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EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat número 20 de totalitat, secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum, secció 89, Gestió Sanitària de
Mallorca. Per part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de
les Illes Balear hi ha presentades l'esmena 6335. Té la paraula
la Sra. Margalida Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
presentam una esmena a la totalitat a la Conselleria de Sanitat
i Consum, evidentment perquè no coincidim en absolut amb els
objectius que planteja el conseller, o que planteja la Conselleria
i, sobretot, ho intentarem argumentar en base a tres o quatre
raons, tres o quatre blocs que el Sr. Conseller sabrà que
coincidim amb altres intervencions en comissió, tant de
presentació d'aquests pressupostos com en la presentació del
Pla estratègic de la sida.

Primer de tot, Sr. Conseller, presentam d'esmena a la
totalitat perquè, una vegada més, l'any 1998 no està previst el
disseny i les partides pressupostàries per al Pla de salut de la
Comunitat Autònoma. És evident que el Sr. Conseller ens ha
anunciat que el presentarà durant els mesos de l'any 98, ens ha
dit que s'està fent un diagnòstic de salut, en ha anunciat que, per
ara, pot ser preocupant allò que es veu a través d'aquest
diagnòstic, però, per a nosaltres, la voluntat perquè realment
aquest pla de salut surti i s'aprovi durant l'any 98 s'hagués vist
reflectida en els pressupostos i hagués hagut una partida
pressupostària tant per veure no només l'elaboració, que veurem
al final quan es presenta i què ha costat la presentació o
l'elaboració, sinó sobretot les mesures que, a partir d'aquest pla
de salut, es puguin preveure, es puguin diagnosticar i, per tant,
es puguin ja pressupostar i, en aquest sentit, no ho hem vist en
els objectius generals.

En canvi sí ens ha sorprès que com a primer objectiu es
parla de l'austeritat de la Conselleria, l'austeritat en la despesa.
Nosaltres pensam que és una conselleria que no ha de tenir
austeritat en la despesa perquè és una de les conselleries que
hem de conscients que a les Illes Balears, una comunitat
autònoma on es parla del major nivell de vida de tot l'Estat
espanyol, que se'ns explica que van tan bé, i que l'economia i el
PIB pugen tant, resulta que en prestacions sanitàries és bastant
inferior a altres comunitats autònomes i no parlem de nombre
de llits o de nombre d'hospitals, etc., i, sobretot, de comparació
de la salut pública o la sanitat pública amb la sanitat privada.
Per tant, aquest primer objectiu que planteja la Conselleria de
Sanitat d'austeritat en la despesa ens preocupa, no hi podem
coincidir i, a més a més, ens preocupa perquè darrerament -crec
que va ser ahir mateix o despús ahir- el Sr. Conseller va
anunciar que a Gesma, l'empresa pública, hi hauria centres
participatius de gestió, es donaria la gestió a grups de metges
amb l'objectiu que aquesta gent, realment, si ells gestionaven,
ho farien millor. A nosaltres aquesta autonomia en la gestió ens
preocupa perquè ens preocupa que l'objectiu d'aquesta
autonomia sigui l'estalvi de doblers; per a nosaltres l'autonomia
en la gestió ha de ser per a millorar la qualitat assistencial i no
tant per un problema de despesa, sinó per un problema de
millor assistència als ciutadans i ciutadanes, i si, per una banda,
la Conselleria de Sanitat ens parla d'austeritat i per una altra
parla que l'autonomia de gestió a Gesma significarà estalvi,
coincidim una vegada més en el fet que no podem estar d'acord
en absolut amb els objectius generals de la Conselleria de
Sanitat i Consum d'aquest govern.

Evidentment hem de tornar a esmentar el tema del Pla de
salut mental. Sabem que el Sr. Conseller ha dit un parell de
vegades que el presentarà en els primers sis mesos; a
nosaltres ens preocupa que no hi hagi tampoc una partida
destinada a aquest tema perquè li hem dit en comissió i ho
hem dit a la interpel•lació presentada per un altre grup
parlamentari, que ens preocupa la manca de coordinació
efectiva entre les diverses xarxes públiques que tracten la
salut mental, com pot ser la Conselleria a través del
Psiquiàtric, l'Insalud i la salut mental maternoinfantil. Han
quedat zones determinades que afecten molts d'habitants de
les Illes sense unitat de salut mental perquè han arribat a
convenis amb Gesma que han significat desmantellament
d'unitats de salut mental que tenia l'Insalud i, finalment, hi
ha hagut, per exemple, l'equip d'Inca que cobria parcialment
o correctament aquesta població i també ha tengut
problemes per mantenir-se. Per tant, ens preocupa el tema
de la salut mental i, sobretot, ens preocupa perquè el Sr.
Conseller ha explicat que hi ha un document entre la
Comissió Mixta Insalud-Conselleria, i que aquest document
preparatori del Pla de salut mental ell el considera com a
ambiciós, de màxims. Nosaltres no el coneixem complet, no
ens l'ha fet arribar com a grup parlamentari, però coneixem
gent que hi ha fet feina i no el qualificaríem mai de màxims
ni d'ambiciós, sinó de realista i possible de dur a terme. 

