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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam l
sessió plenària convocada per aquesta tarda. 

I.1) Pregunta RGE núm. 4797/97, de l'Hble. Sr. Diputat
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació de l'article 3 de la Constitució
Espanyola.

I començam amb el primer punt de l'ordre del dia, amb
preguntes, la pregunta 4797/97, que formula l'Hble Diputat Sr.
Damià Pons i Pons, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
relativa a modificació de l'article 3 de la Constitució Espanyola.
Té la paraula el Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Consideram formulada en els seus
justos termes aquesta pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Té la paraula el conseller d'Educació,
Cultura i Esports.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I
ESPORTS (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. El Govern considera que la iniciativa
per la reforma constitucional en cap cas no correspon al
Govern. Una de les possibilitats de reforma constitucional
prové de les assemblees autonòmiques, en cap cas del Govern.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President. Evidentment el conseller de Cultura, Sr.
Ferrer, ha tret la pilota fora del terreny de joc amb una
relativa facilitat. En qualsevol cas, ja sabíem que la seva
resposta aniria per aquí, i la sabíem perquè coneixem de
sobres que vostès fan parts i quarts a l'hora de parlar de la
igualtat de les dues llengües que són oficials a les Balears.
Iguals en teoria, perquè a la pràctica és ben evident que una
té més drets i manco deures que l'altra; i a vostès els va bé
que siguin els catalanoparlants els que tenguin més pocs
drets i més deures. Això és així perquè en gran part aquest
article de la Constitució ho fa possible. És per aconseguir la
igualtat real entre les diferents llengües de l'Estat que
s'hauria de canviar el redactat d'aquest article constitucional.
La igualtat es pot aconseguir, o bé eliminant el deure
constitucional de conèixer el castellà, o bé introduint al
nostre estatut la norma que digui que de la condició d'oficial
de la llengua catalana a les Balears se'n derivaran els
mateixos drets i deures que la Constitució preveu per al
castellà.

El president Matas ha parlant recentment i en
abundància de llibertat d'ús de les llengües oficials, no per
omplir-se'n la boca, però, d'aquesta paraula, se n'és més
partidari, de la llibertat. En qualsevol cas en parlar-ne convé
no fer trampa...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, jo li pregaria que fos més concís. Estam en
una pregunta.

EL SR. PONS I PONS:

Sí, Sr. President. Els catalanoparlants en el seu propi
país tenen moltes situacions i molts d'àmbits en què no
poden practicar la llibertat d'ús de llengües. Per tant, crec
que el conseller el que en realitat vol fer és no plantejar-se
la qüestió, el problema que la nostra pregunta formulava, i
evidentment en té tot el dret. Però no sé si no plantejant-se
aquesta qüestió té el dret, ell i el seu Govern, d'invocar amb
tanta freqüència com fan la llibertat d'ús de llengües, quan
és una llibertat absolutament que dóna origen a una igualtat
desigual. Gràcies, Sr. President.
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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 (Manuel Ferrer i Massanet):

Gràcies, Sr. President. Bé, Sr. Pons, ja n'hem parlat diverses
vegades, d'aquest mateix tema. Jo sí que consider que amb la
legislació actual no tan sols està protegida la llibertat de fer ús
de qualsevol de les llengües oficials a aquesta comunitat, sinó
a més crec que el Govern, i també aquest parlament, ha donat
proves amb la iniciativa legislativa i reglamentària, que el
nostre desig és protegir la llengua que fins a aquests moments
ha estat en franc desavantatge, que és la pròpia d'aquesta
comunitat, i en aquest sentit estam legislant. Que vostè pensi el
contrari, o que vulgui mesclar la Constitució amb tot això, jo ja
sé que en això no ens posarem d'acord, però en qualsevol cas
nosaltres tenim una altra visió, una visió que naturalment el
Govern considera la correcta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.2) Pregunta RGE núm. 5102/97, de l'Hble. Sra Diputada
Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a publicitat sobre el funcionament de l'Hospital de
Manacor.

Passam a la següent pregunta, 5102/97, que formula l'Hble.
Diputada Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a publicitat sobre el funcionament
de l'Hospital de Manacor. Té vostè la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller de Sanitat. Quins han estat els criteris que ha seguit
el Patronat de la Fundació Hospital de Manacor que puguin
justificar que no s'hagi publicat als mitjans locals la selecció de
personal i sí en canvi s'hagi fet aquesta a través de mitjans de
comunicació a nivell estatal?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Munar. Té la paraula el Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Sra. Munar, niego la mayor, és a
dir no estic d'acord que no s'hagi publicat als mitjans locals
les convocatòries per places per l'Hospital de Manacor. La
darrera de totes diumenge passat, en concret tenc un retall
del Diari de Mallorca: "selecció metge especialista en
cardiologia per a l'Hospital de Manacor", i a més li voldria
fer veure, amb tots els meus respectes, que no és una qüestió
que sigui competència del Patronat, sinó de la Gerència de
l'Hospital de Manacor, la publicació dels anuncis per
convocar places. Però en qualsevol cas la informació de què
dispòs és que s'ha emprat un criteri equànime i s'han
publicat anuncis als mitjans de les Illes Balears, s'han
publicat anuncis als mitjans nacionals, i certament s'ha
publicat anunci a qualque mitjà internacional.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sí, Sr. President. Vull dir-li que els gerents depenen de
qualcú, normalment depenen del Patronat, o de la Fundació,
o de qui sigui, tenen sempre un superior responsable i fan
normalment el que se'ls diu. Vull dir-li que si la seva
informació és que tot s'ha publicat a tots els mitjans, és una
informació equivocada. Hi ha hagut determinats anuncis
que només s'han publicat a nivell de mitjans estatals i no a
nivell de mitjans locals. Això no implica que diumenge
passat no pogués sortir un anunci sobre un cardiòleg o un
altre. El que jo li pregunto és per què determinades places
s'han anunciat a mitjans de comunicació a nivell de l'estat i
no s'han anunciat a mitjans de comunicació de les nostres
illes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sí, Sr. President. Sra. Munar, en els termes que planteja
la pregunta és impossible contestar. Si no em diu de quin
cas concret em parla, jo no ho puc saber. Pot ser que en un
cas s'hagi anunciat la convocatòria d'una plaça a mitjans
nacionals, i justament en aquell cas no s'hagi anunciat a
mitjans locals. Jo no li neg que això hagi passat, però a mi
no em consta. Si vostè em denuncia un cas concret, jo ho
tendré en compte i ho faré a saber al gerent, que
efectivament això no pot ser, però jo partesc del criteri,
demostrable, que bàsicament els llocs de feina a l'hospital
de Manacor s'han anunciat als mitjans de comunicació de
les Illes Balears. Li he posat un exemple d'una especialitat,
ja no d'un lloc base de treballador de manteniment d'un
hospital, li he posat un exemple d'una especialitat anunciada
a un periòdic local. Jo crec que bàsicament s'ha complert la
normativa en aquest sentit. Sr. President, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II.1) Moció RGE núm. 5477/97, presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, relativa a situació laboral d'Isleña
Marítima de Contenedores, S.A., derivada de la Interpel•lació
RGE núm. 2518/97.

Passam al punt número 2 de l'ordre del dia, mocions, i hi ha
la Moció número 5477/97, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista, relativa a situació laboral d'Isleña Marítima de
Contenedores, S.A., derivada del debat de la Interpel•lació
número 2518/97. Per defensar-la té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. El grupo parlamentario al que
pertenezco presentó una interpelación para intentar averiguar
qué había sucedido con el expediente de regulación de empleo
de la empresa Iscomar y la suspensión de los contratos de los
trabajadores afectados, pero sirvió de bastante poco, ya que en
el debate ninguna explicación se nos dio por el conseller que
sirviera para entender qué estaba pasando. Una interpelación no
es sino una pregunta o una serie de ellas sobre un tema
determinado, y los interrogantes que se plantearon aquí, en (...)
parlamentaria no encontraron respuesta, por lo menos a este
lado de las cortinas. Al otro lado de las cortinas sí se vieron
revolotear conciencias.

Le pregunté al conseller si se había presionado al inspector
de trabajo que redactó los informes. Me dijo que no, y le creo.
Le pregunté si había vinculación de intereses y amistades entre
altos cargos miembros del Govern y la empresa. Me dijo que
no. Ahora bien, la pregunta más importante, a la de fondo, no
me contestó: Le pregunté si le constaba al Govern que la
naviera Iscomar tenía como objetivo la sustitución de
trabajadores con convenio por otros de menor coste social y
difícil modo de actuación colectiva, y sobre esa pregunta se
guardó silencio. ¿Por qué?, ¿a qué se debe el silencio del Sr.
Conseller?, ¿le consta o no le consta el objetivo de sustitución
de plantilla por parte de Iscomar?

Vamos a ver las alternativas que se plantean. En primer
lugar, el Govern sí que sabe que existe una voluntad clara de
Iscomar de echar a la calle a los trabajadores con convenio
y sustituirlos por otros de menor coste social. Si el Govern
sí lo sabe, se nos plantea una doble alternativa: Primera, que
esté de acuerdo; segunda, que no esté de acuerdo. Si está de
acuerdo estaríamos ante una situación altamente
preocupante, por cualquiera de los dos motivos que le lleven
a estar de acuerdo. Puede estar de acuerdo bien sea porque
está de acuerdo en que todas las empresas que se lo pidan
puedan sustituir su personal fijo por otro de menor coste
social; o porque, no estando de acuerdo con que todas las
empresas que se lo pidan puedan llevar a cabo la
sustitución, sí que está de acuerdo en el caso concreto de
Iscomar. En ambos casos nos encontramos ante una
situación preocupante, puesto que si preocupante resulta que
el Govern de modo general avale una política de destrucción
de puestos de trabajo de calidad, más preocupante resultaría
que sólo se permitiera a determinadas empresas, ya que al
espanto que supone semejante orientación se uniría el
estupor que causa ver que se trataría de una actuación de
carácter selectivo.

Ahora, si el Gobierno sabe que existe esta voluntad clara
por parte de Iscomar, puede ser que no esté de acuerdo con
ella. Si conociendo ese objetivo de Iscomar el Govern no
está de acuerdo, sería algo satisfactorio; pero si vemos el
resultado que ha tenido la actuación hasta el momento, que
es la de aceptar las tesis de la empresa, el interrogante que
surge inmediatamente a continuación es: ¿Qué fuerza tiene
Iscomar para conseguir doblegar la voluntad contraria del
Govern?, porque hemos de suponer que si el Govern no está
de acuerdo con Iscomar, tiene una voluntad contraria a su
solicitud, pero si pese a esa voluntad contraria acepta la
tesis empresarial, nos encontramos con que o bien el Govern
no se entera que es un bendito, en el sentido balear y no
eclesial del término; o que, enterándose y siendo contrario,
le obligan a hacer cosa distinta de lo que le gustaría. No sé
que es peor.

Entremos en la segunda posibilidad. Hemos dicho que la
primera es que el Govern sí que lo sabe, que ése es el
objetivo. La segunda posibilidad es que el Govern no sabe
que existe una voluntad clara de Iscomar de echar a la calle
a los trabajadores con convenio y sustituirlos por otros con
menor coste social. En este caso la tesis del páramo
intelectual cobra su pleno significado y máximo alcance,
porque no saberlo sólo puede proceder de dos causas: Que
no le alcance a entender cómo funcionan las relaciones
laborales en la tan traída empresa, porque todos los
informes de que dispone así se lo hacen saber, que existe
esta voluntad consciente; o que, alcanzándole el
conocimiento no quiera saber. Entonces nos encontraríamos
con otra circunstancia peor, con un gobierno que mira hacia
otra parte y silba ante los acontecimientos.
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En esas dos posibilidades que no pudimos aclarar el otro
día, que esperamos que hoy se puedan aclarar, ¿cuál es la
opinión de este diputado? Pues analicemos los hechos: El
Govern no tiene más remedio que la sustitución de plantilla con
convenio de Iscomar por otra de menor coste social es un
objetivo perseguido y declarado por dicha empresa. En enero de
1999 está prevista la liberalización del cabotaje, es decir, por lo
que a Baleares afecta, cualquier empresa naviera de cualquier
país europeo podrá realizar tráfico marítimo entre nuestras
islas, y entre éstas y la península, lo cual -es obvio- permitirá la
competencia. Esa circunstancia quiere ser aprovechada por
todas las navieras para reducir sus costes laborales, y así es
fácil que los gerentes de Iscomar, por ejemplo, manifiesten
como tienen así manifestado -por lo menos así está recogido en
la prensa de nuestras islas- que la liberalización no tiene un
problema más acuciante que el del alto coste de las
tripulaciones. Incluso la Compañía Trasmediterránea, por
medio de su presidente Trias de Bes, se manifestaba al Diario
de Las Palmas el 3 de julio del 97 diciendo que los costes
salariales de los marinos son el problema que impide la
competitividad de la empresa. Mientras, por las mismas fechas,
intentaba adjudicar su sucursal en Ibiza a una naviera del
ministro Abel Matutes, curiosamente calificada como de la
competencia, según se denunció en prensa públicamente el 9 de
abril del 97, aunque se vio obligada a hacer marcha atrás.

Esa política de reducción premeditada y declarada, esa
reducción de puestos de trabajo de calidad ha dado unos
resultados de los que se jactan públicamente. El consejero
delegado de Iscomar, el Sr. Grávalos, en una entrevista
publicada el 24 de octubre de 1996 declaraba que habían
reducido de 11 a 4 millones el coste por empleado. ¿Y cómo lo
hizo? Él mismo lo explica en las mismas páginas del periódico,
esto es público: sustituyendo las tripulaciones propias por time
charter, barcos fletados con tripulación incluida, es decir, lo que
explicábamos el otro día, quitaban sus trabajadores propios y
alquilaban barcos con la tripulación ya incluida puesta por otra
empresa, tripulación de menor coste social, como ellos mismos
declaran, de 11 millones a 4 millones el coste por empleado. Y
dice, insiste el gerente de esta empresa: "A principios del 74
teníamos unos 70 tripulantes de flotas, y a final de mes no
quedará ninguno"; esto lo dicen directa, lisa y llanamente. Pero
no sólo lo dicen las propias empresas, sino que al Govern balear
le consta de forma expresa cuál es la voluntad de las mismas.
Le consta porque el informe que tienen del inspector de trabajo
de 15 de octubre del 96 lo dice con toda claridad, lo hemos
dicho, insistimos y repetimos. Y dice textualmente: "sólo puede
entenderse la actual petición" -la suspensión de los contratos de
trabajo- "como la culminación de un proceso iniciado hace dos
años tendiente a la sustitución del personal de flota de Iscomar,
regulado a través de convenio colectivo, por personal de más
bajo coste social y difícil modo de actuación laboral colectiva,
utilizando para ello a diversas empresas del grupo y a veces
constituidas ex profeso, trasvasando recursos materiales y
humanos de una a otra empresa, y poniendo a los trabajadores
ante una situación de hechos consumados que han provocado
gran número de bajas pactadas, despidos y acuerdos de
modificación de condiciones contractuales.

Está claro, pues, según la opinión de este diputado,
insisto, que el Govern conoce perfectamente que se está
llevando a cabo este proceso. Veamos pues, dónde nos sitúa
esta deducción en el proceso analítico que hemos hecho al
principio de nuestra intervención: ¿Está o no de acuerdo el
Govern con dicho proceso? ¿Está de acuerdo de forma
general para cualquier empresa, o exclusivamente para
Iscomar? Si está de acuerdo de forma general en apoyar a
cualquier empresa que quiera destruir puestos de trabajo de
calidad, que lo diga aquí públicamente. Es posible que sí lo
esté, pero no creo que se atreva a decirlo, por lo menos de
momento.

Creo que la postura del Govern en este asunto tratará de
convencer que el caso de Iscomar necesita una honda
reestructuración esta empresa, y en general toda la marina
mercante española. Y algo de verdad hay en ello. Pero si es
así, que se diga, que conviene reajustar el sector ante la
liberalización del cabotaje, pero en ese caso que se abstenga
de intervenir, porque la autoridad laboral competente sería
la central, por afectar el problema a más de una comunidad
autónoma. Hay que dejar que esa autoridad central, el
Estado, organice, llegue o instigue a acuerdos globales con
el sector afectado, y mediante la necesaria concertación
entre patronal y sindicatos se busquen las soluciones más
adecuadas. Pero lo que no es de recibo es que se aproveche
la especialidad la especialidad del Govern de nuestras islas
hacia problemas de determinados empresarios y no hacia los
problemas de los trabajadores, para que una empresa
consolide una posición privilegiada, en detrimento tanto de
los trabajadores como de las demás empresas del sector.

Por ello, porque parece que se puede presentar el caso
Iscomar como algo especial, es por lo que se ha presentado
esta moción, que calificaría como altamente inocua. No se
trata de crear una comisión de investigación. Como ya
conozco la lógica aversión del Govern a la creación de
dichas comisiones, no la solicitaré. Tampoco la solicitaré
para no intervenir en el correcto catecumenado de
determinado miembro del Grupo Mixto. Por ello he
preferido en lugar de solicitar una comisión de
investigación, encargarle al Govern por medio de este
parlamento que, como quiera, haga un estudio del proceso
seguido por Iscomar para deshacerse de su personal de flota,
y que las conclusiones que se obtengan se hagan llegar a los
parlamentarios en el plazo de seis meses. Se trata simple y
llanamente de que el Govern por medio de la Dirección
General de Trabajo estudie el proceso seguido por Iscomar.
Y si dicho proceso ha sido transparente, correcto, desde el
punto de vista del derecho laboral y, lo que es más
importante, desde el punto de vista ético, si no se han
llevado a cabo actuaciones en fraude de ley, y si no se han
utilizado unas normas para eludir otras, entonces podremos
concluir de forma definitiva que tanto Iscomar como el
Govern, que ha dado cobijo y acogimiento a sus inquietudes,
han actuado correctamente. Se trata, en definitiva, de
averiguar a qué responde el silencio administrativo...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Enseguida acabo, Sr. Presidente. Se trata de averiguar -y
con esto termino- a qué responde el silencio administrativo con
el que el Govern ha despachado el recurso presentado por los
trabajadores, si se debe a que no sabe de qué va, o a que sabe
demasiado bien de qué va. Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. El Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida de les Illes Balears ha presentat l'esmena d'addició
número 5601/97. Per defensar l'esmena té la paraula el Sr.
Grosske.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Crec innecessari reproduir aquí molts dels arguments que ja
varen ser exposats en el moment de la interpel•lació, i que en
gran part ha reproduït aquí el Sr. Diéguez en la seva
intervenció, l'exposició em referesc, de les pràctiques de les
polítiques duites a terme per la companyia Iscomar, que des
d'un punt de vista que frega clarament la pràctica fraudulenta,
i mitjançant enginyeria empresarial més o manco sofisticada,
actuant com a grup d'empreses, en definitiva fa aquest procés
de substitució de mà d'obra subjecta a conveni, de mà d'obra
qualificada, de mà d'obra ben retribuïda,per una mà d'obra en
precari, no subjecta a conveni i mal retribuïda, efectivament
dins la lògica de l'adaptació dels nous marcs de competència,
i que permetien al conseller delegat de la naviliera l'any 1996
declarar orgullosament que havien reduït d'11 a 4 milions el
cost per empleat, bastant menys de la meitat, i que lògicament
no era per cap increment o supermodern de la competitivitat de
l'empresa, o de la productivitat de l'empresa, sinó simplement
perquè s'havia produït aquest procés que la pròpia conselleria,
com també ha explicat el Sr. Diéguez, en informes tècnics
elaborat a arrel de l'expedient d'extinció de col•locació
presentat en un principi per l'empresa, clarament denunciava
com a inadmissibles i fraudulents.

En aquest sentit la moció que presenta el Grup Parlamentari
Socialista ens sembla evidentment lògica. Ell demana, amb
extraordinària modèstia, que el Govern efectuï una investigació
sobre el procés seguit per Isleña Marítima de Contenedores per
a la reducció de la seva plantilla, i que faci arribar les
conclusions als portaveus parlamentaris. Evidentment és una
proposta a la qual s'ha de donar suport, però des del nostre punt
de vista aquest parlament està en condicions d'anar més enfora.
Aquest parlament està en condicions de saber quin és aquest
procés que ha seguit Isleña Marítima de Contenedores perquè,
insistesc, la indicació de quin és aquest procés no la tenim de
fonts sindicals més o manco sospitoses, no la tenim a través
dels mitjans de comunicació; la tenim a través de fonts tan
solvents com són els informes de la pròpia Conselleria de
Treball, que deneguen un expedient d'extinció perquè ens
expliquen que aquest procés de reducció de plantilla és un
procés fraudulent, utilitzant aquesta operació d'enginyeria
empresarial.

En aquest sentit nosaltres feim les dues propostes, o
proposam afegir a la proposta del Grup Parlamentari
Socialista les dues propostes que vàrem presentar ja en
comissió, i que són molt clarament instar la Conselleria a
retirar l'aprovació de l'expedient de regulació temporal de
l'activitat dels treballadors, perquè no té sentit un expedient
de regulació temporal. Un expedient de regulació temporal
se suposa que pot abocar en un moment determinat a la
reincorporació, passat el termini contemplat a l'expedient,
pot abocar en la reincorporació a l'activitat empresarial
d'aquests treballadors. No serà el cas, perquè Iscomar ja ha
dit molt clarament que renuncia a la seva activitat
d'armador. Per tant no hi haurà tal reincorporació,
simplement es guanya temps, es procura no entrar en
excessiva contradicció amb la negativa a l'expedient
d'extinció inicialment plantejat, i el que s'espera és que amb
el decurs del temps els treballadors vagin negociant
individualment la seva situació, es vagin cercant la vida -per
explicar-ho d'una manera planera- i de qualque manera
obviar el problema dels treballadors i aconseguir els
objectius de l'empresa.

Iniciatives com la que avui planteja el Grup Parlamentari
Socialista i les que nosaltres hem plantejat, una mica vénen
a desbaratar aquesta opció, per tal com naturalment
continuam posat damunt la taula que el que era fraudulent
l'any passat continua sent fraudulent en aquests moments.

I segona, proposam una moció també afegida, lògic en
aquesta qüestió, que és evidentment, que és instar el Govern
de l'Estat a retirar la concessió administrativa de cabotatge
península-Balears, que actualment té concedit a l'empresa
Iscomar, deixant ben aclarit que això de cap manera no
significaria un perjudici per als treballadors, que serien
incorporats per subrogació a la nova empresa
concessionària; però sí que seria prendre part activa per part
de l'Administració prendre una posició activa davant aquest
tipus de pràctiques empresarials fraudulentes.

Ha estat objecte de polèmica, s'ha dit en els mitjans de
comunicació, si hi havia posicionaments personals del
president de Govern, de l'Administració autonòmica, que
vinculaven aquestes persones a l'empresa d'una o altra
manera, i si això havia influït d'una manera important en
aquest tracte de favor que l'empresa havia rebut.
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Aquesta qüestió està plantejada com està plantejada, però el
que m'interessa remarcar en aquesta intervenció és que el Partit
Popular en concret, que és el que governa en aquesta comunitat,
no necessita, malauradament, de vincles personals amb més o
manco inconfessables per dur endavant aquests tipus de
polítiques. Això entra dins la seva subordinació política a
aquestes pràctiques empresarials, que no són exclusives
d'Iscomar, sinó que practiquen altres navilieres a nivell estatal,
com Contenemar, i que practiquen altres empreses a d'altres
sectors de l'activitat econòmica, i que compten amb el
beneplàcit de l'administració conservadora, i en aquest sentit
crec que és interessant recordar aquell escrit que crec que
també va ser anomenat a la interpel•lació passada, que vàrem
veure fa quinze dies en aquest parlament, on associacions
empresarials d'aquest comunitat renyaven el Govern i el partit
que li dóna la majoria, per haver aprovat una moció en aquest
parlament que demanava que en el procés de privatització de
Trasmediterrànea, es preservassin els llocs de feina.

Evidentment no és aquest l'esperit dels aires neoliberals que
impulsen l'activitat del Govern de la Comunitat Autònoma ni
del Govern de l'Estat. Aquests aires neoliberals signifiquen
efectivament el que molt descarnadament explicava aquí el
conseller delegat d'Iscomar, impliquen augmentar la
competitivitat de les empreses en base a reduir el cost de la mà
d'obra, i efectivament aquesta reducció de la mà d'obra no ve
per un altre procediment que no sigui la substitució precisament
d'aquesta mà d'obra subjecta a conveni, qualificada, i amb bons
salaris, per una mà d'obra precària i mal pagada. Això és la
filosofia que s'amaga darrere aquest expedient, i per tant
nosaltres creim que és molt important que aquest parlament es
posicioni clarament a davant aquesta qüestió, perquè té una
dimensió social que va molt més enllà de la peripècia particular
d'aquesta empresa o d'aquest grup d'empreses. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Grosske. Altres grups que vulguin intervenir?
Per part del Grup Nacionalista-PSM té la paraula el Sr. Sansó.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Gràcies, Sr. President. Vàrem tenir ocasió ja el dia de la
interpel•lació d'escoltar principalment el que deia el Govern a
la interpel•lació. Ja vàrem manifestar llavors que quedaven
moltes preguntes enlaire. Principalment avui se n'ha repetit
qualcuna. Jo crec que davant la interpel•lació que es va fer, que
varen parlar d'acusacions d'irregularitats, de qualque manera
enllaçant el Govern amb aquesta empresa, crec que havien de
ser molt més contundents per part del Govern.

Continuam amb la preocupació d'aquests treballadors, que
veuen com s'han suspès temporalment els seus contractes de
feina. Així i tot, jo crec que avui el Govern o el Grup del PP
tendria una oportunitat d'almanco contestar un poquet aquestes
acusacions, aprovant almanco la moció que ens presenta el
Grup Socialista, que l'únic que ve a demanar és que es faci una
investigació per part del Govern, i que se'ns passin les
conclusions als grups parlamentaris. Crec que si totes aquelles
acusacions no tenien fonament, és un bon moment perquè el
Grup del PP almanco aprovàs aquesta moció del Grup
Socialista.

Les esmenes que ens presenta Esquerra Unida ja les
vàrem votar també favorablement a la Comissió on varen
dur aquestes proposicions no de llei, sense gaire èxit, el PP
es va tancar en banda i no va aprovar aquestes proposicions
no de llei. Avui es ve a través d'esmenes, i crec que tampoc
no tendran gaire èxit. Ara bé, jo el que demanaria és que per
contestar acusacions, és millor trobar el contrari i avui, amb
aquesta moció, el Grup del PP tendria una ocasió per,
almanco, desmentir el que es va dir o s'ha dit tots aquests
dies. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sansó. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Charneco.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, en
relación a la moción presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista derivada de la interpelación 2518/97, relativa a la
situación laboral de Isleña Marítima de Contenedores
Sociedad Anónima, nos gustaría hacer una serie de
afirmaciones y concreciones. 

En primer lugar, es muy fácil acusar y decir por
similitud de parentesco, que si hay una oscura trama, que si
no sé qué, que si el mismo apellido, que si somos
compañeros, que se está encubriendo..., y más
concretamente se vinculaba al conseller de Trabajo y
Formación con un apellido de persona que formaba parte de
la PIME, y yo tengo que decirles que las declaraciones de
esta persona a la que se hacía alusión dicen textualmente:
"Ni antes, ni durante el mandato de Guillermo Camps, ni
después del mismo, ningún miembro de la familia Seguí,
propietaria de Iscomar, ha ostentado cargo directivo alguno
en esta federación". Las declaraciones del inspector de
Trabajo, Sr. Morey, al cual también se hacía referencia, que
si se estaban haciendo una serie de coacciones, y que se le
estaba obligando, y que si no sé qué, y que si cambiara los
informes..., resulta que en unas declaraciones efectuadas no
ha mucho tiempo, hace dos, prácticamente tres días, pues
nos sorprende diciendo que "nunca he recibido ninguna
coacción para redactar informes, pero ahora sí me siento
presionado por el Sindicato de trabajadores de la marina
mercante". 
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En consecuencia, el expediente de suspensión de empleo de
los trabajadores de Iscomar no es más que el resultado de la
crisis organizativa acreditada por la citada empresa y, en todo
caso, amparada por el informe favorable de la inspección de
trabajo una vez analizadas las causa jurídicas, técnicas,
organizativas y de producción. Por cierto, tengo que decir que
también con total libertad y bajo mi punto de vista, sin ninguna
responsabilidad y con una alegría que yo calificaría de
temerosa, se dice que también al inspector de Trabajo se le
coacciona para que cambie, para que deje de cambiar. No es
así; el inspector de Trabajo dice lo que acabo de hacer mención
antes, y entonces, lógicamente, continuando con esas falsas
elucubraciones -que me van a permitir que lo catalogue así-
lógicamente de lo que se trata es de extrapolar la forma de
gobernar que se ha tenido a otros niveles de la geografía
nacional, extrapolarla a este parlamento. Van por mal camino.

A la vista de lo anterior, la Conselleria de Trabajo y
Formación procedió a la aceptación de la solicitud de
suspensión contractual de los trabajadores por un período de 12
meses. Esta suspensión, que puede ser ampliada por un período
igual a su término, se arbitró como una forma de proporcionar
a las partes un período preparatorio coyuntural destinado a que
trabajadores y empresas pudieran fijar las condiciones de
recolocación de los afectados a otros puestos de trabajo.
Precisamente, el partido del grupo proponente, me consta, yo
soy un trabajador y está ducho en la materia puesto que la ha
puesto en práctica en una serie de empresas concretas de las
llamadas públicas. En este sentido la empresa Iscomar ha
llegado a un acuerdo con la práctica totalidad de los
trabajadores de su plantilla de buque mediante resoluciones de
contrato en las diversas formas previstas por la legislación
vigente, o en virtud de recolocación tanto en mar como en tierra
en diversas empresas de su grupo, todo ello a excepción de los
16 trabajadores que están afectados por un expediente de
suspensión de empleo.

La postura de la Conselleria de Trabajo y Formación no
pudo ser otra que tramitar el expediente de suspensión
conforme a derecho, y si no ha habido, en ese período de 12
meses, ninguna actuación objeto de inspección por parte de la
empresa afectada, la autoridad laboral, lógicamente, debe
quedar a la espera de la finalización del período de suspensión
y dejar, en todo caso, que la empresa actúe libremente en el
proceso de recolocación de los trabajadores afectados. En
conclusión, y dado que la empresa afectada es privada y
mantiene, en consecuencia, relaciones con terceros en el tráfico
mercantil, la publicidad que se le está dando a raíz de todas
estas actuaciones parlamentarias puede afectar de forma muy
negativa a la estabilidad del empleo de los trabajadores.

Y nada más. Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Té la paraula el representant del
Grup Socialista, per acceptar o rebutjar l'esmena que ha
presentat Esquerra Unida i també per fixar la posició en relació
al debat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Por lo que respecta a las
enmiendas que presenta Izquierda Unida las aceptaremos y
pedimos, desde este momento ya, votación separada de las
mismas en el momento oportuno. Ahora bien, no sé si el
turno que corresponde a cada grupo parlamentario es para
fijar posiciones o para qué, o para leer la prensa, porque hay
una moción, se tiene que votar y yo todavía estoy esperando
saber cuál es el sentido del voto del Grupo Parlamentario
Popular, no se ha dicho nada al respecto. La emoción se
mantiene siempre hasta el último momento, ni siquiera en
el turno de fijación de posiciones se fija la posición; sólo
cabe una solución, ya, una lobotomía, una lobotomía
política, que se le practique el quinto Gobierno del tercer
presidente una lobotomía política, que se levante el
caparazón para ver, en el insondable abismo que hay entre
las dos orejas políticas, qué hay, si va a votar sí, si va a
votar no, qué sucede. No lo sabemos, no lo dicen, cuando
tienen los turnos que corresponde.

Cuando se les formulan preguntas parlamentarias nos
contestan con vaguedades. Cuando se les interpela sobre
qué sucede con Iscomar, nos contestan con la relación de
asuntos que ha tratado la conselleria o con lo bien que van
los tribunales de arbitraje. Cuando se presenta una moción
como ésta, que es altamente inocua, por otra parte, que sólo
pretende que el Govern colabore con el Parlamento para
averiguar qué está pasando con los procesos de destrucción
de puestos de trabajo, dejando al Govern la iniciativa de la
investigación, iba a decir que se niegan -supongo que se
negarán- pero no sabemos qué es lo que opina el Govern, ya
nos lo dirá. Hemos formulado una serie de cuestiones,
hemos planteado una serie de cuestiones, si el Govern sabía
que existía esa voluntad consciente, por parte de la empresa,
de destruir los puestos de trabajo fijos, no se nos ha
contestado, tampoco, no se nos ha dicho nada. Ya digo, sólo
queda la lobotomía política.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Altres grups? Té la paraula el Sr.
Charneco en nom del Grup Popular.

EL SR. CHARNECO I FIDEL:

Gracias, Sr. Presidente. Efectivamente ha sido un
pequeño lapsus no fijar la posición de mi grupo, debido a
una pequeña jaqueca que usted comprenderá. Abuso de su
amabilidad. Pero vamos, el Govern balear desconoce las
pretensiones de la empresa en relación a la substitución de
trabajadores con convenio por otros con menor coste social.
¿Está satisfecho?
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En cuanto a las enmiendas presentadas por el grupo
comunista, le tengo que decir que me sorprende enormemente
que desde un partido que se dice de izquierdas se formule una
petición de semejante calibre y unas consecuencias irreparables
para la plantilla de Iscomar. Se nos solicita, nada más y nada
menos, que este parlamento inste a la Dirección General de
Marina Mercante para que retire la concesión administrativa de
cabotaje -figura, por otra parte, inexistente- península-Baleares
a la empresa Iscomar. Esa propuesta por si sola supondría dejar
en la calle a 300 trabajadores de la empresa y, lógicamente,
estarían ustedes solicitando la extinción de 300 puestos de
trabajo, algo a lo que nuestro grupo, obviamente, no está
dispuesto a ceder ya que si lo hacemos, ¿dónde trabajarían estos
señores cuando tengan que incorporarse a su puesto de trabajo?