Per tant, ens preocupa que ens els pressupostos del 98 no
hi hagi partides pressupostàries definides respecte a la salut
mental. El Sr. Conseller em dirà a la seva rèplica que hi ha
150 milions destinats a l'Hospital Psiquiàtric, i nosaltres ja
hem presentat esmenes parcials dient que no ha d'haver 150
milions a l'Hospital Psiquiàtric, sinó que nosaltres els
destinam a un tipus de salut mental diferent que serien pisos
assistencials i, per tant, no carregar damunt un gran centres
com és el Psiquiàtric, sinó a través de pisos on puguin estar
els malalts amb un tractament diferent. De tota manera, a les
esmenes parcials pràcticament no es pot debatre, només
s'anuncien i es rebutgen i, per tant, només ho esment perquè
hi ha tot un grup d'esmenes a aquest tema.
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Respecte a la promoció de la salut, un altre dels programes
de la Conselleria, enguany tornam a presentar l'esmena parcial
de la vacuna de l'hepatitis B a nadons, a nounats, i perquè no
ens torni a repetir, com han fet cada any des del Govern, que -
bé, vostè un any, però l'anterior conseller ens ho deia cada any,
almanco els anys que jo he presentat aquesta esmena- que els
pediatres no hi estan d'acord. Bé, idò, jo li duc un article
publicat a clíniques de perinatologia, el volum primer de 1997,
on s'explica que al OMS, l'Organització Mundial de la Salut,
recomana que tots els països afegeixin la vacuna d'hepatitis B
en els seus programes sistemàtics d'immunització infantil l'any
1997. Per tant, jo li recoman -si vol després li passaré la
fotocòpia d'aquest article- que facin llegir aquest article als
pediatres i veurà com, si la Conselleria donàs una passa
endavant i donàs aquest tipus de vacunació i aquesta
recomanació, aniria molt més endavant per evitar i per prevenir
les malalties.

També ens va anunciar a la comissió que afegien la
vacunació de l'hemofilus influens; li vàrem donar l'enhorabona
en aquest sentit, malgrat no estigui dins els objectius de la
Conselleria, però no tenim cap problema en donar-li
l'enhorabona; ara bé, també li volem dir que no digui, com a
nou servei de la Conselleria de Sanitat, campanyes que són
campanyes estatals com és la prevenció del càncer de pit, que
és una campanya estatal, no és una campanya pròpia de la
Conselleria, o bé aquelles campanyes de vacunacions del grip,
etcètera, que fa l'Insalud, i que també se l'atribueix la
Conselleria com si fos una cosa pròpia.

I entram en el tema del Pla de la sida. Vostè recordarà que
quan el va presentar, perquè només l'ha presentat en aquest
Parlament, el nostre grup parlamentari no li vàrem donar
l'enhorabona per aquest pla, no ens va agradar, i vàrem dir que
no hi havia hagut participació, que li vèiem molts de
problemes. Vostè ens va prometre que l'entraria oficialment en
aquest parlament, i per tant els grups parlamentaris hi podríem
intervenir. Encara ho esperam, però suposam que serà així. Però
el que li volíem dir respecte del pressupost és que no hi ha
doblers suficients per desenvolupar un pla estratègic de la sida
que necessita aquesta comunitat autònoma. No vull repetir tot
allò que vostè coneix dels índexs de malaltia en aquesta
comunitat, ni la importància que té la prevenció respecte
d'aquesta malaltia, però senzillament esmentar-ho, que és un
altre dels motius que li afegim a l'esmena a la totalitat. 

I finalment, perquè ja se m'encén el llum, per escurçar, la
Conselleria també parla com a objectiu tancar o acabar la xarxa
de centres de salut en tres anys. Nosaltres pensam que després
del retard que du aquesta comunitat autònoma no es pot
plantejar en tres anys, s'ha de plantejar en un any, i per tant
pensam que és un dels objectius que s'ha de dur endavant sense
cap retard més. 

I finalment el tema del Pla de drogodependències, s'anuncia
que s'elaborarà el Pla autonòmic de drogodependències.
Nosaltres l'hem reclamat, però ens preocupa que per l'any 98
exclusivament s'incrementi en 6 milions respecte de l'any
passat, i sobretot ens preocupa allò que va anunciar el conseller
a la compareixença, presentant els pressupostos, i que va donar
com a notícia, i és que s'està elaborant, que serà impactant i que
durà com a conseqüència l'elaboració d'una llei. Ens preocupa
molt, perquè no sabem quin tipus de llei pot presentar-se com
a derivació d'un Pla autonòmic de drogodependències, i en
canvi sí ens agradaria veure molt més recursos econòmics
destinats a la prevenció, a l'atenció i a la millora de tot allò que
signifiquen les drogodependències a la nostra comunitat
autònoma.

Finalment, Sr. Conseller, un altre argument per plantejar
l'esmena a la totalitat és un argument reiterat en aquest
parlament, i que també presentam esmenes parcials, seria la
creació del Consell Autonòmic de Salut, que vostè sap que
està recollit a la Llei general de sanitat, que és un òrgan de
participació imprescindible, que si se creàs l'autonòmic
després es podrien crear, o tendríem molt més força per
crear els insulars i els locals, que hi ha comunitats
autònomes sense transferències d'Insalud que l'han creat, i
que són òrgans de participació necessaris i imprescindibles
per millorar la gestió de la Conselleria i de tot allò que fa
referència a la salut de la població. Per tant, són raons ja
conegudes, però que reiteram que ens mouen a rebutjar a la
totalitat els pressupostos de la Conselleria de Sanitat i
Consum. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM hi ha presentades dues
esmenes, la 7023 i la 7021. Per defensar-les té la paraula la
diputada Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Aquestes esmenes a la totalitat a la secció a la
secció 18 i a Gesma responen a un desacord amb referents
bàsics que impregnen la política global de la Conselleria de
Sanitat i del tipus de gestió de l'empresa pública Gesma.
Aquests referents a analitzar són xarxes de centres sanitaris,
centres de salut, política preventiva i promoció de la salut,
Pla general de drogues, reforma psiquiàtrica, gestió
d'empresa Gesma, que són uns elements que segurament
coincidirem i hem coincidit amb els altres portaveus.