Y en cuanto a la otra, le contestamos que esta enmienda
llega de manera extemporánea, pues el expediente de
regulación de empleo por el que se suspendía durante un año la
relación laboral, se confirmó a mediados del mes de agosto. En
un expediente, señorías, intervienen muchos factores y diversos
informes, algunos de ellos preceptivos pero ninguno vinculante,
es decir, la autoridad laboral es libre y responsable, digo libre
y responsable, sin admisión de coacción. Para apreciar en su
justa medida el alcance de la petición y el alcance de la
resolución y, en este caso concreto, en ambas instancias,
resolución y recurso ordinario, se ha optado por lo que nos ha
parecido la solución más racional en el momento, solución que
aparece, incluso, en el informe de la Inspección de Trabajo,
aunque, como es lógico, esta opinión no sea compartida por
algunos.

Las partes, en el caso de no estar de acuerdo, como ustedes
saben es la forma de actuar de todo tribunal, digamos,
competente en este sentido, pues va por la resolución
administrativa. Entonces deben acudir a la vía de lo
contencioso-administrativo, situación que ya se ha producido,
por lo que esta conselleria, de oficio, no puede realizar
actuación alguna, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo
51 del Estatuto de los Trabajadores. 

Por todo ello no daremos apoyo alguno. Muchas gracias, Sr.
Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Charneco. Per què em demanen la paraula?

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Sí, Sr. President.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Un després de l'altre, per favor.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Jo deman la paraula, Sr. President, perquè degut a la
jaqueca o a qualsevol altre incident, la veritat és que no he
tengut oportunitat d'entrar en contradicció amb el Grup
Parlamentari Popular. S'ha posicionat davant la nostra
moció en el segon torn i, per tant, jo no he tengut la més
mínima possibilitat d'entrar en contradicció amb els seus
arguments, i jo crec que això és reglamentàriament
incorrecte.

EL SR. PRESIDENT:

Jo admet que, efectivament, el portaveu del grup
parlamentari no ha dit al principi si votaria sí o no, però no
crec que a la segona intervenció hagi entrat, diguem, en
contradiccions en relació a allò que havia dit al principi,
perquè només ha dit que votarien que no i ha continuat, més
o manco, argumentant el primer que havia dit a la primera
part; només que no havia dit quina seria la intenció del vot.
Per tant, jo crec que podem tancar el debat i passarem a
votació.

Senyores i...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sr. Presidente. Con su permiso, me parece que tengo
derecho a un turno de palabra, por breve que sea, al haberse
producido este pequeño incidente según el cual no se ha
hecho la fijación de posición hasta después de mi
intervención.

EL SR. PRESIDENT:

Bueno, yo creo que usted conoce tan bien el Reglamento
como yo, y creo que no fijar la votación que se va a dar o,
incluso, cambiar el voto, que se ha dado el caso en esta casa,
no es motivo de otras intervenciones. Por lo tanto, pasamos a
votación, Sr. Diéguez.

(Aldarull a la sala).

S'ha acabat. Passam a votació.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Sr. President. És que comprenc que sigui el president
accidental, però només accidental, perquè tal com ha dirigit
el debat ens ha deixat indefensos, als altres grups. Quan el
Sr. Diéguez ha intervingut...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Munar. Vostè era present a la sala quan
precisament el Sr. Grosske ha acabat de defensar la seva
esmena d'addicio. He demanat quins grups volien
intervenir...
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LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...he demanat quins grups volien intervenir i vostè no ha
demanat la paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, Sr. President. Sr. President, vostè ha donat la paraula...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, perdoni, vostè no ha demanat la paraula i, per
tant...

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 30; abstencions, cap. Per tant,
queda rebutjada.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3217/97, presentada
pel Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, relativa a
construcció d'un hospital públic a Inca.

Passam al següent punt de l'ordre del dia que és la
proposició de llei... -preg silenci, per favor- ...que és la
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
Nacionalista relativa a construcció d'un hospital públic a Inca.
Per defensar-la té la paraula..., el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
no m'estendré excessivament, en aquesta intervenció, en els
arguments que avalen la necessitat d'un hospital públic a Inca,
car aquesta cambra ja ha aprovat, recentment i per unanimitat,
una proposta de resolució del nostre grup parlamentari, amb
motiu de l'estat de l'Autonomia, a on instàvem el Govern balear
a maldar, davant el Govern de l'Estat, perquè s'escometi la
construcció de l'hospital dins l'any 1998. De fet, ja es tractava
d'una ratificació d'un acord pres a la Cambra l'any 1991, on
s'instava a la construcció de l'hospital, tot i que sense marcar
terminis. Per tant, només si els distints grups posen emperons
a aquesta proposició no de llei i anuncien canvis en la seva
postura, hi insistirem més extensament.

Creim que l'afirmació que les Illes Balears pateixen un
dèficit històric de llits hospitalaris sembla avui acceptada de
manera pacífica. Centrant-nos a l'illa de Mallorca, després
de posar-se en marxa l'hospital de Manacor encara podem
afirmar que la relació de llits per malalts és de les més
baixes de tot l'Estat, probablement la més baixa. La
massificació i les llistes d'espera són el pa nostre de cada
dia. Com tots vostès saben, el Pla director d'ordenació
sanitària aprovat pel Decret 122, de 30 de desembre del
1987, preveia ja un hospital a Inca, un hospital que continua
essent necessari malgrat es posi en funcionament l'hospital
de Son Llàtzer, també previst, per altra banda, en el Pla
director d'ordenació sanitària. El mateix Insalud, en l'estudi
elaborat l'any 1991 amb motiu de la planificació d'aquest
segon hospital de Palma, afirmava que, encara després de la
seva construcció, serien necessàries entre 200 i 250 places
hospitalàries més.

Assumit, doncs, el compromís de tots els grups
parlamentaris, sembla que ara tan sols ens resta esperar i
confiar en la capacitat d'influència del PP balear sobre el
Govern del Sr. Aznar. Ens han de perdonar que estiguem
una mica recelosos després de veure com es doten les
transferències d'educació, d'universitat, com es rebaixen els
plantejaments del 91 en la reforma de l'Estatut o com el
règim fiscal esdevé règim especial amb taxes
aeroportuàries, i quan amb el Parc Bit pensàvem que
tornaria el jedi, realment allò que ha tornat són els fokkers.
Sigui com sigui voldríem pensar que aquest cop se'n
sortiran, perquè no hi ha dubte que els nombres avalen la
justícia i la urgència del bastiment de l'hospital d'Inca, però
comprendran que estiguem molt preocupats quan veim que,
malgrat els promeses fetes, els pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 98 no tornen a preveure ni una sola
pesseta per aquesta actuació, i són els segons pressuposts
aprovats pel Partit Popular. És més, la Sra. Cirer anunciava
la setmana passada les inversions de l'Insalud en els pròxims
quatre anys i no va anomenar l'hospital d'Inca o, com a
mínim, els mitjans de comunicació no se n'han fet ressò.

No hi ha dubte, tampoc, que contribuiria a aconseguir
aquest objectiu que el PSOE fos capaç de canviar l'actitud
dels seus correligionaris envers aquest hospital i que fessin
seva aquesta reivindicació. De tots és sabut que el Govern
socialista ja  havia descartat en diverses ocasions la
construcció de l'hospital a Inca. No hi ha dubte que la gestió
sanitària del Govern del PSOE ha estat una de les mostres
més palpables del tracte discriminatori que patim els
ciutadans de les Illes Balears per part de l'Estat. Basti dir
que cada ciutadà de Balears rebia de l'Insalud 10.000
pessetes menys que la mitjana de l'Estat, segons l'informe
Abril, 65.000 pessetes davant de 75.000 l'any 93. El dèficit
anual suposa més de 7.000 milions de pessetes, 70.000
milions en 10 anys. Per una referència, a l'hospital de
Manacor es pressupostaven 3.500 milions de pessetes, la
meitat del que perdem en un any. Son Llàtzer es va
adjudicar per 5.900. Però l'any 95 no només no ha invertit
la tendència, sinó que la referma: els illencs rebérem, el
1995, devers 30.000 pessetes menys per persona que els
bascs o els navarresos, 12.000 pessetes menys per habitant
sobre la mitjana espanyola. Quan Catalunya rep 300
pessetes menys per habitant i persona, munta un daltabaix.
Un greuge prou conegut que només comença a ser redreçat
massa amb bones i de manera absolutament insuficient.
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Des del PSM continuam (...) les paradoxes d'aquest país.
Se'ns diu que tenim el més alt nivell de vida, però el que
constaten les estadístiques és que l'esperança de vida de les
Balears i les taxes de mortalitat són les pitjors de l'Estat. Som
els que generam més riquesa de l'Estat, però patim unes
infraestructures absolutament desateses i unes inversions
públiques ridícules i, per paga, continuam sense competències
en matèria d'assistència sanitària tot i gestionar hospitals propis.
La solidaritat ha de suposar que cadascú aporti segons les seves
possibilitats: qui té més que aporti més, però els ciutadans han
de rebre els mateixos serveis a canvi, especialment serveis
bàsics com la sanitat. No podem dir als nostres ciutadans que
ells han d'anar a hospitals privats i pagar-los de la seva butxaca
perquè tenim el PIB més elevat; no els ho podem dir però ho
feim i, de fet, som la primera comunitat autònoma en
assegurances privades. 

Però és que els llits per habitant encara es mostren més
insuficients si tenim present la importantíssima població
afegida que ha de suportar la sanitat balear: treballadors no
residents, majoritàriament depenents d'Insalud, tant el turisme
d'espanyols com, fins i tot, dels estrangers que, de cada vegada
més, per mor de convenis internacionals, tenen dret a ser atesos
i molts d'ells començaran a ser pensionistes. A més, l'estructura
geogràfica de les illes i el seu caràcter pluriinsular no permet un
mateix nivell d'aprofitament dels recursos que la resta de
l'Estat, per la qual cosa la ratio llits per 1.000 habitants hauria
de ser molt més alta a les illes.

No insistiré en la situació dramàtica de la sanitat balear,
amb una insuficiència absoluta de llits UCI que obliga a
transportar malalts a la península. No cal comentar el trastorn
i els riscos que això suposa. 

En un altre ordre de coses, també cal considerar el declivi
industrial i econòmic de l'interior de l'illa amb l'envelliment de
la població que comporta. La comarca d'Inca necessita tenir
vida pròpia i desenvolupar els serveis públics. No podem
oblidar que l'edat mitjana de la població és superior a la mitjana
mallorquina i necessita més atenció sanitària. La conveniència
de comarcalitzar els serveis per apropar-los al ciutadà fou
sentida ja pel Pla director, que fugia, amb molt bon criteri, dels
macrohospitals; de fet, la construcció del segon hospital de
Palma continua sense resoldre un dels criteris per a la ubicació
dels hospitals generals bàsics, els (...), ja que una tercera part de
la població actual de la comarca restaria més de 45 minuts de
Palma. Dites poblacions, a més de tenir un creixement
demogràfic, acullen una població turística de més 90.000
persones. Amb l'hospital a Inca no hi hauria cap usuari a més de
30 minuts. Així doncs, també motius d'ordenació del territori
recomanen un hospital a Inca que reforci la seva funció de
capitalitat de comarca, d'una capitalitat de comarca tal i com
l'entén el Pla director d'ordenació sanitària del partit judicial, i
no només un centre dins el Raiguer. 

Tampoc no ens val l'argument de la privatització de la
sanitat pública, com sembla que volia el Govern. De tota
manera això ens aconduiria cap a un altre debat.

Recordam que el 10 de desembre del 1992 la Comissió
territorial d'ordenació sanitària acordà la construcció del
segon hospital de l'Insalud a Palma per davant el comarcal
d'Inca. Avui, però, ja no és aquest el debat, no ens
equivoquem: tots dos eren necessaris i ara no ens interessa
aclarir quin era més urgent, sinó que es faci el que ara fa
falta. La reivindicació de l'hospital d'Inca no ha d'entorpir
per res la implementació del Palma II; no cal cap mena de
reducció de llits a Palma com un temps, també, proposava
el Partit Popular. Hem de tenir present que les places de
Palma II no suposen increments nets, ja que és
imprescindible procedir a importants reconversions.
L'hospital de Son Dureta, absolutament sobresaturat, ha de
minvar la seva capacitat en un mínim de 200 places, a fi de
complir la ratio de metres quadrats per llit hospitalari i
pal•liar la manca de confort. També han de modificar les
seves funcions i incrementar el nombre de llits l'hospital
Verge de la Salut, del Rafal, i tot el complex hospitalari de
Mallorca, format per l'hospital General, l'hospital Joan
March, l'hospital Psiquiàtric, que poden canviar, fins i tot,
de funcions cap a sociosanitàries. Una disminució de llits,
globalment, que pot suposar, també, uns altres 200 llits. 

Cal doncs -i acab, Sr. President- un hospital a Inca, un
hospital bàsic de 200 a 250 llits, amb 60 metres quadrats per
llit i amb les especialitats previstes per a aquesta mena
d'hospitals en el Pla director d'ordenació sanitària, un pla,
per cert, que preveia la seva construcció -la construcció de
l'hospital d'Inca- per a l'any 1991 amb unes 150 places,
preveient, també, una ampliació l'any 1996 per arribar a les
200, 225. Ja no hi serem a temps, però, com a mínim, no
hem de consentir que passi l'any 98 sense haver contractat
les obres. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Grups que vulguin intervenir per
fixar la seva posició. Per part del Grup Mixt té la paraula la
Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el
primer que vull fer és anunciar el meu vot favorable a
aquesta proposició no de llei perquè sempre he cregut en la
necessitat d'un hospital a la comarca d'Inca. Qui, dels que
som aquí, no el considera necessari? Crec que tots volem
aquest hospital però, per mala sort, encara no existeix. I per
què no existeix? Hem de tenir un poc de memòria política.
El Pla d'ordenació sanitària del 1987 contemplava la
construcció de tres nous hospitals -Palma, Inca i Manacor-
per tal de donar per completada la xarxa hospitalària de
Mallorca, i el Govern central, en aquell temps del PSOE va
aconseguir que el Palma II passàs per davant del d'Inca,
ignorant la voluntat política d'aquesta illa. 
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No és la primera vegada que aquest tema es tracta en
aquesta cambra, ja l'octubre del 1992 el Grup Socialista va
intentar que fos el Govern de la Comunitat Autònoma que fes
la inversió en lloc de l'Insalud. Allò que no hem d'oblidar és
que les competències sanitàries d'aquesta comunitat estan
encara en mans de l'Administració central. És necessari, per
tant, corregir les disfuncionalitats i desigualtats territorials
existents i que són tan negatives, sobretot a la part forana de
Mallorca. El que s'ha de fer és facilitar la proximitat i l'accés
dels ciutadans a l'atenció sanitària. El Govern d'aquesta
comunitat ja s'ha compromès en moltes ocasions a dur endavant
aquest hospital, i també el Govern central, a través del seu
ministeri de Sanitat, ha assegurat la inversió en aquest sentit.
No obstant això, no hem d'abaixar la guàrdia i hem d'aconseguir
que aquest repte es dugui a terme el més aviat possible per tal
de poder descongestionar l'actual situació que viu la comarca
d'Inca i que es veu incrementada per la població estiuenca.

És cert que l'augment de població va cap als municipis
costaners, però això no lleva que als pobles de l'interior la
població sigui més envellida i amb menys possibilitats i
necessiti una major proximitat dels serveis hospitalaris. I si
miram les dades assistencials, que és la gent amb menys
recursos, veim que, segons les dades facilitades pels
ajuntaments, pels nostres municipis, el municipi d'Inca ha
realitzat 4.476 demandes assistencials, enfront de les 3.354 de
Palma o de les 1.899 de Manacor. Aquestes dades es poden
traslladar al sector sanitari i ens posen en evidència aquesta
necessitat.

A més, també hem de tenir en compte que Mallorca és una
zona turística i que això ens situa com a una comunitat
autònoma que atén a més pacients estrangers i d'altres indrets
nacionals. Tenim un 27,14% d'altes més que la mitjana estatal
i, malgrat això, som la comunitat que ocupa l'antepenúltim lloc
en relació a les altres comunitats estatals quant a relació llits
per nombre d'habitants: només un 1,82 dels llits per cada 1.000
habitants i la mitjana estatal és d'un 2,39. El Govern d'aquesta
comunitat ha realitzat un esforç considerable per intentar
pal•liar aquests dèficits i les illes avancen cap a un increment
del nombre de llits públics, però, no obstant això, tenim aquest
dèficit que abans he explicat.

Per acabar voldria que el conseller de Sanitat tengués el
suport necessari per tal de poder donar una solució ràpida a la
possibilitat d'aquest hospital a Inca, i que faci que aquesta
situació de mancança que hem sofert a les nostres illes al llarg
d'aquests anys, mitjançant una política sanitària del Govern
central que no tenia en compte les nostres necessitats, sigui
superada ja d'una vegada. S'ha d'aconseguir que aquest hospital
sigui una realitat i és per això que crec que el fet que en el
pressupost del 1998 el Govern central obri una partida
pressupostària per tal de dur-lo a terme és una passa endavant
i una mostra més perquè aquest compromís sigui assumit.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula la Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, el Grup d'Esquerra Unida també dóna suport a
aquesta proposició no de llei per totes les raons que ha
exposat el Sr. Alorda, el diputat proposant, i amb totes les
xifres que s'han posat en el debat sobre el dèficit de llits
hospitalaris, així com del dèficit en relació a la mitjana
estatal de despesa per habitant que té l'Insalud a les Illes
Balears. Nosaltres coincidim també amb l'estudi econòmic
que maneja el Sr. Alorda i, per tant, no repetirem totes
aquestes dades econòmiques, però sí que volem recordar
una cosa que, de qualque manera, ha passat més
desapercebuda, i és la despesa per concerts amb la privada,
que a les Illes Balears és de 5.400 pessetes per habitant front
a les 4.000 de mitjana estatal, de qualque manera tot el
dèficit de llits públics van en benefici de la medicina
privada i la proposició no de llei fent la proposta que per a
l'any que ve ja hi hagi una partida econòmica dedicada a
pal•liar aquest dèficit de llits públics, de qualque manera
pal•liaria també aquesta diferència i afavoriria la sanitat
pública front la sanitat privada. No cal, igualment, recordar
les necessitats de llits i d'urgències que es donen a tota la
comarca d'Inca també durant els mesos d'estiu, com el fet
que no haver-hi ara l'hospital comarcal d'Inca provoca que
pobles de tota la comarca hagin estat redistribuïts i hagin
d'anar a l'hospital de Manacor en lloc d'anar al de Palma,
com anaven abans, o al d'Inca si s'hagués previst o si
s'hagués pogut construir en les dates previstes, segons el Pla
d'ordenació sanitària.

En aquest sentit, per tant, només reiterar el nostre suport
a aquesta proposició no de llei i esperar que per part del
Grup Popular hi hagi també la mateixa actitud al respecte.
Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula el diputat Damià Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Sr.
Alorda, d'on ve vostè, quan parla d'hospitals?, de Mart o
d'Inca?, perquè jo quan he sentit certes afirmacions que feia,
referides al govern socialista, he tengut la impressió que vostè
arribava d'un altre planeta. Miri, el govern socialista del 82 al
96, va dur endavant una política social, crec que important, es
va reduir el tamany de l'exèrcit, sort que això continua, es varen
fer moltíssimes escoles i instituts, lamentablement això ja no
continua tant, i es varen fer hospitals, i això està totalment
paralitzat.

Balears, el govern socialista va obrir l'hospital de Can
Misses d'Eivissa, el va inaugurar, crec que el desembre del 84
el Sr. Ernest Lluch, ministre de Sanitat. El govern socialista va
impulsar la construcció de l'hospital de Manacor, una
reivindicació, un Fuenteovejuna, però qui hi va posar el projecte
i les inversions va ser el govern socialista, avui hospital de
Manacor finalitzat. Si el govern socialista no hagués impulsat
l'hospital Palma II, avui estaria en construcció a iniciativa del
govern del Sr. Aznar? Permeti'm que no dubti, millor dit, no ho
dubt gens, no estaria iniciat. Per tant, aquesta política social,
sanitària, educativa i de reducció de l'element armat que era un
cost històric, és un balanç positiu del govern socialista. Arriba
el 96 el govern del Sr. Aznar, un govern conservador,
neoliberal, que anuncia immediatament reducció de despeses,
perdoni, llegeixi L'estat del món, el volum del 97 i veurà quan
fa la crònica d'Espanya que diu clarament que la reducció del
govern Aznar caurà sobre la política sanitària i sobre la política
social, no és una profecia, és una constatació. On són els nous
hospitals als pressuposts fabricats pel govern del Partit Popular,
el govern de la nació? No n'hi ha. A Balears no hi ha impuls de
la construcció de nous hospitals, es continua ..., home!,
m'agradaria a mi veure el govern popular aturant la construcció
del Palma II i presentant ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, jo li recordaria que vostè fixa posició sobre una
proposició no de llei que ha presentat el representant del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, el Grup Popular ni tan sols s'ha
posicionat.

EL SR. PONS I PONS:

Perdoni, aquí s'ha de dirigir una petició al Govern central
que em sembla que és del Partit Popular, per tant crec que la
meva anàlisi no va molt desencaminada, qui haurà de pagar el
sopar, o millor dit, l'hospital, haurà de ser el govern del Partit
Popular de Madrid. Però bé, ens centrarem en el tema de
l'hospital d'Inca.

Jo crec que s'han dit una sèrie de dois considerables, fruit
d'una manca estrepitosa d'informació. El Grup Parlamentari
Socialista, i jo som membre d'aquesta cambra des del 1983
quan es va crear la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
mai no ha votat en contra de construir un hospital a Inca, l'única
discussió que hi va haver va ser si després de la construcció de
l'hospital de Manacor, havien de passar a construir l'hospital
d'Inca o l'hospital de Palma II, quin era l'element prioritari, i per
què és que no es va donar llum verda a l'hospital d'Inca
immediatament després de Manacor? És evident que l'hospital
de Palma té unes dimensions i afecta una capa de la societat
molt més grossa que el tema de la construcció de l'hospital
d'Inca, si s'hagués donat prioritat al d'Inca.

Però crec que el Sr. Alorda i altres membres d'aquesta
cambra no coneixen bé la pel•lícula, recordin que ja vaig
exposar a la Comissió d'Assumptes Socials que presidia el
Sr. Andreu Mesquida, dia 21 d'octubre del 92, que la
polèmica d'Inca va néixer en el moment que, després
d'haver confiat en una iniciativa privada en relació a
l'hospital d'Inca, que seria després concertada, una vegada
fet l'hospital, quan va fallar aquesta iniciativa privada,
només quan va fallar, alerta!, el ministeri, es va intentar que
el ministeri, que fins llavors havia treballat en el programa
funcional de l'hospital de Palma, deixàs de banda aquest
hospital de Palma i passàs, quan va fallar la iniciativa
privada en la qual es confiava, a donar prioritat al d'Inca.
Escoltin, i el ministeri ..., què és que passa?, que ha fallat
una empresa privada i ara jo he de canviar els meus plans?,
i això quina comunitat és? Vostès què són, els representants
del poble balear o són representants d'una empresa privada
que quan té interès d'anar a Inca, ens hem d'anar a Palma, i
quan no té interès a anar a Inca, ens hem d'anar a Inca?
Escoltin, això és al Diari de Sessions, a veure si el consulten.

Per tant, la necessitat de Palma era més massiva, que
Palma no era només l'hospital de Palma, sinó que serà
l'hospital de Mallorca i que, per tant, això era prioritari. I
alerta, que podem citar paraules d'un senyor que no és aquí
dins però que és al Diari de Sessions d'aquest 21 d'octubre
del 92, el Sr. Gabriel Cañellas, dia 1 d'octubre del 92 a unes
declaracions fetes al diari, llavors, Baleares, a la periodista
Nekane Nomblás manifestava, "l'executiu" -l'executiu era el
seu govern, el Govern balear- "ha optat per la construcció
d'un centre hospitalari a Inca, en mans de la iniciativa
privada, que seria l'encarregada de construir, gestionar i
mantenir aquest centre hospitalari, aquesta decisió no
exclou el possible finançament d'un segon hospital a
Palma". Confiava el Sr. Cañellas en la iniciativa privada,
però això va ser l'alegria del conill. Si dia 1 d'octubre del 92
deia això, dia 8 d'octubre, una setmaneta després, el mateix
senyor Cañellas, al diari El Día de Baleares deia, el president
manifestava: "Ja no creim prioritari l'hospital d'Inca" -
escoltin bé- "davant la creació d'una clínica privada a
Muro", què passa, i aquí de què anam? El Sr. Cañellas
anava trampejant a mesura que ara ve Inca, fora hospital,
llavors va a Muro, fora Inca, això, i hi ha gent que té barra
de sortir a aquesta tribuna, gent que ha estat dins el Grup
Parlamentari Popular, a acusar els socialistes que hem estat
en contra de l'hospital d'Inca, i jo em remet a les paraules,
paraules de president, del Sr. Gabriel Cañellas.
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I és evident que aquest hospital d'Inca és un hospital
necessari. Però també, el fet de tenir el Diari de Sessions i haver
participat fa molt de temps en aquest debat, et dóna unes certes
alegries. Vaig dir el mateix 21 d'octubre del 92 dins la
Comissió d'Assumptes Socials que l'estat, l'Estat espanyol és un
enemic mentre no governi el Sr. Aznar, el dia que arribi a
governar -i ara governa-, si som diputat d'aquest parlament em
divertiré, perquè sentiré canviar molt la música. I vaja si ha
canviat, vaja si ha canviat. Ara resulta que hem de demanar al
Sr. Aznar que faci, que tiri endavant l'hospital d'Inca, i li ho
demanarem amb molt de gust, no hem canviat d'opinió,
simplement vàrem considerar que era prioritari, i qualsevol
persona amb dos dits de seny sap que és així, que l'hospital
Palma II era molt més necessari que no l'hospital d'Inca, com a
prioritat, el d'Inca havia de venir després.

I clar, avui s'anuncia aquest debat, hi haurà unanimitat
d'aquesta cambra, Sr. Alorda, estigui tranquil, també la hi
votarem a favor, no faltaria més, però què ha passat?, que n'hi
ha un que ja ha intentat allargar la mà a veure si se'n pot dur la
cartera. El Sr. Matas, 27 d'agost del 96, declarà que el seu
departament reclamarà del Govern Aznar la construcció d'un
hospital d'Inca, que serà considerat inversió prioritària, santes
paraules, però a l'hora dels pressuposts del Govern central, on
és aquest hospital?, no hi és naturalment. Diu, això sí, això té
trampa, tot el que surt de per allà, sol tenir trampa, "lo urgente
es acabar el hospital de Son Llàtzer, precisó que la próxima
petición será la construcción de un centro comarcal en Inca". Si
hem d'esperar iniciar les peticions i els tràmits per fer l'hospital
d'Inca que l'hospital de Son Llàtzer, el Palma II, estigui acabat,
que Déu ens agafi confessats.

Hi ha hagut persones, també, dins el Partit Popular, que han
reclamat la construcció d'un hospital d'Inca, el Sr. Cristòfol
Soler, en el discurs d'investidura, 27 de juliol del 1995, va
parlar de la construcció d'un hospital d'Inca; i el Sr. Matas va
treure una frase que no és precisament ni de Costa i Llobera, ni
de Proust ni de cap clàssic, però té una cosa molt bona, que és
absolutament inintel•ligible, diu: "S'han d'establir els nexes
administratius necessaris per a l'hospital d'Inca". I això, què
punyetes vol dir?, què és això? Això ho va dir al discurs
d'investidura, 11 de juny del 96. I després va afirmar que farien
l'hospital, naturalment, després del Palma II, i clar, això serà, en
tot cas, molt després de les pròximes eleccions autonòmiques
i potser generals.

Per tant, l'hospital d'Inca té el nostre suport, l'ha tengut
sempre, però, per favor, Sr. Alorda, recordi les històries de
clíniques privades, elements privats que desplaçaven la prioritat
d'Inca a Palma i llavors la desplaçaven, etc., etc., i llavors se
n'anaven a Muro, tota aquesta història forma part de la política
real, de la política que mou els fils d'aquest govern, un govern
que ha estat lliurat als elements de tipus privat, que quan els
elements privats han comparegut, ell ha retirat l'hospital d'Inca,
l'ha posat en segon terme, i només quan l'ement privat a plegat,
llavors va intentar pressionar el govern de Madrid perquè donàs
prioritat a aquest hospital en contra del de Palma II. Però no hi
ha una política hospitalària, si aquesta política hospitalària hi
fos, estaria ja als pressuposts, haurien obert partida, haurien
caminat d'acord amb les afirmacions que fa el Sr. Matas, però
com que al Sr. Matas li fan tant de cas com a en Palou a Sa
Pobla, em sembla que si no és tot el Parlament que ho demana
i així i tot encara, no creim que vegem de ver caminar aquest
hospital en molt de temps.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Alorda, Sr. Alorda, els de Mart, que som beneits o deim
moltes beneitures i no coneixem res de la pel•lícula, creim
que l'article 11.6 de l'estat d'Autonomia nostre, atribueix a
la nostra comunitat autònoma i en concret a aquest
parlament, la coordinació hospitalària inclosa la de la
Seguretat Social. En aplicació d'això, el Parlament, fixant
criteris, i el Govern, es va aprovar l'any 87 el Pla director de
l'ordenació sanitària, aquest pla marcava unes prioritats
concretes, començà primer per l'hospital de Manacor,
llavors pel d'Inca, i en segon terme el de Palma II. Els
motius pels quals es varen prendre les determinacions
aquestes, crec, s'ha comentat que va ser objecte de debat
també d'aquesta cambra, els motius eren ben evidents, en
primer lloc la comarca de Manacor, per nombre d'habitants
i per la llunyania de Palma, era lògic que es començat per
Manacor, era lògic també atesa la difícil comunicació que
hi havia o la pitjor comunicació que hi havia entre Manacor
i Palma, i entre Inca i Palma, però no obstant això, estava
previst que una vegada dut a terme el de Manacor, una
vegada fet el de Manacor, el d'Inca fos el segon a ser
construït. Aquesta era la previsió que tenia aquest
parlament, la previsió que va fer aquesta cambra en ús
d'unes atribucions que li confereix l'article 11.6 del nostre
Estatut d'Autonomia.

Quina va ser la situació? En el moment, una vegada
escomès el de Manacor, amb un cert retard, però dut
endavant, en el moment que s'havia d'escometre, s'havia
d'iniciar el tema de l'hospital d'Inca, l'Inzalud, que ho va dir
clarament, l'Insalud que és qui té els recursos per dur a
terme aquestes construccions hospitalàries, va donar
prioritat a l'hospital de Palma en detriment de l'hospital
d'Inca o, per no usar aquesta expressió, l'hospital de Palma
II per davant l'hospital d'Inca. Amb això, en poques
paraules, es posaven por montera el que havia acordat el
Parlament de les Illes Balears, en ús d'aquest article 11.6 del
nostre Estatut d'Autonomia, aplicant una norma molt
objectiva, hem vist que dins aquesta qüestió les normes
solen ser molt objectives, de que qui paga, mana. En el de
Manacor sembla que es va aplicar el Fuenteovejuna, en
aquest cas, en el de Palma II es va aplicar el que qui paga
mana, i en aquest sentit es va fixar aquesta priorització.
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Quina és, en aquest moment, la situació? El Govern de la
Comunitat Autònoma ha vengut mantenint i continua mantenint
al llarg d'aquest temps, que és necessari dur endavant aquest
hospital, que és un compromís que té assumit el Partit Popular,
és un compromís que té assumit el nostre grup parlamentari, i
en aquest sentit, on faci falta i amb la contundència que faci
falta, reivindicarem la necessitat de dur endavant aquest
hospital. El batle d'Inca mateix ha posat messions en aquest
sentit i cregui'm, Sr. Alorda, que tot el grup i tots els diputats
que formam aquest grup som perfectament conscients
d'empènyer, d'ajudar, de donar suport al Govern perquè es
pugui dur endavant aquesta iniciativa, fent la pressió on faci
falta i en la mesura que faci falta, és un compromís que tenim
assumit i que creim que s'ha de dur endavant.

I creim, a més, que dins aquestes actuacions que ha de dur
endavant el Govern de la Comunitat, que ha de dur el conseller
de Sanitat i el president des del Govern, que no defugen aquest
compromís, és important que avui es pugui aprovar per
unanimitat aquesta proposició no de llei, perquè, sense cap
dubte, serà una de les qüestions que donaran suport encara més
a aquesta iniciativa que hi ha en marxa. A pesar de tot, idò, és
ben clar que encara que diguem beneitures, encara que no
coneguem de tot la pel•lícula, avui votarem que sí a aquesta
proposició no de llei. Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Soler. Sr. Alorda, a pesar que entenc que
s'aprovarà per unanimitat, vol fer ús de la paraula? Té la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Miraré de ser molt curt, només per
agrair a tots els grups el suport expressat i contestar molt
breument alguns dels punts que s'han tractat.

En primer lloc, a la Sra. Vidal, i insistesc que no entraré a la
polèmica de la prioritat Palma II-Inca, creim que tots dos són
necessaris, l'hospital de Son Llàtzer ja està contractat i, per tant,
facem el d'Inca, però recordem que el Pla director de
l'ordenació sanitària parlava del de Manacor dins la dècada dels
80, el 91 Inca, el 96 construcció de l'hospital de Llevant, que li
deia el Pla director, per tant, sigui com sigui ja estaven tots
prevists, i ara del que es tracta és de fer-los tots. I de fer-los tots
perquè el dèficit de pessetes/habitant és indignant, és de jutjat
de guàrdia, els que vivim a Inca i els que veim com cauen les
escoles d'Inca i els que veim que no hi ha cap hospital a Inca,
no podrem entendre mai els paladins de la política socialista de
Madrid referida a les infraestructures inqueres, i molt més, en
general, crec que és extensiu a tot Mallorca. 

Els que vivim a Inca, Sr. Pons, com que no veim de
Conca, no avaluam, no avaluam el que ha fet el govern
socialista amb les grans xifres de l'Estat, sinó que els miram
damunt el territori, damunt els nostres ciutadans, damunt els
nostres conciutadans i veïns. I la política sanitària, sí, és ben
cert que el Partit Socialista no va tenir les ratios de
percentatge de despesa sanitària equivalents a la Unió
Europea, que no hi arribaven, i que deia el Sr. Lluch,
exministre socialista, que no havia estat cap prioritat del
Govern socialista la despesa sanitària, en el cas de Mallorca
és senzillament de jutjat de guàrdia. 70.000 milions de
pessetes en deu anys. 