Sobre la xarxa de centres sanitaris i centres de salut, el
Pla 10, volem fer constar la nostra disconformitat, com ja ho
hem fet altres vegades, amb l'estratègia que es du des del
Govern, des de la Conselleria de Sanitat en aquest tema. En
el pressupost del 98 hi trobam una aportació econòmica de
114 milions de pessetes per a tots els centres de les Illes que
sigui necessari construir o dotar d'uns serveis nous. Aquest
pla és la millor manera, pensam nosaltres, de fer endeutar
els ajuntaments. Pensam que no és d'aquesta manera, sinó
que ha de ser el Govern de les Illes Balears el qui ha
d'aportar els recursos econòmics, i no obligar els
ajuntaments a realitzar aquesta aportació econòmica tan
elevada per tenir uns serveis dels quals no som competents.
Per tant exigim una inversió directa del Govern per als
centres de salut, tant de nova creació, el Pla 10, com els que
necessitin reformar, completar inversions, infraestructura
nova, ampliació o creació de centres polivalents que fan
possible l'ús de diferents col•lectius d'aquests centres. En
aquest sentit també tenim diferents esmenes, que després ja
podrem debatre.
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En relació a la política preventiva, promoció de la salut, dir
que encara no s'ha presentat el Pla de salut al Parlament. Ja li ha
recordat a la intervenció que m'ha precedit la portaveu
d'Esquerra Unida, i també dir que tenim una esmena relativa a
aquest tema per recordar i obligar a la Conselleria de Sanitat a
presentar, elaborar i presentar al Parlament aquest pla de salut.

Tenim 32 millons dedicats a campanyes de salut en el
pressupost d'enguany. Pensam que podem fer molt poca cosa
amb aquests recursos econòmics. A la memòria de la secció 18
trobam una afirmació sobre el fet que la promoció de la salut
suposa actuacions preventives i d'educació sanitària sobre la
població per aconseguir millorar la salut de la comunitat. Si no
mal record, a diferent premsa ha sortit que la nostra comunitat
és una de les que té pitjor salut de tot l'Estat espanyol. Es
realitzen campanyes de salut, és ver, però pensam que són les
mateixes any rere any, s'incorporen molt poques. Pensam que
necessitam, per tant, aquest instrument que seria el Pla de salut,
per saber les necessitats reals de la societat.

Han parlat també ja de la sida. Tampoc no vull deixar a la
meva intervenció de tornar a repetir que és una problemàtica
greu. Pensam que és un dels temes que s'ha deixat més de
banda, malgrat s'hagin fet petites actuacions en aquest tema.
Som la comunitat amb el percentatge més elevat de tot l'Estat
espanyol, també ja s'ha dit; i volem i exigim per tant, que el Pla
de la sida que ens va presentar a la comissió de sanitat estigui
dotat amb recursos econòmics suficients per dur endavant
aquest tema. És una també de les esmenes que tenim.

L'altre tema que volem esmentar és el Pla regional de
drogues. Des del 93 està dins un calaix el Pla regional de
drogues. No s'ha debatut al Parlament, i pensam que és un tema
ja ben greu perquè es faci feina d'una manera seriosa des de la
Conselleria de Sanitat. Al plenari vàrem demanar al conseller
de Sanitat la possibilitat de presentar aquest pla. Vàrem tenir
una resposta afirmativa, però pensam i opinam que la partida
dels pressuposts en aquest programa és bastant insuficient per
aquesta greu problemàtica que tenim, agreujada encara més per
la tipologia de la població toxicòmana; té ja un deteriorament
progressiu i és una població envellida, fa de 7 a 10 anys que ja
són toxicòmans, i per tant encara més greu, aparició de
patologies associades al conjunt, que degenera encara és aviat
la persona humana. Passen, per tant, de tenir problemes a també
ja tenir uns greus problemes sanitaris també. Es dediquen 85
millons provinents del Pla nacional de drogues, i no s'augmenta
quasibé, així com han comentat, només 6 milions de pessetes
al pressupost d'enguany. És molt important per a nosaltres, per
tant, incidir en aquest tema de prevenció i informació, relatiu a
drogodependències, i més si tenim en compte que les dades que
tenim sobre el voltant d'uns 450 joves estudiants entre 14 i 18
anys tenen ja un greu risc d'alcoholisme, observant, això sí, un
increment de consum femení. Hem d'extreure el fet que
l'alcohol és un element important d'introducció a altres drogues
no legals, i és molt important incentivar campanyes
preventives, realitzar programes d'informació i no plànyer
recursos econòmics en temes relacionat amb la salut i el
benestar.

Ja hem denunciat diferents vegades, relatiu a l'empresa
Gesma, que la gestió de la sanitat pública es faci d'una
manera indirecta a través d'aquesta empresa. Aquesta
empresa es crea dues vegades, la primera amb el decret
116/93, i és anul•lada pel Tribunal Superior de Justícia de
Balears. La tornam a crear amb el decret 192/96. Ja vàrem
defensar l'any passat l'esmena a la totalitat a Gesma; la
tornam a plantejar enguany. L'eix central és bàsic, és
demanar al Govern que dissolgui aquesta empresa i gestioni
directament la xarxa hospitalària. No ens convenç el model
que des de la Conselleria de Sanitat i Consum, abans de
Seguretat Social també, ens ha ofert amb l'hospital de
Manacor. Sé que l'organisme competent no és la Conselleria
de Sanitat, no és el Govern balear, que és l'Insalud. Però
també sabem que aquí mateix s'ha defensat el tipus de gestió
i s'ha posat com a exemple. Sabem els problemes de
contractació de personal, jornades laborals de 12 hores,
problemes que també es tenen de contractes dins Gesma.
Pensam que la sanitat pública, tota la xarxa hospitalària, ha
de cercar un màxim de qualitat cap als ciutadans i
ciutadanes, ja que estan gestionades amb doblers que
aportam tots, amb doblers públics. L'estructura que vostès
proposen a través de Gesma és una organització de serveis
hospitalaris amb què no ens sentim satisfets. Fa duplicar
serveis, no és una estructuració lògica, i no hi ha una
coordinació entre els mateixos sanitaris de la xarxa
hospitalària que vostè gestiona. Per què no es coordina amb
Insalud? Venim demanant, venim exigint aquesta
coordinació, i més si hem de rebre unes competències com
són les d'Insalud, les competències sanitàries. 

Seria, per tant, oferir uns serveis hospitalaris de Gesma
per a feines complementàries amb l'Insalud. Per què no es
planteja aquest tema, en lloc de duplicar serveis? Seria una
manera per rendibilitzar, potser, recursos econòmics.

Hem parlat ja altres vegades de la reforma psiquiàtrica,
Pla de salut mental. Vàrem tenir un debat a la interpel•lació
sobre salut mental fa poc. Pensam que és necessari també
que es vegi ja reflectida als pressuposts del 98. Veim que hi
ha un tímid inici d'aquesta reforma, allà on es planteja una
reordenació de l'àrea de llarga estada de l'Hospital
Psiquiàtric, ens pareix positiu; una creació d'una unitat de
retards mentals, creació d'unitat de psicogeriatria, i també
un programa de reinserció de malalts. Ens pareix positiu,
però sempre i quan estigui dins aquesta reforma, dins el Pla
de salut mental i es plantegi també dins el Pla, que serien les
directrius bàsiques per plantejar aquestes actuacions. No es
pressuposta aquesta tema dins el pressupost del 98, i és per
això que hem decidit aquestes esmenes a la totalitat.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara a debatre les
esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari
Socialista, números 6775 i 6776. Té la paraula el diputat Sr.
Gascon.

EL SR, GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller. He de confesar que aquest any no era la meva
intenció presentar una esmena a la totalitat a sanitat, però no
per res, perquè revisant les esmenes de l'any passat, a part que
se n'aproven molt poques, evidentment perquè discrepam sobre
el que s'ha de fer; és que les que s'aproven no es compleixen
després. Així tenim que nosaltres l'any passat vàrem demanar
una enquesta de salut, que es va aprovar; i nosaltres hem
demanat en pregunta escrita i no s'ha fet. Tenim també una
esmena per tal de dotar un pis tutelat de malalts psiquiàtrics a
Menorca, concretament a Ciutadella, i tampoc s'ha fet. L'Ibavi
només tenia àtics -es veu que construeixen des de dalt-, i
aquests malalts convé que estiguin a plantes baixes o a primers
pisos; i per ara no s'ha dotat aquest pis.

Però pensam que era fàcil fer una esmena a la totalitat a
sanitat, perquè si obrim per la pàgina 641, al programa
"promoció de la salut", capítol 6, 32,5 milions de pessetes, que
és quasi la meitat de l'any passat. 32,5 milions de pessetes i no
tenim Pla de salut, no tenim Pla de salut mental, no tenim Pla
autonòmic de drogues, no tenim Pla estratègic de la sida -que,
per cert, ha entrat avui capvespre al Parlament-. Però, com es
posaran en marxa aquests plans l'any que ve si no tenen dotació
pressupostària? Jo pens que és fàcil fer l'esmena, i el que és
difícil és ser conseller, en aquest cas. De tota manera, supòs que
vostè s'ho devia imaginar, perquè en el debat sobre l'orientació
política general del Govern de la Comunitat el president va
dedicar 12 línies a sanitat; en un discurs llarguíssim, 12 línies
a sanitat. Va parlar de l'helicòpter d'Eivissa, va parlar de la
meninigitis, de la qualitat humana, que nosaltres compartim, del
personal de sanitat; i va parlar també, per fi, que els difunts que
estan a a un hospital, sobretot a Mallorca, puguin ser traslladats
a Menorca i a Eivissa. Nosaltres sincerament pensàvem que
això s'havia fet a arrel d'una proposició no de llei nostra, però
vàrem descobrir pel diari que era perquè el president del
Consell Insular de Menorca ho havia demanat a unes jornades
parlamentàries del PP. Ens va sorprendre molt.

I seguint, i veim en el diari "combatre drogaaddicció, càncer
i sida, objectiu de Sanitat pel 1998". Jo l'he de felicitar, de
veritat, perquè el Pla regional de drogues s'ha fet un esforç, amb
33 milions per campanyes de sensibilització. Però 32,5 milions
per promoure la salut, jo no sé què podem fer amb una
comunitat autònoma que quasi lidera l'estadística de malalts de
la sida. I parlam de malalts de la sida encara; el dia que parlem
d'infectats de la sida, aquell dia caurem de cul. 13 milions en
recursos propis per posar un pla estratègic de la sida l'any que
ve. Amb 13 milions, sincerament, pensam que es pot fer molt
poc.

Quant al càncer, resulta que la Conselleria ens diu que lidera
un programa de (...) de càncer de mama a les Illes Balears.
Ja s'ha posat en marxa a Menorca, és cert, hi ha devers 100
dones que s'han revisat. Lidera el programa, però sembla ser
que no hi posa ni un duro. Així és fàcil liderar. Segons les
nostres notícies l'Insalud posa els metges, les plaques, els
aparells; l'Associació Espanyola contra el Càncer a Menorca
posa dues secretàries, i la Conselleria lidera el programa. El
Consell Insular de Menorca es va comprometre a donar dos
ordinadors nous per a aquest programa. Després varen
telefonar que havien de ser dos ordinadors vells, perquè es
quedarien els nous. I al final no hi ha hagut ordinadors. Ara
faran els tríptics, sembla ser; el programa ja ha començat i
els tríptics no estan al carrer. Jo ja li deia al principi que era
fàcil fer l'esmena, i el que era difícil és ser conseller. 