No entraré en la política de guerres, nosaltres no hem de
defensar el Sr. Cañellas, ni tota l'operació d'empreses
privades, ja sortirà el que hagi de sortir, allò que sí ens
interessa recordar és que el Govern socialista va dir en
diverses ocasions que no faria el d'Inca. La mateixa
memòria del Palma II, deia el Sr. Adolfo Marqués Bravo
quan la presentava, que no seria necessari fer el d'Inca,
després de Son Llàtzer i Manacor, i ho deia al pròleg, tot i
que l'estudi, tot i que l'estudi reconeixia que en haver-se fet,
serien necessàries encara 200 places o 250; en plena
campanya electoral, la Sra. Angeles Amador, la darrera
ministra socialista, deia que no importava fer el d'Inca, fins
i tot deia, "bé, és ver que hi ha hagut poca despesa a les Illes
Balears, però ara podeu estar tranquils, podeu estar contents,
perquè com que els feis molt tard, seran més moderns". 

Jo crec que s'ha d'anar alerta a recordar algunes coses,
fins i tot li vull recordar que el PSIB-PSOE, el PSIB va
demanar que fos el Govern qui ho pagàs, el Govern balear,
perquè deia que com que el Govern socialista ja gastava
molt, gastava molt?, gastava molt?, idò com que el Govern
socialista gastava molt, que fos el Govern balear que fes la
bestreta. No, Sr. Pons, que gasti qui té els recursos i tant de
bo si poguéssim fer una bestreta perquè sobren els doblers,
i pareix que sobren, diuen, a qualque moment al Partit
Popular, que faci la bestreta, però que faci la despesa qui té
la competència i qui es va quedant uns recursos excessius
per part dels mallorquins, menorquins i pitiüsos.

La nostra proposta, per cert, és el 98, així ho diu, i el que
nosaltres pretenem i demanam del Partit Popular no són les
paraules, no és aquest compromís personal tampoc, que
agraïm, sinó els pressuposts, les pessetes, no el compromís,
Sra. Vidal, que diu el ministre, perquè jo me'n record, fins
i tot, l'any 95, abans del canvi de govern, que ja ens deia el
batle d'Inca, i fins i tot també ho va dir el conseller de
Sanitat, que el "ministrable" del PP es comprometia a fer
l'hospital, fa dos anys que governen i el "ministrable" no ha
començat les obres. El que crec és que tots hem de tancar
files i mirar, entre tots, a veure si ho tira endavant, però uns
poden més que els altres, la responsabilitat és del Partit
Popular i veurem si ens convenç a tots.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Té la paraula, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. Que
hem de respectar les competències i que la competència de
coordinació hospitalària, la de la Seguretat Social inclosa,
article 11.7 de l'Estatut, correspon a la Comunitat Autònoma?
Molt bé. I l'article 39.26 diu que els consells insulars tendran
competències executives i de gestió en matèria de coordinació
hospitalària, la de la Seguretat Social inclosa. I quina
competència se'ls ha donat als consells?, cap ni una, agranats.
Clar, clar, no només hem de gemegar del centralisme de Madrid
i de no sé què, hi ha un centralisme actiu i operatiu des
d'aquesta ciutat, des d'aquest govern, preguin nota, prenguin
nota sobretot les illes menors que són especialment sensibles a
aquesta matèria.

Jo no he parlat de remors de privatitzacions ni d'històries
estranyes. Voldria recordar que vaig dir ja, el 30 de setembre
del 92, que la iniciativa privada era bona quan havia de fer
l'hospital a Inca, quan es retira, es demana que es faci amb fons
públics, l'Insalud, ara bé, a Palma, en el moment que el grup de
clíniques privades aixeca la bandera i diuen que això és un
perill de mort -revista Desarrollo de finals del mes d'agost del
92-, aleshores ens retiram i vàrem veure com la Conselleria de
Sanitat feia anques enrera. Nosaltres hem donat suport, ho
vàrem sotmetre a votació d'aquest parlament dia 20 d'octubre
del 92, donar suport a la construcció de l'hospital d'Inca, el
Partit Popular va votar en contra, vàrem proposar que el Govern
de la Comunitat Autònoma inclogués al projecte de pressuposts
generals per al 93 les partides per iniciar la construcció de
l'hospital general bàsic d'Inca, dia 21 d'octubre del 92, votació
en contra, ah! no, és que això no era competència del Govern
de la Comunitat Autònoma, home! ..., i Mondragó, i Cap, i
Agama, i Bon Sosec, tampoc no ho eren.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, li he donat la paraula perquè contestàs el Sr.
Alorda per si hi havia contradiccions, però no m'enceti més
debat, perquè una proposició no de llei que, per cert, tots els
grups polítics, han anunciat el vot favorable, ni tan sols hi
hauria d'haver hagut segones intervencions. No entri més en
debat.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, em sembla que he recordat que quan hi ha
una voluntat, hi ha unes inversions multimilionàries,
multimilionàries, no es parla de si som competent o ho deix
de ser, quan no hi ha voluntat, i en el tema de l'hospital
d'Inca no n'hi va haver, no hi va haver recursos per iniciar
la construcció d'aquest hospital, que hagués estat una
manera de forçar naturalment el Govern de Madrid d'haver-
se d'assumir via consens aquest hospital i que evidentment
aquest hospital, ara, no seria una idea de futur sinó un
projecte que ja tendria unes determinades fases realitzades
i que tiraria endavant. Li voldria dir que encara que tothom
hagi de votar a favor, una cosa que no farà mai el Grup
Socialista per molt a favor que voti, i ja hi va votar altres
vegades, n'hi va haver d'altres que hi votaren en contra, el
que no farà mai serà, sense treure els elements d'informació
necessària, donar simplement un vist i plau a una idea,
nosaltres donarem el vist i plau a aquesta idea, però em
sembla que els ho he demostrat ben clar, nosaltres, amb
rodes de molí no hi combregam, som solidaris amb una
política hospitalària que va tirar endavant el govern
socialista, obertura de Can Misses, construcció de Manacor,
inici de Palma II, queda pendent un hospital a Menorca,
prenguin-ne nota i procurin actuar, perquè si no, tampoc no
es durà a terme. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pons.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Sr. President, deman un torn d'intervenció per
contradiccions, atès que a la intervenció de contrarèplica
que tenia el Sr. Pons, en lloc de fer la contrarèplica a la
intervenció del Sr. Alorda, ha fet una contrarèplica a la
intervenció feta per part meva, en conseqüència ...

EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula, Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

I, a més, Sr. President, per dir la meva dosi de beneitura
a aquest debat, per afegir una mica de dosis més, Sr.
President.

Miri, Sr. Pons, la competència de l'article 11.6 és tan
efectiva i real com que aquest parlament va aprovar l'any 87
uns criteris per a un pla director d'ordenació sanitària de
Balears, així de clar i llampant, el Parlament ho va aprovar,
ho vàrem votar tots els grups, (...) dins l'àmbit competencial
de la Comunitat Autònoma.
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La qüestió de les privatitzacions, que vostè diu una vegada
per activa i per passiva que el Govern a un determinat moment
va retirar la qüestió de l'hospital d'Inca per tal que l'hospital
d'Inca fos privat. NO és així, Sr. Pons, no és així, no és així de
cap de les maneres. Quan el Govern de la Comunitat Autònoma
es va trobar amb l'Insalud, que l'Insalud li deia "qui paga mana,
i el Palma II per davant del d'Inca", el Govern va fer dues coses,
en primer lloc no deixar de perdre el Palma II, com és obvi,
perquè sinó l'haguessin fet a un altre lloc i més val que es faci
a Balears, a Mallorca que no a un altre lloc, i per altra part, al
mateix temps, el Govern de la Comunitat ja que veia que
l?insalud no volia dur a terme aquesta inversió, va mirar si seria
possible per part de la iniciativa privada, però a cap moment
renunciant aquesta qüestió, que l'hospital d'Inca fos dut a terme
per l'Insalud, era l'Insalud que no va voler entrar perquè va fixar
una qüestió de prioritats; fins i tot, com se li ha recordat, i no
afegesc res nou, l'Insalud qüestionava la necessitat i tot de
l'hospital d'Inca, un cop fet el de Palma, (...) ja no serà
necessari.

Jo crec que en aquest sentit ens hem d'atendre a la realitat i
el que vostè ha dit a les dues intervencions i m'ha tornat a
entimar a la cara a la segona, no és així. El Govern sabia bé el
que feia en aquest sentit i va actuar tal com ja li he dit. Gràcies,
Sr. President.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

S'ha acabat el debat, ...

EL SR. PONS I PONS:

Home!

EL SR. PRESIDENT:

S'ha acabat el debat, Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

El Sr. Soler que consulti el Sr. Cañellas, que això li va
costar la carrera. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha més debat.

(Aldarull a la sala).

Per favor, silenci. Entén aquesta presidència, després de
l'anunci dels vots favorables de tots els grups polític que
s'aprova per unanimitat? S'aprova per unanimitat.

Silenci, per favor.

IV.- Debat de presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular RGE núm. 5012/97, d'atribució
de competències als consells insulars de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera en matèria de protecció de menors.

Passam al darrer punt de l'ordre del dia, que és el debat
de presa en consideració de la proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular, d'atribució de competències als
consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera, en matèria de protecció de menors. Deman,
intervencions de grups que es mostrin a favor de la
proposta?

Per part del Grup Popular, té la paraula la Sra. Alberola.
Perdó, per part del Grup Mixt, té la paraula la Sra. Vidal.

LA SRA. VIDAL I BURGUERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. La
transferència de les competències de protecció de menors
als consells insulars, és molt important, ja que compleix una
sèrie d'objectius. Primer, permet el compliment dels criteris
de distribucions de competències establerts a la Llei d'acció
social i reconeguts pel Pla d'atenció a la infància en risc.
Representa un clar reconeixement del paper que li correspon
desenvolupar als consells insulars en serveis socials. És una
resposta a una demanda repetida al llarg dels darrers anys
pels tècnics i polítics amb responsabilitat en aquests sectors
però, sobretot, permet un apropament de la gestió dels
recursos i programes de menors a tota la xarxa d'atenció
primària i a la resta d'iniciatives de serveis socials
desenvolupades a les nostres illes. 

Ara ens trobam amb el fet que els consells insulars de
Menorca i Eivissa i Formentera sembla que han acceptat la
proposta feta per la Comissió Tècnica per assumir les
competències i que Mallorca les ha rebutjades, malgrat que
diu que està interessat, i basa la seva negativa en un
desacord econòmic fruit d'un estudi elaborat per tècnics
especialitzats. Cal recordar que, quan l'any 94 el Govern
central, socialista, va transferir a la nostra comunitat les
competències del menor, vàrem ser una de les darreres de
tot l'Estat espanyol en assumir-les. Els recordam que a
Madrid governava, com he dit, el PSOE, i ningú no va
protestar dient que no venien ben dotades, tothom estava
d'acord amb el fet que venien ben dotades, fins i tot es va
comentar que la negociació que s'havia duit a terme havia
estat bona. Tampoc no es va fer cap esforç ni cap pressió
perquè aquestes competències que arriben tard ens
haguessin arribat abans. 

Ara, per part de Mallorca, es demanen 1.719 milions per
fer protecció, quan l'any 94 es varen rebre 492 milions per
a protecció i reforma i tots estaren d'acord i, en aquests
moments, per fer protecció i reforma, es dediquen 800
milions; és a dir, des d'aquesta comunitat gairebé s'ha doblat
el pressupost, i d'aquests 435 milions que es destinen només
a protecció, això va ser gairebé el mateix que, en el moment
de transferir-nos-ho el Govern estatal, destinava a reforma
i protecció. En resum, es transfereix una part per quasi la
mateixa quantitat que fa tres anys es va donar per a tot, i tots
nosaltres hi vàrem estar d'acord. 
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Les transferències no es fan damunt possibles actuacions a
desenvolupar, sinó que es fan damunt el que ja es fa i el cost
efectiu que s'empra per dur-les a terme. El desfasament que
existeix entre el que es vol transferir i el que es demana és fruit
d'haver quantificat el pla estratègic i el PAIR i posar-ho tot dins
el mateix paquet, perquè no hem d'oblidar que hi ha un acord
parlamentari de dotar el Pla d'atenció a la infància en risc i el
Govern encara no l'ha quantificat. També hi ha un pla estratègic
en allò referent al sector del menor i el consell insular tampoc
no ho ha quantificat, i em referesc, sobretot, als programes de
nova creació, perquè els programes que ja es fan tots sabem el
cost que tenen.

Esper que a la propera llei de pressuposts es destinin
partides per tal de desenvolupar programes del Pla d'atenció a
la infància i que, evidentment, aquests programes que aquest
parlament quantifiqui, després es transfereixin al consell insular
tal com ve ben especificat en el pla aprovat; el pla contempla
una sèrie de programes molt delimitats: què ha de fer el
Govern, què ha de fer el consell insular i què han de fer els
ajuntaments i, una vegada que aquest pla es quantifiqui i tengui
unes partides pressupostàries per tal de dur a terme els
programes, aquests programes que corresponguin al consell
insular s'hauran de transferir i, evidentment, això augmentarà
el cost de la partida que tots aquí deim que no és suficient. 

Per tant, pens que aquesta transferència de menors al consell
insular és positiva i és necessària, ja que ens permetrà acostar
el servei al ciutadà, i que tan sols es tracta de fer el mateix que
s'ha fet fins ara. No serem capaços, des del consell insular, de
fer allò que ha fet fins ara el Govern amb una dotació quasi el
doble del que s'havia fet? Jo deman que la gent que és crítica i
diu que el Govern ho fa tan malament, que el Govern, amb el
que fa ara, tracta el menor malament i que la política que duu
és equivocada, idò amb més motiu s'han d'acceptar les
transferències. Si amb gairebé el doble de la quantitat el consell
insular pot dur una política i entén que es fa malament, idò la
responsabilitat que tenim és, des del consell insular, assumir
aquesta competència i treballar perquè això ens surti bé, i crec
que això és el repte que tenim. No hem de tenir por, no s'ha de
fer demagògia, i el que no hem de fer és que aquesta
competència, que és una competència que és difícil i afecta,
sobretot, un sector més desprotegit de la nostra societat, hem de
ser valent a l'hora d'assumir-ho i hem d'assumir aquest risc,
malgrat que ja sabem que és un sector que electoralment
sembla que no duu vots, però crec que una societat que cuida i
protegeix i tracta com toca aquest sector és una societat que té
futur, i jo pens que és un repte i és una oportunitat que crec que
haurien d'assumir els consells insulars en aquest moment. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Vidal. Per part del Grup Popular té la
paraula la Sra. Alberola.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades i
senyors diputats, des de que va començar el procés de
transferències als consells insulars fins ara, totes les
transferències que s'han fet eren matèries enumerades a
l'article 39 del nostre estatut d'Autonomia. Avui tractam una
matèria no inclosa específicament a l'article 39, protecció de
menors, i s'ha hagut de fer ús de la clàusula dita residual de
l'article 39 de l'Estatut, a on diu que totes les competències
que tengui la comunitat també podran ser transferides i, en
aquest cas, la tramitació s'haurà de fer a demanda dels
consells insulars. Així, el Consell Insular d'Eivissa i
Formentera va prendre la iniciativa legislativa de presentar
una proposta d'atribució de competències als consells
insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera
en matèria de protecció de menors, acord que es va adoptar
pel Ple del Consell Insular d'Eivissa i Formentera el dia 8 de
juliol, i remès a la Comissió Tècnica Interinsular.

Jurídicament la proposta d'atribució de competències als
consells insulars en matèria de protecció de menors que avui
es presenta per a la seva presa en consideració, s'ajusta a les
disposicions tant de l'Estatut d'Autonomia com a la Llei
5/89, de consells insulars. 

Senyores i senyors diputats, des del nostre grup, tal i
com figura a l'exposició de motius, consideram molt
important que les competències en matèria de protecció de
menors siguin transferides als consells insulars perquè, amb
aquesta transferència, es podrà aconseguir una gestió més
àgil i eficaç, s'eliminaran les dificultats que provoca la
nostra discontinuïtat territorial i, en definitiva, per
aconseguir, si cap, un encara més escrupolós respecte als
drets dels menors i que es reflecteix en les set competències
que es transfereixen: detecció, resolució i actuació en
situacions de risc per a menors, posada en marxa de les
actuacions tendents a proporcionar atenció immediata als
menors, detecció i resolució de les situacions de
desemparament de menors, assumpció i exercici de la tutela,
exercici de les funcions de guarda, formalització
administrativa dels acolliments familiars i propostes de
formalització judicial, elaboració i presentació de propostes
prèvies d'adopció davant l'òrgan judicial competent i
determinació de la idoneïtat per a l'adopció i tramitació
d'adopcions a realitzar en un país estranger.
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A la llei, i d'acord amb la nostra normativa autonòmica, el
Govern de la Comunitat ha de reservar-se unes potestats
genèriques i unes altres específiques, així com la potestat
reglamentària normativa. També es crearà, a l'objecte d'unificar
els criteris d'aplicació de la normativa vigent i de planificar i
avaluar l'estratègia en matèria de protecció de menors a l'àmbit
de tota la comunitat, una comissió interinsular de protecció de
menors. També la llei regula que hi haurà un registre autonòmic
amb tres seccions: guardes, tuteles i acolliments. 