Per acabar sobre aquest tema, jo llegiré unes paraules
seves, el dia 12 de novembre, que diu: "puc anticipar de
forma genèrica i sense entrar en detalls, perquè no és
l'objecte d'aquesta compareixença, que certament el
diagnòstic de salut en el seu conjunt del ciutadans de les
Illes Balears no és positiu. El diagnòstic no serà bo. La
veritat és que en determinades malalties la prevalència dins
les Illes Balears, posades en relació al conjunt d'altres
comunitats, hem de dir -ja en parlarem un altre dia, no és
l'objecte d'avui- que no podrem donar en principi massa
bones notícies". Són paraules seves. 32,5 milions en
promoció de salut. No tenim Pla de la sida, no tenim Pla de
salut, no tenim Pla de salut mental; i dediquem 32,5 milions
la promoció de salut. Sincerament, jo pens que, jo he
intentat fer un poquet de demagògia, fer un càlcul, i comptar
sobre 120.000 milions de pressupost, 0,.. quan estava a 5
zeros ho deixat ja, perquè no podia ser. Però és cert que el
pressupost, i vostè convindrà amb mi que no és de rebut un
pressupost en sanitat en unes illes que, com ha dit algú que
ha parlat abans que jo, tenim un PIB altíssim, ho tenim tot
molt bé, som molt guapos, però bé, 32 milions per promoció
de la salut.
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Hem fet també una esmena nosaltres a la totalitat a Gesma.
Hem de dir una vegada més que nosaltres no estem d'acord amb
la creació d'aquesta empresa, ja li hem dit diverses vegades;
pensam que no dóna més operativitat a la sanitat pública que en
aquests moments gestiona la Comunitat Autònoma. Es va fer la
Llei 4/92, que creava el Servei Balear de la Salut, que havia
d'unificar tots els esforços i tots els mitjans i les dotacions de la
nostra comunitat que es dirigeixin a la promoció de la salut.
L'únic punt que es desenvolupa d'aquesta llei, ho vàrem dir ja
l'any passat, és l'article 7, per obrir en teoria la porta  la gestió
privada, i a la llarga podria ser que a la privatització. Jo sé que
vostè no està d'acord, però es pot obrir a la privatització. Vostè
deia l'any passat, 19 de desembre en aquesta mateixa sala, amb
els pressupostos, deia: "certament dóna possibilitats que es vagi
a models de gestió privada, però l'ànim del Govern, el
plantejament del Govern en aquests moments és que Gesma
com una empresa pública". En aquest moment sí, vostè està
d'acord, jo estic d'acord, tots estem d'acord; però i després? El
Sr.  Aznar deia l'altre dia "todos somos herederos de todos", ja
veurem els que vinguin a darrera, què faran. tal vegada sí que
privatitzaran.

Parlant de la Llei 4/92, que diu que s'ha de fer el Pla de
salut, encara no està. Estarà aviat, jo confio que estigui aquest
any que ve. Tampoc no s'ha creat el Consell de salut de les Illes
Balears, que ha de ser l'òrgan superior de participació
comunitària. Amb això no s'ha permès la participació dels
usuaris, sindicats i professionals en el nou disseny sanitari que
s'està fent actualment. Nosaltres pensam -sabem que vostè
discrepa- que Gesma, la Gesma bis, la creada pel Decret
192/96, és una empresa subjecta a dret privat, i que pot
sotmetre únicament les seves relacionsó amb el personal
mitjançant normativa privada, mercantil o laboral; estan
excloses les relacions funcionarials o estatutàries. Coincidim
amb els sindicats en això. Això està establert al Decret
111/1990, de 13 de desembre, que al seu article 1 diu "Los
funcionarios no podrán ser adscritos ni transferidos a los entes
públicos definidos en el artículo 1 de la Ley 3/89", que és allà on
figura l'empresa Gesma. Nosaltres voldríem saber si es
mantenen la promoció professional dels funcionaris o laborals
dependents de la CAIB que no vulguin ser traspassats a Gesma.
Confiam que sí, però no ho sabem.

I per últim, per acabar, pensam que ara s'ha fet una passa
més, i ara disgreguen el Complex Hospitalari en sis centre
independents entre ells, amb una autonomia cadascun d'ells, i
amb un pressupost individualitzat. L'any passat ens deia que
s'unifiquen els tres hospitals en un únic complex que permetrà
gestionar d'una forma eficient totes les compres, gestionar totes
les compres, gestionar d’una forma totes les gestions que hagin
de fer, ara ho dividim en sis unitats que gestionaran, compraran,
ho faran tot.

A més a més, pensam que es va fer una comunicació en
una assemblea, i pensam que abans s’havia d’haver
participat als sindicats, que són els representants legals dels
treballadors. Així va començar a Catalunya. Ara vostè vagi
a Girona o vagi a Lleida i veurà quantes societats limitades
hi ha que treballen per a l’ICS, moltes. I no és que sigui
barat això, perquè miri els problemes que hi ha hagut i la
finançació sanitària aquest any. Si volem competir amb
altres empreses de la medicina pública, Gesma, si volen
competir amb la medicina privada, que em sembla molt bé
que es competeixi, el primer que s’ha de fer -i jo els creuré
en el moment que ho facin- és afavorir, oferir la dedicació
exclusiva dels alts càrrecs i dels càrrecs mitjans de
l’empresa, perquè jo no puc creure que un treballador, un
càrrec mig de la Coca Cola treballi al matí a la Coca Cola i
a la tarda a la Pepsi, ni el matí a la Sony i a la tarda a la
Grundig. No es pot treballar al matí a l’empresa pública i a
la tarda a l’empresa privada. Si hi ha d’haver competència,
tinguem competència, però fem-ho seriosament. Jo crec
difícil que ho facin, perquè Madrid l’any 98 oferirà treure
l’exclusiva als professionals. Per tant anem pel al revés del
que jo dic; però, bé, això és el que jo penso.

I el  problema, per acabar, és que amb la gestió privada,
que estem intentant entre tot, i hi ha alumnes avantatjats. El
director provincial de l’Insalud d’avui, que era el director
general de Serbasa, ara ens anuncia un concert a Menorca
per fer ressonàncies magnètiques amb una empresa que no
té ressonància magnètica. La compraran ara que fan el
concert; és com si jo vaig a l’Ajuntament de Palma i li dic:
“Si compro una formigonera, em fareu un concert per
asfaltar els carrers? Sí?, doncs la compro”. Això és una
gestió que més que privada és privatitzadora. Pensam que
per la duplicitat d’estructures burocràtiques, pels dubtes
sobre els decrets que li he esmentat anteriorment, pel perill
cert que acabem amb una privatització a la sanitat, que jo
estic segur que vostè no vol; li demanem una vegada més
que la gestió sanitària de les Illes es faci directament per un
Servei Balear de la Salut fort i que eviti, com diu al seu
preàmbul la Llei general de Sanitat, la dispersió sanitària
existent. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, obre qüestió
incidental amb el Grup Parlamentari d’Esquerra Unida,
PSM i Grup Parlamentari Socialista