I ara arribam al cost efectiu. El Govern transfereix la
competència que exerceix Protecció de menors, i segueix
escrupolosament, per al finançament de les competències a
transferir, la Llei 5/1989, de consells insulars, a on l'article 35
garanteix que el finançament és igual al cost efectiu del servei,
i el cost efectiu del servei és el que està reflectit en els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma amb un total
que queda fixat en 435.017.561 pessetes, que corresponen al
programa 3132. Si sabem, per tant, quin és el cost efectiu
d'aquest servei que es demana que es transfereixi, queda per
aplicar el repartiment d'aquest cost efectiu entre els tres
consells insulars, que s'ha calculat d'acord amb les variables
distributives i redistributives tal com assenyala, també,
l'esmentat article 35 de la Llei de consells insulars, quedant la
distribució com segueix: per al Consell Insular de Mallorca,
326.088.570 pessetes; per al Consell Insular de Menorca,
48.015.743, i per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera,
60.913.248. Es transfereixen també els mitjans personals i,
respecte als mitjans materials, es traspassen els béns mobles, ja
que aquesta atribució no dóna lloc a cap tipus de traspàs de
béns immobles.

Acaba la Llei amb unes disposicions addicionals,
disposicions transitòries i disposicions finals.

Senyores diputades i senyors diputats, el nostre grup valora
molt positivament aquesta proposició de llei per tot el que
representa: protecció i defensa dels drets dels menors a la
nostra comunitat autònoma que, si bé fins ara el Govern de la
Comunitat ha duit i ha legislat amb rigor aquests tres anys que
fa que té les competències atribuïdes des del Govern de l'Estat,
el traspàs d'aquesta competència als consells insulars
beneficiarà tota l'execució per poder-la gestionar de forma més
directa. Per tant, la votarem a favor. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. Intervencions de grups parlamentaris
que es mostrin en contra d'aquesta proposició? Per part
d'Esquerra Unida de les Illes Balears té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sr. President. La història d'aquest projecte de llei
d'atribució de competències als consells insulars és una història
realment atzarosa: errors en la seva presentació davant la
Comissió Tècnica Interinsular, errors en la seva comunicació
als consells insulars a l'hora de dir si s'acceptava o no aquesta
competència, és atzarosa i ens sembla que ho serà, també, en el
futur.

Esquerra Unida de les Illes Balears creu necessari el
traspàs de totes les competències possibles als consells
insulars, totes aquelles que es preveuen a l'article 39 de
l'Estatut d'Autonomia. Açò no significa, emperò, que s'hagin
d'aprovar transferències a qualsevol preu, sinó que, com a
consellers que som també dels consells insulars i,
particularment, en aquests moments i aquí, em sent més
conseller que diputat, s'ha d'exigir que les competències
arribin dignament als consells. Per aquest motiu no votarem
a favor de la presa en consideració de la proposta de la
Comissió Tècnica Interinsular perquè creim que amb la
devolució d'aquest projecte al seu punt d'origen s'afavorirà
la seva millora. 

Basam aquesta posició en una sèrie de punts; en primer
lloc, la insuficient dotació econòmica per fer front, amb
garantia d'efectivitat, les competències assumides; en segon
lloc, la reserva, per part del Govern balear, de competències
en matèria d'atenció i protecció de menors que haurien de
ser, a la nostra manera d'entendre, transferides als consells
insulars. No hi pot haver, creim nosaltres, i és essencial, una
duplicitat d'actuacions sobre un mateix territori; no hi pot
haver aquesta duplicitat; els consells, o tenen o no tenen les
competències, però no a mitges. I en tercer lloc, un tercer
punt de crítica és la desigual presència del Govern i dels
consells insulars en els òrgans de participació i
col•laboració que el Projecte de llei determina en el seu
propòsit.

En primer lloc hem de veure a quines obligacions es
comprometen els consells insulars. La portaveu del Grup
Popular ja ho ha dit i ho reiteraré perquè és important; en
primer lloc, a l'actuació efectiva en els casos de risc de
menors, açò vol dir detectar aquests casos, detectar aquestes
situacions i actuar per resoldre-les; en segon lloc, una
actuació efectiva amb actuacions tendents a proporcionar
atenció immediata als menors que ho necessitin; en tercer
lloc, també actuació efectiva en situacions de
desemparament, detectar situacions de desemparament,
resoldre cada cas, assumir i exercir la tutela en cada cas; en
quart lloc, l'actuació efectiva de les funcions de guarda,
d'acolliment residencial de menors; en cinquè lloc, la
vigilància, control, foment, promoció, coordinació dels
organismes, serveis, centres de primera acollida, llars
funcionals, etc., etc.; en sisè lloc, la formalització
administrativa dels acolliments familiars amb totes les seves
tipologies i l'elaboració i presentació de propostes prèvies
d'adopció; en setè lloc, la determinació de la idoneïtat en els
casos d'adopcions a l'estranger. I també hi afegiria jo el
compliment de la Llei d'acció social i el compliment de la
futura Llei del menor, que seran compliments als quals es
veuran obligats els consells insulars quan la Llei del menor
estigui aprovada.

No es tracta de serveis voluntaris; es tracta d'obligacions
i de compromisos, i quan més a prop és l'administració de
l'administrat, quan aquestes competències estiguin en els
consells insulars -i jo ara tenc dins el cap la qüestió
d'Eivissa, la qüestió de Menorca, a on l'administració és
molt més a prop- la demanda real dels administrats és molt
superior, és molt més present, i és important tenir açò en
compte. 
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I què preveu la proposta, quant a dotació econòmica, per
poder realitzar aquestes funcions amb una certa garantia? 326
milions a Mallorca, 61 a Eivissa, 48 a Menorca, nombres
rodons, feim nosaltres. Si agafam els 48 milions a Menorca
veurem que 22 milions són per personal transferit, 17 per a
funcionament i 7 per accions, inversions, activitats... No fa falta
ser molt llest per veure que és una dotació insuficient,
clarament insuficient, si ho comparam amb les obligacions que
abans hem esmentat. Tant és així que el Consell Insular de
Mallorca, en el seu cas, ja ha acordat no acceptar aquesta
transferència, i així es trenca, es romp, l'horitzontalitat que
hauria de ser gairebé d'obligat compliment a l'hora d'atribuir
competències als consells insulars, es romp aquesta
equiparació, aquesta horitzontal a tots els consells insulars.
Tant és així que el Consell Insular d'Eivissa ha reclamat i ha
aconseguit -i hem de felicitar el president del Consell Insular
d'Eivissa per açò- una dotació econòmica 13 milions superior
a la del Consell Insular de Menorca, però no podem estar
contents amb al dotació que rep el Consell Insular de Menorca,
gairebé un 30% inferior. 

En el Ple del Consell Insular de Menorca, quan es va
discutir aquest tema, per part del Grup Popular es va dir que ja
en el període d'esmenes i de tràmit parlamentari aquesta qüestió
es resoldria; fins i tot hi ha unes declaracions del president del
Consell Insular de Menorca, el Sr. Cristòfol Triay -declaracions
públiques, publicades a la premsa- que diu que si no hi ha un
increment de 25 milions de pessetes de dotació de les
transferències en menors, el Consell Insular de Menorca no les
assumirà. Clar, llavors penses: "com és possible que la portaveu
del Grup Popular digui que les dotacions han estat establertes
segons criteris, variables, distribució, redistribució, i després
resulta que el president del Consell Insular de Menorca diu que
si no hi ha 25 milions més no acceptam la competència?", està
a la premsa; per què serveixen les variables?, per què serveixen
la distribució i redistribució si després hi ha aquestes altres
actuacions? Una cosa no quadra amb l'altra. No deuen servir
per a res si no és per justificar un procediment mal fet. En
resum, la dotació és clarament insuficient, segons nosaltres.

Un segon punt seria les atribucions que es reserva el Govern
balear, encara que traspassi les competències. El Govern balear
brinda les competències als consells, però se'n reserva algunes
per a ell, o sigui, que són unes mitges competències, no sigui
que perdi protagonisme en l'acció, no sigui que els consells
insulars s'ho creguin massa. Algunes competències reservades
són lògiques, són raonables, les comprenem, per exemple la
coordinació -coordinació- de la tasca dels consells, però amb
els consells, i el seguiment del compliment de les directrius
d'obligat compliment. També comprenem les estadístiques
d'àmbit balear, comprenem la formació homogènia dels
professionals, comprenem la planificació general d'atenció i
protecció de menors, la planificació com a previsió; els plans,
però, els plans haurien de ser confeccionats entre Govern i
consells, no que el Govern tengui dades dels consells i digui
que els consells han participat en un pla integral, no açò, sinó
confeccionar realment, Govern i consells, aquests plans
aprovats pel Parlament que, després, han de ser executats no pel
Govern sinó pels consells insulars. Una altra qüestió que també
es reserva el Govern i creim que és normal són les relacions
exteriors amb altres comunitats autònomes, estats, organismes
internacionals, encara que també creim que el projecte té un
defecte: que no preveu la participació dels consells insulars a
l'hora de determinar aquesta relació exterior, de determinar la
voluntat política de la Comunitat Autònoma, i els consells
insulars són institucions de la Comunitat Autònoma. 

Algunes competències que es reserva el Govern són més
discutibles. Per exemple, s'admetrien com a tals les accions
legals en defensa dels drets del menors, s'admetrien. La
potestat reglamentària normativa, malgrat que la Llei de
consells insulars preveu que en cada llei es pugui establir
que aquest potestat passi també als consells insulars de
forma automàtica, en les vuit lleis d'atribució de
competències, sense debat, automàticament, aquesta
potestat normativa se la reserva el Govern balear; tal vegada
aquesta competència d'avui no és la més clara per dir que no
és correcta, per dir que la competència normativa també
hauria de passar als consells insulars, però el fet és que mai
no es posa en discussió i en debat aquesta reserva de la
competència de la potestat normativa que sempre té el
Govern balear.

En una altra qüestió, aquesta llei d'atribució de
competències consolida una vegada més l'existència d'una
oficina de defensa del dret del menor dependent del Govern
balear. L'oficina del defensa del dret del menor ha de ser
independent del Govern balear, relacionada amb el Síndic
de Greuges, com vulguem, amb acció parlamentària,
vinculada al Parlament, però no dependent del Govern
balear. A part d'açò -és un tema diferent- també aquesta llei
d'atribució de competències consolida aquesta oficina
únicament a Mallorca, a Palma; també ens hem de plantejar
per quin motiu no hi ha -independent, açò sí- oficines
insularitzades a cada àmbit territorial, que és una altra cosa
defectuosa que aquesta llei d'atribució de competències
consolida.

Per últim el Govern es reserva una competència que no
li és pròpia, nosaltres creim que no li és pròpia, ja ho he dit
un poc abans, que és la realització dels plans. La Sra.Joana
Aina Vidal, en la seva intervenció, ha confiat en el fet que
quan els plans estiguin quantificats -fa més de mig any que
ho vam aprovar, que el Govern havia de quantificar i el
Grup Popular va votar a favor d'aquesta quantificació- que
quan els 37 programes estiguin quantificats aquests
programes seran realitzats pels consells insulars. Jo veig la
proposta de la Comissió Tècnica Interinsular, que ara tenim
damunt la taula, i aquí diu "potestats genèriques que es
reserva el Govern de la Comunitat Autònoma: els plans
autonòmics de promoció i protecció dels menors i els seus
drets", potestat genèrica que es reserva la Comunitat
Autònoma; aquí jo no veig ni una escletxa, ni un indici, ni
cap belluma que m'indiqui que aquests plans, que aquests
programes seran transferits als consells insulars, i creim
nosaltres que aquests programes, aquests plans, els han
d'executar els consells insulars perquè, si no, es pot donar el
cas d'una duplicitat de funcions. Jo m'he entretingut -no
posaria la mà al foc- en el cas de Menorca de veure, els 37
programes, quants de professionals obligarien a tenir a
Menorca per posar-los en marxa; me n'han sortit 30, potser
serien més, manco, no som un expert i, per tant, no ho puc
saber, però es fixin en el fet que al Consell Insular de
Menorca es traspassen cinc funcionaris, cinc, i el Govern
balear, en l'execució d'aquest pla integral d'atenció a la
infància i a l'adolescència, pot tenir 30 professionals,
funcionaris, treballant en el mateix territori. Clar, com entén
la gent aquesta duplicitat d'administracions actuant?, i quin
paper té el Consell Insular de Menorca amb cinc
professionals quan el Govern balear, executant aquests
plans, en té 30 funcionant en el territori? 
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Açò és aquesta idea centralista de la nostra comunitat
autònoma que mai no aconseguirà creure que els consells
insulars són major d'edat per assumir aquestes competències, i
és un problema que tenim sempre, sempre es repeteix i no hi ha
forma de solucionar-ho, i aquest projecte d'atribució de
competències no ho soluciona, encara ho agreuja més.

Per últim també creim que és defectuosa la presència dels
consells insulars en els òrgans de coordinació de la política de
menors, amb inferioritat davant el Govern balear. També creim
que s'hauria de corregir.

Per tots aquests motius el Grup d'Esquerra Unida no votarà
a favor d'aquesta presa en consideració, no perquè no creguem
importantíssim que es transfereixin les competències d'atenció,
prevenció, protecció de menors als consells insulars, sinó
perquè així com estan plantejades creim que no és correcte, que
no ajuda, que, fins i tot, entorpirà la necessària atribució
d'aquestes competències. Ja sabem que es pot fer una esmena
a la totalitat del Projecte de llei amb un text alternatiu; ja sabem
que en el període de tràmit parlamentari tots els grups poden
presentar les esmenes que vulguin per modificar, millorar,
corregir, adaptar el Projecte de llei, tot açò ja ho sabem, però
crèiem nosaltres que era més correcte que, en aquests moments,
quan es presenta aquesta presa en consideració, es pugui tornar
aquest projecte a allà d'on ha vengut, i que d'allà a on ha vengut
es reconsideri perquè després no puguin passar coses com que
un president d'un consell insular digui, a una dotació feta amb
variables que sembla que són amorfes i innòcues, pugui dir:
"nosaltres, si no hi ha 25 quilos més, no la volem", perquè així
les variables que vostè diu no serveixen de gaire i sempre estam
en allò mateix.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, és de lamentar que una de les competències més
importants des del punt de vista humà que es preveu
transferir als consells insulars ja s'iniciàs la seva tramitació
amb mal peu. L'article 39 de l'Estatut d'Autonomia estableix
les matèries que els consells insulars poden assumir en un
procés de transferències; no hi està inclosa la competència
de protecció de menors però, no obstant això, la clàusula
anomenada residual d'aquest mateix article preveu que es
puguin transferir altres matèries que siguin d'interès dels
consells insulars, però la tramitació s'ha d'adequar als
requisits establerts a l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia,
punts 2 i 3. En aquest procediment estableix que els consells
insulars poden tenir iniciativa legislativa davant el
Parlament de les Illes Balears.

Quina va ser la primera tramitació de la proposta de llei
d'assumpció de competències en matèria de protecció de
menors? El 20 de juny del 97 el Consell de Govern del
Govern d'aquestes illes aprova ja, sense respectar els
requisits, sense tenir en compte que ha de ser un consell que
ha de fer la proposta i l'ha de presentar a la Comissió
Tècnica Interinsular per tramitar-la; és ver que,
posteriorment, després d'un primer debat en aquesta
comissió, el Consell d'Eivissa va fer seva la proposta del
Govern i, d'aquesta forma, es va reparar el greu error i una
ficada de pota. 

Quines competències, però, transfereixen a aquesta llei
de menors? La diputada Sra. Alberola ja ha realitzat una
exhaustiva anàlisi de la llei, però voldria fer un breu repàs.
Es traspassa als consells insulars la detecció, resolució i
actuació en situacions de risc per a menors, la posada en
marxa, també, d'actuacions tendents a proporcionar-los
atenció immediata, exercici de les funcions de guarda sobre
menors en els termes prevists en el Codi Civil, formalització
administrativa dels acolliments familiars, elaboració i
presentació de propostes prèvies d'adopció davant l'òrgan
judicial competent. També es transfereix la determinació de
la idoneïtat per a l'adopció a realitzar en un país estranger.
És necessari recordar, també, que un informe del Consell
Consultiu alertava sobre la possible inconstitucionalitat
d'aquesta proposta si es plantejava com es va aprovar en el
Consell de Govern el 20 de juny del 97. Es torna a repetir
aquesta errada a la proposta que ens arriba del Consell
d'Eivissa: no es té tampoc en compte l'informe del Consell
Consultiu, però es resol també aquest conflicte amb una
esmena que defensa a la Comissió Tècnica Interinsular la
mateixa consellera de Funció Pública i Interior.
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Quines funcions es reserva, però, el Govern en matèria de
menors? La coordinació dels consells insulars que siguin
competents en aquesta matèria, totalment lògic; estadístiques
autonòmiques, plans autonòmics de promoció, protecció dels
menors, dels seus drets, estudis, investigacions, publicacions
autonòmiques i altres que són lògiques d'una administració que
ha de coordinar aquesta matèria. Per també es reserva l'exercici
de les accions legals en defensa dels drets del menor en els
termes prevists a la Llei orgànica 1/96 i el Decret 16/97, de 30
de gener, pel qual es crea, també, l'oficina de defensa del
menor. A l'article 4 d'aquest decret es determinen les
competències d'aquesta oficina, i crec necessari ressaltar dos
punts: (...) seran competents en supervisar les administracions
públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i les
entitats privades que prestin serveis al menor i, també, l'altre
punt seria procurar els mecanismes de control adients per
assegurar el compliment en tot el que afecta els drets del menor
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És molt
necessària aquesta inspecció. Nosaltres creim que és molt
necessari que hi hagi aquest control per part del Govern balear,
però allò que no trobam adient és que es realitzi des de
l'organisme que depèn de la mateixa Conselleria de Funció
Pública, ja que en aquest tema també tendrà unes competències
en matèria de menors, en reforma, i no es pot ser jutge i part al
mateix temps.

En la mateixa Comissió Tècnica Interinsular, la consellera
de Funció Pública i Interior hi  informà i detallà els costs
efectius anuals d'aquesta transferència, amb una esmena a
l'article 47, que fa el propi Govern a la proposta d'atribució de
competències en matèria de protecció del menors del Consell
d'Eivissa.

Per calcular aquest cost d'aquestes transferències, s'ha tengut
en compte, segons paraules de la consellera, la Llei 5/89, de 13
d'abril, dels consells insulars, article 33 i 34. No deixaré de part
ja els elements que es tenen en compte per realitzar aquest cost
efectiu, però es veu que el resultat d'aplicar aquestes variables
és la proposta de finançament que ens fa el Govern de les Illes
a l'article 17 de la proposta de llei. 325 milions és el total del
cost efectiu a Mallorca, 48 milions al Consell de Menorca, 60
milions a Eivissa. Fins aquí ho entenem. No compartim, però
l'entenem, aquest raonament.

Però el que no entenem és per què s'oblida la legislació
sobre protecció de menors  que s'ha aprovat durant aquests
darrers dos anys, no serà, creim per manca de memòria. Hem
de tenir en compte el decret d'entitats col•laboradores, on
s'exigeix que aquestes entitats tenguin un personal qualificat i
professionalitzat, cosa que fa encarir de cop els serveis que
realitzin, passen a tenir un cost mínim de 2.000 pessetes per
infant diàriament a unes 8.000 pessetes, qui es fa càrrec
d'aquestes 6.000 pessetes de diferència; no ho expliquen, això,
segons les variables distributives ni segons les redistributives,
d'on podem treure aquests doblers? Dels consells insulars,
perquè segurament no s'hauran de fer càrrec aquestes entitats
que fan feina amb menors d'una manera ja bastant precària i
que no poden donar a aquests infants la qualitat de vida que es
mereixen i a la qual tenen dret.

Un altre element que no es contempla tampoc en el cost
de transferències, el qual ja han esmentat els altres diputats
que m'han precedit és el Pla d'atenció a la infància i a
l'adolescència en risc. Aquí es detallen programes, uns ja
estan en marxa i d'altres s'han de crear, i els ha d'executar
l'administració competent en matèria de protecció de
menors, o sigui, els consells insulars. El Pla d'atenció a la
infància abraça un gran ventall de programes que són
necessaris per donar aquesta qualitat a la política de menors,
ja n'hem parlat en diferents moments en aquest debat.

Estam d'acord amb l'exposició de motius de la proposta
de llei, on s'afirma que aquesta competència de protecció de
menors no té caire d'assistència social, sinó de protecció de
caire jurídic, i ha de tenir, per tant, unes eines, com són les
institucions jurídiques de tutela, acolliment (...), guardes i
adopció amb els termes regulats pel Codi Civil, o sigui,
deixa de banda els elements d'assitència i s'hi dóna una
categoria de "drets", i per molt que s'hagi insistit per part del
Govern, amb la situació econòmica que es vol transferir als
consells no és suficient perquè aquesta transferència sigui
(...) amb un criteri de qualitat.

Des del Consell de Mallorca, és ver, s'ha fet una..., per
part dels tècnics de benestar social, es varen tenir en compte
aquests elements, elements de qualitat, i quantificaren els
programes del Pla d'atenció a la infància i el cost que
suposaven aquestes transferències, tenint en compte que (...)
és el criteri de qualitat.

I els números no se semblen en res. Quin és el cost
d'aquestes transferències segons aquest estudi del tècnic de
benestar social? El total del cost efectiu anual seria de 1.719
milions de pessetes i no els 435 milions, total, que hi ha a la
proposta de què ara parlam. Al Consell de Mallorca, el cost
efectiu seria 1.153 milions; a Menorca, 282 milions, i a
Eivissa i Formentera, 283 milions.

Hem formulat també diverses preguntes al Govern sobre
possibles converses entre el Consell d'Eivissa i el Consell de
Menorca per tal que, quan acabi la tramitació de la Llei de
transferències, la dotació econòmica a aquests dos consells
es vegi augmentada, ja sigui a través d'esmenes a aquesta
pròpia llei com al pressupost de 1998. Això fa que un dels
consells, el de Mallorca, no hi pugui accedir, ni tenir el
mateix tractament que tenen aquests dos consells insulars,
el de Menorca i el d'Eivissa; per què no retiren, idò, la
proposta d'atribució de competències en matèria de
protecció de menors, la remeten una altra vegada a la
Comissió Tècnica Interinsular, cream una subcomissió per
atracar postures els tres consells, els tres, i el Govern,
arribam a un possible consens i continuam després amb la
tramitació parlamentària amb un punt de referència a tenir
en compte, els infants, els adolescents, que són motiu
d'aquest debat.
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Si no retiren aquesta proposta, ens veurem obligats a votar
en contra de la presa en consideració d'aquesta llei. Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Té pa paraula ara, per fixar la
posició, el representant del Grup Socialista, el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Els socialistes
demanam la devolució d'aquesta proposta a la Comissió
Tècnica Interinsular, enllaçant ja directament amb les darreres
paraules de l diputada portaveu del Grup Nacionalista-PSM,
que m'ha precedit en l'ús de la paraula. Demanam que torni a la
Comissió Tècnica Interinsular aquesta proposta de transferència
de la competència en matèria de protecció de menors a les illes
de Menorca i d'Eivissa i Formentera. Només ja el títol de la llei
mostra el problema que hi ha ja immers en aquesta proposta
que avui prendrem o el debat de presa en consideració de la
qual hi ha avui aquí. I consideram que ha de tornar a la
Comissió Tècnica Interinsular per obrir una negociació amb els
consells insulars que no es va produir, una negociació sobre el
finançament acceptable pels consells insulars d'aquesta
competència. No es va voler fer prèviament, no es va voler
aquesta subcomissió o grup de treball previ per poder debatre
directament i sense les rigideses d'un debat formal dins la
comissió i dins el propi consell, i aquí mateix poder de batre els
detalls i les minúcies del finançament i les deficiències que
són... o les diferències, que són molt importants, entre uns i
altres plantejaments. Però no es va voler fer allà, realment no
s'ha pogut tenir aquesta negociació prèvia, el Consell Insular de
Mallorca no ha tingut cap notícia prèvia a la tramitació o a la
preparació d'aquesta proposta per part del Govern, realment ha
estat tractat en tot moment no com a institució representativa
dels interessos de Mallorca, sinó com a oposició del Govern
balear, i ens trobam en aquest moment amb una llei, per segona
vegada ja, amb una llei que va camí de no cobrir les tres illes,
la primera va ser la d'ordenació turística, ara aquesta és la
segona, no sabem quina serà la següent, i, per tant, si no es
tracta d'aturar aquest procés, si no es reconstrueix aquest procés
de diàleg, aquest procés institucional, realment estarem
eixamplant les fissures entre les institucions que componen la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i, per tant, crec que
estarem en condicions d'assegurar que el Partit Popular
realment no té un projecte de país, no està treballant per la
vertebració de les Illes Balears, que està més interessat a
perjudicar l'oposició o les institucions governades per altres
majories que a construir un projecte comú de les Illes Balears,
perquè, realment, el Consell Insular de Mallorca ha estat obligat
a haver de rebutjar aquesta competència, no perquè no la vulgui
exercir, no perquè li faci por l'exercici d'aquesta competència,
perquè si qualque cosa és el Consell Insular de Mallorca és una
institució prestadora de serveis socials, una tercera part del seu
pressupost està destinat a benestar social, és una institució
especialitzada en la prestació de serveis socials, però,
precisament per això, perquè és una institució especialitzada i
amb una gran tradició en la prestació de serveis socials, sap el
cost de cada servei i sap les obligacions que assumeix amb
aquesta transferència i sap les limitacions brutals que suposa el
finançament que se li ofereix.

Per tant, senyores i senyors diputats, volem insistir que
aprovar aquesta proposició, aprovar aquesta transferència
parcial als consells de Menorca i d'Eivissa i Formentera
amb aquestes condicions que avui vénen aquí realment és,
en certa manera, contribuir a dinamitzar el projecte comú,
el projecte conjunt d'una comunitat descentralitzada de les
Illes Balears però que, a més de ser descentralitzada,e
estigui en equilibri estable, com se'n diu en física elemental.
Si no hi ha una correcció de rumb, si es prenen les decisions
tal com s'han anat acumulant darrerament, si es van sumant
finançaments no equitatius, si hi ha una continuació d'aquest
tipus de poder asimètric dins la Comunitat Autònoma,
realment anirem cap a una inestabilitat que inevitablement
produirà moviments pendulars, produirà un teixir i desteixir,
a mesura que canviïn les majories polítiques dins la
Comunitat Autònoma, i creim que això no és bo, ho volem
deixar aquí molt clar, creim que és un procés negatiu, que
és un procés desfavorable i que a la vegada realment volem
que els consells insulars tenguin més competències.

Ni el Consell Insular de Mallorca podia acceptar de cap
manera una proposta tan deficitària, valorada en 326 milions
per part del Govern, i valorada pel propi Consell Insular de
Mallorca en 1.154 milions de pessetes, però és que ni
Menorca ni Eivissa tampoc no poden assumir aquesta
competència perquè realment són quatre vegades més
grosses les responsabilitats que s'assumeixen que els
recursos econòmics que es transfereixen, i això prové, com
s'ha explicat ja reiteradament, de les obligacions que hi ha
inserides en el Pla d'atenció a la infància i a l'adolescència
en situació de risc.

És ver que el Govern balear va rebre unes determinades
competències del Govern espanyol, després d'onze anys de
gestió directa, de delegació de la gestió en matèria de
menors, per unes quantitats, però el Parlament de les Illes
Balears va incrementar de forma molt ambiciosa les
obligacions de les institucions de les Illes Balears en
matèria de menors, va crear tota una sèrie de programes la
valoració dels quals no es va atrevir a fer el Govern,
econòmicament, que no va complir el compromís amb
aquest parlament d'enviar-hi una valoració econòmica,
prèviament a dur-hi aquesta proposta de transferències en
matèria de menors, perquè haguessin quedat massa clares
les diferències existents entre els costs d'aquests programes,
uns, existents però insuficientment estesos, uns altres,
existents però amb baixa dotació econòmica en els concerts
que es fan amb institucions sense fi de lucre, amb
institucions no governamentals, amb institucions religioses.
Tots sabem, i és el cas paradigmàtic, el cas del Temple, a
Mallorca, aquí on les conegudes Vermelletes, aquí on hi ha
contínues col•lectes públiques per poder recaptar fons per
poder dotar allò que el Govern balear no dóna, per mantenir
en unes situacions molt per davall dels estàndards de
qualitat que hi hauria d'haver una institució que realment
està concertada amb el Govern balear, i aquest és el cas
paradigmàtic que es dóna en tots els concerts que hi ha amb
altres institucions.
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A més, hi ha programes, molts de programes, en el Pla
d'atenció a la infància i a l'adolescència en situació de risc que
són absolutament nous, que no existeixen en l'actualitat, i que
s'han d'implantar.

I s'ha de valorar tot això, i res d'això s'ha plantejat en
aquesta proposta de transferència als consells insulars, i tampoc
s'ha pogut parlar, perquè no hi ha hagut oportunitat, perquè no
hi ha hagut un lloc de diàleg i de trobada, sobre com es podria
dilatar en el temps, quins convenis s'haurien de fer per poder
dur endavant aquests nous programes que s'han plantejat, quins
són els compromisos que el Govern balear assumeix durant una
sèrie d'anys per poder implantar a poc a poc..., res d'això ni s'ha
volgut tenir en compte ni dialogar sobre això, i per tant, es diu:
"Això és el que hi havia, ens en quedam el 20%", sucosa
comissió, "ens quedam el 20% per a les relacions exteriors i per
a la capacitat normativa, i això és el que repartim als consells
insulars".

Amb aquestes condicions, és lògic que no es pugui acceptar,
però no tan sols és lògic que no es pugui acceptar, és que crec
que realment els consells insulars que ho acceptin, el de
Menorca i el d'Eivissa i Formentera, si s'aprova aquesta llei tal
com ve, incorreran en una greu inseguretat financera, realment,
la seva gestió econòmica en aquesta matèria no tan sols serà
una aventura plena de risc, , és que realment serà clarament
deficitària i ruïnosa, perquè independentment de quins siguin
els recursos que se'ls transfereixen, l'obligació, la
responsabilitat, és total, i hauran de donar resposta a totes les
exigències que els venguin per part de la població que té dret a
aquesta protecció, perquè com deia molt bé la diputada Bover
i com repetint paraules textuals de l'exposició de motius de la
proposta que el Govern va enviar a la Comissió Tècnica
Interinsular, no es tracta d'una qüestió d'assistència social, es
tracta de drets que tenen unes persones que estan en unes
determinades situacions, uns joves, uns menors, uns infants, uns
adolescents que estan en unes determinades situacions i que
tenen dret jurídic, dret reconegut pels codis, a tenir unes
prestacions que avui no existeixen, que avui no estan cobertes,
però que els consells insulars que assumeixin aquesta
competència, tenguin o no tenguin recursos, hauran de donar,
i hauran de respondre, i hauran de respondre amb aquestes
dotacions econòmiques a costa d'altres serveis, a costa d'altes
inversions o a costa del futur, a costa d'un endeutament
indesitjable.

I aquesta és la situació que es planteja avui aquí, i fer això
crec jo que anam per mal camí, que realment no estam
construint la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sinó
que estam actuant, o està actuant el Govern i està actuant el
Partit Popular, de forma clarament irresponsable,
desvertebrant, desjuntant el que entre tots fa catorze anys
que estam intentant juntar, que és la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i la descentralització simultània,
equilibrada, paral•lela en tots els consells insulars de les
matèries que poden ser gestionades en l'àmbit insular.

Per tant, vull deixar ja molt clar, per acabar, que aquesta
competència és volguda pel Consell de Mallorca, que avui
ja no és dins aquesta llei, però que no ha tengut oportunitat
de cap manera de garantir-se un diàleg, de garantir-se un
finançament adequat ni un ajornament, ni un conveni sobre
com es duran endavant els programes que fan falta, que per
als consells de Menorca i d'Eivissa és clarament deficitària
aquesta competència, d'acord amb els estudis que han fet
serveis tècnics del Consell de Mallorca i que tots vostès
coneixen, i que, a més, responen exactament als criteris
d'avaluació del Pla d'atenció a la infància i a l'adolescència
en situació de risc, és més, diria que poden ser més cars
aquests serveis que com diuen aquests estudis, perquè estan
valorats a preu de personal de consell insular, que en realitat
és, com tothom sap, de salaris més baixos que els de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tant, podrien
fins i tot costar més cars aquests serveis gestionats per la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears que com aquests
estudis diuen però que s'han fet amb els criteris de qualitat,
de professionalització, de tipus de centre, etc. que el pla del
Govern no ha volgut valorar per no quedar clarament en
evidència que planteja aquí un projecte i que el transfereix
als consells insulars però que no hi ha cap recurs al darrera.
També per als consells de Menorca i d'Eivissa és una
situació claríssimament arriscada i deficitària assumir
aquest projecte.

Per tant, puc dir no ja en nom del Consell de Mallorca,
d'una majoria del Consell de Mallorca, sinó en nom de tots
els socialistes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i
Formentera, del Consell d'Eivissa i Formentera, que
realment aquesta és una llei negativa, negativa perquè no
cobreix tot el territori, perquè ha comminat un consell
insular, el major, a haver-se de fer enrera per no poder
acceptar les condicions econòmiques, però a la vegada
negatiu, com ja han expressat ells en els consells insulars,
tant a Eivissa i Formentera com a Menorca, com ja han
explicat, negatius per als consells de Menorca i d'Eivissa i
Formentera. I en aquest sentit crec que el que és raonable,
el que és prudent, el que és sensat seria recomençar el
procés, tornar a la Comissió Tècnica Interinsular amb un
altre esperit de diàleg i de concertació i tractar que aquest
procés de transferència de competències, que tan mal camí
ha agafat darrerament, es pugui redreçar cap a una opció
que pogués ser amplament consensuada entre tots els grups
polítics. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Grups que vulguin intervenir en torn de
rèplica? La Sra. Alberola té la paraula.

LA SRA. ALBEROLA I MARTÍNEZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Volia començar aquest torn de
rèplica demanant i apel•lant a la sensibilitat de tots els diputats
i diputades d'aquesta cambra, però veig que serà impossible fer-
ho avui, sobretot en una matèria que maldament molts grups
se'n puguin aprofitar, per la consciència que tota la societat hem
de tenir cap a aquesta matèria que avui ens ocupa,
malauradament he de dir que els consells insulars, llevat del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, el president del qual és
aquí, fins ara hi ha estat la màxima figura del Consell Insular de
Menorca, el seu vicepresident, i a vostès, senyors diputats del
Grup Socialista, que comanden ara al Consell Insular de
Mallorca, ni la seva presidenta, que és la màxima institució, ni
el conseller, que és el president de la comissió que hauria de
gestionar aquesta matèria, avui, aquesta nit aquí, no hi són, per
tant, no puc apel•lar a aquesta sensibilitat.