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

Gràcies, Sr. President. Coincidesc amb una cosa que ha
dit el Sr. Gascon absolutament, que allò fàcil és presentar
una esmena a la totalitat, i allò difícil és exercir de conseller
i exercir les responsabilitats que aquest càrrec comporta
amb rigor i amb serietat, perquè ens trobam avui certament
davant tres esmenes a la totalitat que tenen una línia
conductora similar en qualcun dels seus aspectes: Pla
estratègic contra la sida, Pla autonòmic de drogues, Pla de
salut i Pla de salut mental. Intentaré d’una forma sintètica
explicar algunes coses que em pareix que donaran resposta
a aquestes esmenes plantejades, tres d’elles a la secció de
sanitat, i dues d’elles també a més qüestionant la pròpia
existència de l’empresa pública Gestió Sanitària de
Mallorca. I es comença qüestionant i demanant-se com és
possible que la Conselleria de Sanitat dins els seus principis
generals es plantegi l’austeritat. Escolti’m, jo crec que
aquesta és una qüestió de filosofia que ens duria molt
enfora, però l’estalvi, l’austeritat, són necessaris no dins la
Conselleria de Sanitat, dins el conjunt de l’esforç
pressupostari.
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Veig que a més no s’ha entès, veig que no ho ha entès la
Sra. Thomàs, i tampoc el Sr. Gascon, el que suposen els centres
participatius de gestió, i jo voldria dir que els centres
participatius de gestió no suposen un desmembrament de
l’empresa Gesma ni del Complex Hospitalari de Mallorca, sinó
que suposen una regulació distinta que permetrà, si més no, un
major control econòmic, però també jo li faré arribar a vostè,
Sra. Thomàs, amb molt de gust, el document que explica la
creació i funcionament dels centres participatius de gestió, i
veurà que un dels elements fonamentals dels centres
participatius de gestió, són les ratio de qualitat, la recerca
d’unes qualitats per a cada procés, la recerca d’un circuit de
qualitat total dins el complex que permeti donar satisfacció
assistencial a l’usuari. Per tant crec que seria una visió
economicista exclusivament la que vostè plantejava, i que no es
correspondria amb la realitat del que suposen els centres
participatius de gestió, tema que ens duria tal vegada massa
enfora, i que no cap dins les limitacions i el constrenyiment
d'aquest debat. Però sí que vull ratificar-me, insistir en el
compromís formal que tenc presentat a aquest plenari i que avui
vull reafirmar que el Pla de salut serà presentat abans de l'estiu
de l'any 1998, i que aquest pla de salut inclourà programes de
finançació de determinats aspectes de la salut en el marc de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears perquè, com ha dit
qualcú, i jo no tenc empatx en reconèixer, certament,
dissortadament, la situació del conjunt de la salut, dels
indicadors de la salut dels ciutadans de les Illes Balears no és
òptim, i això (...) malament, efectivament, amb una alta renda,
amb un nivell de riquesa que té el conjunt de la Comunitat.
Llavors, crec que el Sr. Gascon citava textualment unes
paraules meves, de les quals no em desdic, com és natural,
perquè són certes i perquè estan documentades i formen part del
diagnòstic de salut , que estarà dins el Pla de salut, per tant, no
em suposa cap empatx dir-ho, des d'un posicionament de
preocupació.

Es parla també, i es reclama, del Pla de salut mental. Hi ha
un compromís cert i segur que aquest conseller entrarà en
aquest parlament el Pla de salut mental abans de la primavera
de l'any 98, abans que el Pla de salut, i, a més, hi ha inversions
certes per a l'any 98 que afecten directament a obres materials
que milloraran la situació de les persones que pateixen
malalties mentals, i que, a més, ho vaig explicar l'altre dia a la
compareixença..., a la interpel•lació, perdó, del Partit Socialista
de Mallorca respecte de salut mental, hi haurà un endeutament
durant l'any 98 progressiu de l'empresa Gesma de 150 milions
de pessetes més, dirigit a programes concrets de millora de la
situació de la salut mental, en la qual coincidesc que hem d'anar
cada vegada més a una deshospitalització i a pisos tutelats,
perquè és la tendència certa i objectiva que hem de fer anar
endavant.

Per tant, crec que hem de ser realistes i acceptar que hi ha
una despesa pública en aquesta qüestió, que hi ha una
preocupació pública, que és una preocupació compartida, i jo
he dit, i  ho torn a dir aquí, que el document d'experts per a la
reforma de la salut mental és un document de màxims, com no
pot ser d'altra manera. Llavors, s'ha de temperar, dins el propi
Pla de salut mental es farà així, i veure fins on podem arribar,
de quina manera hi hem d'arribar, en quins terminis hi podem
arribar, aquest serà un tema que es debatrà dins aquest
parlament, que és el lloc natural on s'ha de discutir aquesta
qüestió, i jo no sostrauré cap debat, com és natural i no pot ser
d'altra manera, per altra banda, a aquest plenari, ni cap
discussió.

Se'm diu respecte de la promoció de la salut el tema de
l'hepatitis B, hi passaré un poc per damunt. És un tema que
m'ha preocupat des del moment que l'any passat vostè el va
plantejar en aquest mateix debat. Jo he tengut moltes
discussions per aquesta qüestió, jo no en som un expert, no
som metge, a més, i a mi em diuen les persones expertes de
la conselleria que està justificadíssim que es faci la
campanya de vacunació des dels 11 anys, i que no té la
justificació de l'esmena que vostè pretén i manté durant
aquest debat.

Miri, si vostè té una documentació especialment
interessant, com és natural, la hi accept, i la faré arribar als
tècnics, que són aquells que suggereixen que aquesta
campanya s'ha d'iniciar en l'adolescència i no abans, perquè,
com diuen, no hi seria necessària, però jo estic disposat,
com és natural a reflexionar sobre aquesta qüestió, a
anunciar, com ja ho vaig fer en el seu moment, que el tema
d'hemofilus infuens va a la campanya de vacunació de l'any
98, i he de dir, perquè s'ha suscitat alguna polèmica, fins i
tot no exempta d'ironia respecte de les crinin del càncer de
pit, en el qual la conselleria, si fos així, d'una forma
magistral, no hi posa ni una pesseta i es col•loca la medalla
de posar en marxa aquest programa, i l'hi financen
completament, escolti, això estaria molt bé, però nosaltres
tenim uns convenis amb Insalud. És ver que, l'esforç
financer, el fa Insalud, perquè en un moment determinat el
ministeri, mitjançant Insalud, ha decidit posar en marxa una
campanya de promoció important respecte d'aquesta
qüestió, per tant, nosaltres ens fem càrrec, fonamentalment,
de la publicitat, la qual algú, o crec que vostè, ha denominat
amb certa ironia com tríptics que sortiran. Bé, és una
campanya que costarà els seus doblers, com en costen totes
aquestes coses.

Com és natural, em queda molt poc temps i tenc encara
moltíssimes coses a dir, per tant, seré telegràfic.

La xarxa de centres de salut. Els ajuntaments l'únic que
fan és suportar el pagament dels interessos, i tenen el centre
de salut construït el mateix any, fins i tot decideixen qui ha
de fer l'obra, i, de qualque manera, al cap d'un any tenen
aquella obra; això permet que la conselleria pugui executar
al mateix temps obres diverses de diversos municipis, i que
tots els ciutadans de l'illa puguin veure com el seu centre
sanitari es construeix i s'acaba la xarxa. Per tant, té
moltíssims avantatges des d'una perspectiva de solidaritat
intermunicipal amb la Comunitat Autònoma, i jo crec que
és un esforç que els ajuntaments poden fer, i em pareix que
és injust que es parli d'endeutaments exagerats.



4244 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / fascicle 6 / 18 de desembre del 1997

Respecte de la sida, crec que cometem també una injustícia
quan deim que només s'hi gasten 13 milions de pessetes. Jo no
els cansaré. Els diré que disposam de documentació acreditativa
a bastament per dir que, sumats tots els conceptes, la despesa
per a tema sida l'any 97, inclòs el conveni amb Insalud, inclosa
la medicació que donam a través dels complex hospitalari de
Mallorca, puja a 419 milions de pessetes, una bona part dels
quals és esforç que fa la Comunitat Autònoma.

Per tant, siguem raonables i vegem que el Pla estratègic
contra la sida tendrà una campanya promocional de 13 milions
de pessetes.

Amb el Pla de drogues passa un poc el mateix, hi tenim més
doblers que no l'any passat, hi ha exactament 33 milions més
per gastar en campanyes de promoció i evitació del tema de
drogues, i també de l'alcoholisme, que preocupa moltíssim, com
és natural, el conseller que els parla.

L'esforç que es fa en ajuda a associacions que participen en
la lluita contra la droga continua sent d'un sosteniment que jo
voldria qualificar d'important.

En definitiva i per acabar, només un minut, Sr. President.
Pensam que l'empresa Gesma obeeix a un model que cobra
vigència en l'estat actual en què ens trobam, dins el conjunt de
tot l'Estat espanyol. Seria necessari dir que autonomies
governades pel Partit Socialista tenen empreses públiques
sanitàries que estan funcionant, em pareix que ja li ho vaig dir
l'any passat, l'hi torn a recordar enguany, perquè és una crítica
molt fàcil de construir dir que Gesma obeeix a uns criteris de
preprivatització, amb la qual cosa el conseller no està d'acord,
i li agraesc que reconegui que no és aquesta la política d'aquest
govern ni la voluntat de qui parla, però que li preocupa, a vostè,
d'una forma, diguem-ne important, perquè la destaca.

Jo li vull dir que la diferenciació entre el planificador, que
és la Conselleria de Sanitat, planificació de l'assistència
sanitària, el que és el finançador, que seria el Servei balear de
la salut, i el que és el prestador dels serveis sanitaris, que seria
l'empresa Gesma, permet una clarificació important de tot
le'ntramat de l'assistència sanitària.

Sé que m'he excedit del temps. Intervendria molt més, però
crec que seria abusar d'aquesta presidència. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra.
Thomàs, pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, he demanat que em
facin una fotocòpia, per entregar-la-hi, d'aquest article,
signat pel Sr. Mark A. Kein, de Clíniques de perinotologia,
i li deman que el faci arribar als tècnics de la seva
conselleria perquè diu que l'OMS (Organització Mundial de
la Salut) demana aquesta vacuna en els nadons, en els
nonats.

És evident que no ens podem posar mai d'acord, perquè
partim de filosofies totalment oposades. Vostè parla que
l'austeritat i l'estalvi han de ser un principi general de les
administracions públiques, i jo partesc que puc coincidir
amb vostè si això fa referència a la publicitat, a les
campanyes d'imatge i a les fotografies, però mai no pot ser
austeritat i estalvi respecte de la salut, perquè la salut, Sr.
Conseller, per a nosaltres, és un bé primordial, que
l'Administració ha de donar i que ha de promoure, i que, per
a nosaltres, la inversió en salut és la millor prevenció.

Per tant, ja he dit al principi de la meva intervenció que
no ens podem posar d'acord mai, perquè l'austeritat i
l'estalvi nosaltres mai no l'aplicaríem a la Conselleria de
Sanitat i Consum.

Li agaf la paraula, i esper que m'enviï els documents
sobre els centres participatius de gestió. Nosaltres hem
avisat que ens fa por que ho sigui amb un criteri
economicista. Si vostè em contesta dient que serà en base a
ràtios de qualitat, jo el crec, esper aquest document, i si és
així, el felicitaré. De tota manera, supòs que estarà d'acord
amb mi que la nostra prevenció ve perquè per aquí vénen les
línies generals del Ministeri de Sanitat d'insistir en l'estalvi,
i l'estalvi i l'austeritat en sanitat signifiquen exclusivament
temes econòmics, i no entrar en temes d'atenció als malalts
o de prevenir la malaltia, i, per tant, anar cap a la promoció
de la salut.