Voldria agrair a la Sra. Vidal que ella hagi entès el que avui
estam debatent, que és la presa en consideració d'aquesta
transferència, maldament que es pugi entrar dins la matèria.

Voldria dir també al diputat del Grup d'Esquerra Unida que
sí que és ver que hi han hagut uns errors de forma, però que
també vostè sap perfectament que el propi Estatut és un poc
confús, i parlant d'errors, permeti'm, Sr. Portella, que passi a un
altre grup parlamentari, el Grup Socialista, qui va presentar una
esmena que no estava ni aprovada pel Ple, la va adreçar a la
consellera de Presidència, no la va adreçar a la presidenta de la
Comissió Tècnica Interinsular, però quan hi ha voluntat i bona
sensibilitat, aquests errors són fàcilment solucionables. Vostè,
Sr. Portella, serà responsable davant dels seus conciutadans a
Menorca de no acceptar aquesta presa en consideració, que a
Menorca puguem gestionar aquesta matèria que ens ocupa, i tot
pel Pacte de Progrés. Vostè diu la diferència que hi ha del
Consell Insular de Menorca respecte del Consell Insular
d'Eivissa i Formentera; bé, si s'ha llegit vostè a la Llei de
consells insulars l'article 35, aquestes variables distributives i
redistributives no són inventades per ningú, ja s'han aprovat per
llei, i em sembla que vostès estaran d'acord, el seu grup, que
s'han de seguir les normatives autonòmiques o les lleis
autonòmiques nostres, perquè, si no, no sé què fa la Comissió
Tècnica Interinsular o què fem tots aquí, si no hem de respectar
les nostres pròpies lleis.

Vostè diu que la dotació és insuficient, li tornem a repetir a
la representant del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que
el Sr. Sebastià Serra va formar part de la comissió mixta de
transferències i va estar d'acord amb la dotació econòmica, no
hi va posar tants entrebancs, i ara el Govern, en cost efectiu,
l'ha valorada en el doble del que es va rebre, i vostès ho saben
perfectament perquè els números són números.

I vostè, Sr. Triay, tenc entès que també estava en
presència física en aquesta comissió mixta de transferències,
i si no hi era físicament present, vostè, hi era un representant
del seu grup.

Per tant, tots són excuses, excuses, perquè vostès no
volen aquesta transferència, no per la dotació econòmica,
perquè els molesta haver de governar i prefereixen, en
comptes de governar el Consell Insular de Mallorca, fer
oposició al Govern, però pensin que açò és una
responsabilitat molt gran sobre la qual la ciutadania els
passarà factura qualque dia, no en dubtin, d'això.

També vostès ho han confós totalment, perquè parteixen
d'un raonament equivocat, que és quantificar el Pla d'atenció
a la infància i a l'adolescència en risc, el contingut del qual
és de matèria d'acció social, i ho saben, açò, tots els
diputats, i si no jo els convit que vostès es repassin tota la
normativa jurídica de la nostra comunitat. Per què hi ha
aquesta diferència tan substancial, tan abismal, tot i que el
cost efectiu és el doble del que es va transferir fa tres anys?,
digui'm per què aquest cost;  que l'han fet els tècnics del
Consell Insular de Mallorca? Està molt bé que l'hagin fet,
però em sembla que és un error molt greu, l'han fet els
tècnics però els responsables polítics en són vostès, i em
dirà vostè a què s'acullen vostès per quantificar les
necessitats del Consell Insular d'Eivissa i Formentera i fer
una ingerència també en el Consell Insular de Menorca, per
quantificar uns costos, que són els consells insulars
d'Eivissa i Formentera i de Menorca qui hem de quantificar
aquests costos, i llavors tornem a aquesta normativa
jurídica, que sembla que no la coneixen gaire bé, i digui'm
vostès si els consells insulars i els ajuntaments no estan
obligats per la Llei 9/1987, d'acció social, entre altres
prestacions que emanen d'un mandat constitucional, a donar
protecció i suport a la família, a la infància i a la joventut
mitjançant aquestes accions tendents a la seva protecció i
que, per tant, la Llei d'acció social obliga totes les
administracions a destinar-hi partides pressupostàries. Un
altre tema, vostès van rebre una estructura econòmica
heretada de la Diputació Provincial, i un altre tema que
també se'ls oblida, una altra llei, la Llei 12/1993, de 20 de
desembre, que atribueix les competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i assistència social
sobre assistència, entre altres competències, a la infància i
família, i que el Consell Insular de Mallorca va rebre
126.677.504 pessetes. Per tant, aquest Pla d'atenció a la
infància i a l'adolescència en risc no comença de bell nou,
està iniciat, el que passa és que un pla és un pla estratègic,
on van unes directrius, i per descomptat que es poden
quantificar, però tampoc vostès no tenen el seu Pla
estratègic de benestar social quantificat, i tampoc no passa
res. 
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Per tant, no diguin vostès que no accepten aquesta
competència per uns errors; d'acord, hi podem estar d'acord, es
presenta un pla, vostès no hi estan d'aocrd, perfecte, vagin per
via d'esmena, no el bloquin, no tenguin por de rebre les
competències, fem-ho via esmenes, però vostès seran
responsables, com he dit, davant dels ciutadans d'aquesta
comunitat que no volen gestionar una competència com és la de
menors. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Alberola. En contrarèplica, té la paraula el Sr.
Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Gràcies, Sra...., Sr. President, em dirigesc a la portaveu del
Grup Popular que ha intervingut, Sra . Carlota Alberola.

EL SR. PRESIDENT:

No m'ofèn, Sr. Portella.

EL SR. PORTELLA I COLL:

Sra. Carlota, vostè sap que sempre que faig una intervenció
per situar-em sobre un tema, intent posar dosis de ponderació,
de sentit comú i de raonament, ho he fet en la meva primera
intervenció i pens continuar-ho fent en aquesta segona, açò no
vol dir que jo no li hagi de dir, a vostè, que no entenc la seva
contrarèplica, no l'entenc, no entenc que vostè apel•li a la
sensibilitat dels diputats i diputades perquè rallem d'un tema de
menors, perquè rallem d'infància i adolescència, com si ens
digués: "Amb aquesta actuació estau fent mal a la infància i a
l'adolescència", aquesta actitud, per part seva, és demagògia, és
demagògia de dalt a baix, perquè fa demagògia a partir d'una
crítica al mode com s'ha fet i al que contempla aquest projecte
de llei, i no li treu, a vostè, Sra. Carlota Alberola, actuar
d'aquesta forma a un parlament com el nostre, no li treu, com
tampoc no li treu dir que nosaltres serem responsables davant
els menorquins de no haver..., no li treu, perquè jo he dit tres
vegades, tres vegades, a la primera intervenció, tres vegades,
que volem aquestes competències, però no les volem a
qualsevol preu, i el govern balear ens les vol donar a qualsevol
preu, i nosaltres criticam aquest qualsevol preu. I quin és aquest
qualsevol preu? Vostè és, a part de diputada aquí, consellera
d'Acció Social en el Consell Insular de Menorca, vostè sap que
arribaran aquestes competències, sap que arribaran, fins i tot ha
recriminat al Consell Insular de Mallorca que quantificàs el Pla
d'atenció a la infància i a l'adolescència en immiscir-se, en
interferir, en el Consell Insular de Menorca, què l'ha
quantificat, vostè?, l'ha quantificat, aquest pla, pel que fa a
Menorca?, que ha quantificat vostè què representen aquestes
competències en el Consell Insular de Menorca, la seva
elaboració? Nosaltres ho hem demanat al Consell Insular de
Menorca, fins i tot el Grup Socialista, record que va demanar
una reunió de la junta de portaveus per quantificar i dialogar
sobre aquesta atribució de competències, i vostès no la hi van
acceptar; si vostès no accepten el diàleg, i el Sr. Triay ha fet
una oferta de diàleg que jo crec que s'hauria d'accpetar, molt
ben feta i molt ponderada, a més, vostès no l'accepten, hi
apliquen la piconadora i rallen amb demagògia d'aquesta
irresponsabilitat històrica d'uns consellers perquè critiquen un
projecte de llei, perquè critiquen un projecte de llei, que el
critiquen perquè volen el millor per a l'illa que representen, per
açò, piconadora i demagògia.

Hi ha ofertes de diàleg aquí, n'hi ha al Consell Insular de
Menorca, i vostès no les han acceptades, no les han
acceptades. Diuen que en el tràmit parlamentari, amb
esmenes particulars, es podrà corregir, però vostè ni m'ha
contestat a la duplicitat d'actuacions a Menorca i a Eivissa
i Formentera, a Mallorca no perquè ja no ho accepta el
Consell Insular, del Govern balear, duplicitat d'intervenció
en tema d'infància i adolescència, duplicitat, falta de dotació
econòmica suficient, poca representació dels consells
insulars en els òrgans de coordinació dels consells insulars
amb el Govern balear; sobre açò no m'ha contestat, en tost
d'açò, apel•la a aquesta responsabilitat històrica que sembla
que hem de tenir nosaltres perquè estam rallant de menors.
Tant si rallam de menors, com si rallam d'arbres, com si
rallam de la mar, la responsabilitat dels consellers que som
aquí, que som aquí també consellers i no només diputats, és
que les transferències de competències venguin ben dotades
i que els consells insulars no s'endeutin fins als ulls, que és
el que vostè pretén, segons sembla.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portella. Altres grups que hi vulguin
intervenir en torn de contrarèplica? Té la paraula Sra.
Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. Sra. Alberola, crec que vostè m'ha intentat enredar
un poquet o mesclar ous amb caragols, però sé cert que
vostè no és d'aquest natural. Sí que he de reiterar una
vegada més la mateixa necessitat de dir que no hi ha hagut
voluntat de consensuar en cap moment ni debatre aquesta
transferència amb els consells insulars, almanco amb un
consell insular, el de Mallorca.

En el si de la Comissió Tècnica Interinsular, a la sessió
del 18 de juliol, ja es va demanar pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, pel Sr. Ramon Orfila, la creació d'una
subcomissió per poder entrar en el detall d'aquest debat. Per
què demanàrem la creació d'aquesta subcomissió? Molt
fàcil, perquè aquesta dona dret, millor dit donaria dret. als
consells insulars a poder ser consultats, a tenir en compte les
expectatives cap a aquesta tramitació, demandes, i poder
arribar a un possible consens, cosa que no es pot realitzar
durant la tramitació parlamentària; i es pot donar el cas que
hi hagi algun consell que veti la proposta de la Comissió
Tècnica Interinsular per no estar d'acord amb aquesta, com
és el cas del Consell Insular de Mallorca.
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Vull tornar a afirmar que per al nostre grup, Nacionalista-
PSM, les transferències de menors als consells són molt
importants, no només per la seva quantia econòmica, sinó pel
seu propi contingut, ja que es tracta de poder decidir, gestionar
una competència, l'eix de la qual és la persona, els menors, un
sector de la societat més desfavorit, i més quan parlam de
desemparament. Ja podem afirmar que tenen uns drets, podem
legislar a favor d'ells, podem defensar aquí al Parlament, als
consells, els drets d'aquests al•lots, però si no aportam els
recursos econòmics suficients per dignificar aquestes persones,
què feim? És ver que som legals, però no som justs; i aquí es
tracta no només de parlar de legalitat, sinó també parlar de
justícia, i amb aquesta transferència, senyores diputades,
senyors diputats, senyors del Govern, som legals, però no som
justs. A aquests joves i al•lotes els és ben igual que els seus
drets estiguin escrits a una llei, el que volen és que aquests drets
repercuteixin a la seva vida, el que volen és poder tocar aquests
drets.

I no m'he equivocada de debat, Sra. Carlota; quan parlam de
transferències s'ha d'analitzar la gestió que es transfereix i la
dotació econòmica, però sempre també tenint com a referent el
subjecte a transferir, en aquest cas la política que s'ha de
realitzar en matèria de menors. La sensibilitat, Sra. Carlota,
senyores del Govern, es demostra també posant-hi doblers. I
clar, que ens poden acusar que amb aquests recursos
econòmics, ens poden acusar al Consell de Mallorca, que amb
aquests recursos econòmics el Govern de les Illes ha duit i du
les competències de menors, però és que nosaltres no aspiram
només a dur, sinó a gestionar de veres aquestes competències,
a donar qualitat a la vida dels usuaris d'aquests programes.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Per part del Grup Socialista té la
paraula el Sr. Triay.

EL SR. TRIAY I LLOPIS:

Gràcies, Sr. President. Només per fer algunes
puntualitzacions. En primer lloc, el Consell de Mallorca ha fet
ús d'allò que li permet la Llei de consells insulars, i a més li
exigeix una majoria absoluta per exercir aquest dret, que és no
acceptar en unes determinades condicions una proposta de
transferència de competències. Les condicions quines són?
Econòmiques estrictament; per insuficiència econòmica no
acceptar-ho. I diuen "i per què no varen fer vostès acceptar i
vénen aquí amb esmenes?" I quina garantia tenim que cap de
les esmenes sigui acceptada, si no hi ha hagut en cap moment
cap voluntat de diàleg, ni en la Comissió Tècnica Interinsular
ni a cap nivell?, quina garantia en tenim? Vostè tindran
garantia, que són dels 31. I a Menorca diuen "no, ens pujaran el
finançament". Pot ser que sí, clar, vostès ho decidiran. Però
quina garantia en tenim el Consell Insular de Mallorca, que és
considerat oposició? Vaig demanar a una consellera del
Govern: "no heu negociat amb els consells insulars aquesta
proposta"; em va dir "sí", dic: "no, amb el de Mallorca no"; diu:
"ah, no, amb l'oposició no". Va quedar tan clar que, la veritat,
ja no vaig dir res més. El Consell de Mallorca és l'oposició. No
és la institució representativa dels interessos dels ciutadans de
Mallorca, és l'oposició per part del Govern balear.

Sra. Alberola, el Govern balear va estar un temps llarg
en acceptar la transferència universitària, perquè
considerava que no era adequat el finançament. Vostè entén
que va perjudicar els estudiants universitaris de les Illes
Balears? Va perjudicar els estudiants universitaris per no
acceptar la transferència universitària un any sinó l'any
següent? Idò, com pot dir que nosaltres perjudicam els
menors per no acceptar la transferència en matèria de
menors? O és que el Govern balear si el Consell no l'accepta
els abandonarà més? Supòs que no; supòs que ha fet un poc
de demagògia, és ver? Supòs que sí, supòs que continuarà
tot igual pel fet que sigui una institució o una altra. esper, la
institució gestora. Per tant no mesclem aquest
sentimentalisme de "tenguin sensibilitat pels pobres
menors" amb el problema si hi ha una dotació econòmica
adequada per traspassar-ho d'una institució a una altra.

Per altra part és fals, totalment fals, que el Govern
ofereixi als consells insulars el doble del que va rebre. És
absolutament fals. El Govern balear va rebre 566 milions,
i n'ofereix 435. Faci els comptes, si açò resulta que és el
doble, si 435 milions entre els tres consells és el doble de
566, és que l'aritmètica ja va un poc difícil. Per altra part
també li voldria dir que a Menorca i Eivissa, que són els que
tenen aquesta llei, reben menys personal del que va rebre de
l'Estat la Comunitat Autònoma. Els han reduït el personal.
Algunes persones dedicades a protecció a Menorca i Eivissa
ja no estan dins la transferència, menys; que no els donen
cap edifici, ni cap dotació econòmica per tenir aquí on
prestar aquests serveis, tant els administratius com els de
prestació assistencial o social.

I per últim, Sra. Alberola, després de sentir el seu
discurs, jo crec que vostè aquí avui no ha vingut a defensar
els interessos de Menorca ni del Consell de Menorca, vostè
ha vingut a defensar els interessos del Govern balear del PP.
Vostè no ha parlat en nom de les necessitats que per prestar
aquest servei hi ha a l'illa de Menorca, o a l'illa d'Eivissa,
que és l'altra que està present a aquesta llei; sinó venir a
acceptar, a alabar una transferència absolutament
minusvalorada, absolutament deficitària per les obligacions
que assumiran, per les obligacions que, vulgui o no vulgui,
són les del Pla d'atenció a la infància i l'adolescència en
situació de risc, i que no hi ha per cap dels nous programes,
ni per cap dels programes no estesos a tot el conjunt de la
població en situació de risc, ni tan sols en els concerts amb
les institucions privades que els presten, hi ha la dotació
econòmica adequada. Els veig a vostès ja també promovent
col•lectes, festivals musicals i meses petitòries per poder
afrontar una petita part d'un servei caritatiu. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Triay. Esgotat el debat, aquesta presidència
demana si la Cambra pren o no en consideració la proposta de
la Comissió Tècnica Interinsular d'atribució de competències
als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera en matèria de protecció de menors.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Abstencions? No hi ha abstencions.

28 vots a favor; 24 en contra. Per tant aquesta cambra pren
en consideració aquesta proposta d'atribució de competències.

I no havent-hi més temes per tractar, s'aixeca la sessió.
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