Respecte dels plans de salut, el Pla general de salut, el
Pla de salut mental, etc., torn a dir que em fa por que vostè
el consideri de màxims, aquell document del tècnics, però
bé, ho veurem, veurem el seu pla i veurem la comparació,
etc.

I finalment, en el tema del Pla de lluita contra la sida, Sr.
Conseller, no em pot dir que l'any 97, a la Comunitat
Autònoma, s'hi han gastat 419 milions, se n'hi han gastat, hi
té tota la raó, juntant totes les administracions, Insalud, etc.,
però no em digui que, per a l'any 98, destinar 13 milions de
pessetes de fons propis d'un govern que té uns pressupostos
de 120.000 milions de pessetes no es mereix les esmenes
parcials que li presentam l'oposició, perquè jo, a la
compareixença en comissió, l'hi vaig dir esper que
reclamarà més doblers del Pla estatal de lluita contra la sida.
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Vostè ja només feia comptes d'una quantitat de la qual li
vaig haver de dir que semblava que era massa prudent, perquè
semblava que en podrien reclamar molt més, però és que
nosaltres estam parlant dels pressupostos de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i estam parlant dels doblers
d'aquest Govern balear, i no estam parlant dels doblers
transferits de l'Estat.

Per tant, 13 milions exclusivament al cap al Pla de la sida es
mereixen totes les esmenes que hi puguem presentar l'oposició,
i, per tant, que vostè em digui que no en seran només 13, hi
estic d'acord, n'hi haurà més, però aquests vénen de l'Estat.
Llavors, allò que li deman és que el Govern n'hi posi més, i si
n'hi posa més, allò senzillament que significarà serà millor
atenció, millor prevenció i millora cap a la població en general.
Per tant, mai no hi ha d'haver ostentacions en aquest temes, a
l'inrevés, han de ser generosos, per això, l'oposició li reclama
més doblers en sanitat i en salut.

I finalment, com li dic, li'n passaré la fotocòpia, de l'article,
però també els seus tècnics de la Conselleria de Sanitat, que
supòs que són els mateixos que els del conseller anterior, ho dic
perquè ja fa tres pressupostos, m'hi deien el mateix, hi deien
exactament el mateix respecte de l'hemofilus influens, i enguany
l'ha hi han inclosa. Per tant, esper que si enguany no m'accepta
l'esmena, que és de 8 milions, poquíssims doblers, almanco
l'any 99 l'hi posi com un objectiu de la conselleria, llavors, li
donaré l'enhorabona, perquè diré finalment, sigui o no sigui
gràcies a Esquerra Unida, els nadons hi guanyaran.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. He de dir que compartim totalment
la portaveu d'Esquerra Unida, i gairebé seria repetir els
arguments que ha dit ja la Sra. Thomàs.

He d'insistir en el tema que pensam que donaríem una
qualitat i que també (...) si a la Conselleria de Sanitat es fes
feina ja amb el Pla de salut i amb el Pla de salut mental, que hi
fes feina vol dir que fossin la base de la planificació i
elaboració dels pressuposts. Vostè ha anunciat ja diferents
vegades que els tendrem aquí ja abans de juny del 98, esperam
que així sigui i esperam també, per tant, que ens aprovin les
esmenes relatives a aquest tema que fa el nostre grup.

No ens posam tampoc d'acord amb el tema del centre de
salut. Jo pens que sí que són els ajuntaments qui han de fer una
aportació elevada en aquest tema, així com he dit, crec que no
s'han d'edeutar; abans del Pla 10, hi aportaven ja un percentatge
de la inversió i els solars, que ja era una bona aportació
econòmica, si tenim en compte els pressuposts dels ajuntaments
i els pressuposts de la Conselleria de Sanitat.

No ens posarem d'acord tampoc, o no ens hi hem posat
tampoc, en la necessitat d'incrementar els programes relatius
a promoció de la salut, política preventiva.

Pensam també que és urgentíssim, ho tornam a repetir,
que es debati aquí, en el Parlament, el Pla regional de
drogues, pel que ja se n'ha comentat.

En reforma psiquiàtrica, li diré que pensam que és
necessari no només fer-hi les actuacions que vostè ja ens ha
comentat i que té planificades a Gesma, sinó que també és
necessari ja plantejar d'una manera valenta aquest tema.

Per tant, només li diré que esperam que ens aprovin
algunes de les esmenes relatives a aquest tema. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té el torn el Sr. Miquel Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, ens ha dit que el Pla de salut
sortirà aquest any, l'any que ve, parlam de l'any 98, amb
finançament o amb part de finançament; el Pla de salut
mental, en primavera, inversions el 98. Idò, nosaltres el
felicitam i el creim, perquè acostuma, quan diu les coses, ho
observam, normalment les manté.

Discrepam amb allò de la sida. Jo he dit que he intentat
fer demagògia, vostè n'ha fet una mica, de demagògia, quan
m'ha parlat dels 400 i busques de milions, perquè jo parlava
de 13 milions en promoció de la salut, i vostè ja ho sap, jo
no parlava de tractament de malalts. Jo sé que no gasta la
conselleria 13 milions en sida, és que ja seria un escàndol,
però en promoció de la salut, 13 milions en recursos propis.

I miri, ja que vostè ha parlat de malalts, jo li diré que el
cost d'un malalt de la sida és, en aquest moment,
d'1.100.000 pessetes anuals. Bé, si vostè agafa 4.400.000
pessetes, que és el cost de quatre malalts, i agafa una
persona a Menorca i una altra a Eivissa, que són illes
petites, i les té amb aquest sou a full time, com fan a altres
llocs, per les escoles, a donar-hi conferències per explicar
com es posa un preservatiu, i que s'ha de posar, això, a la
llarga, en sortirà bastant més barat. És un suggeriment.

Respecte del que m'ha dit que hi ha autonomies
governades pels socialistes que fan..., com la fundació
Manacor, jo ja li ho vaig dir quan vaig fer una interpel•lació
l'any passat, ja ho sé, li ho vaig dir abans, a Marbella, i jo no
hi estic d'acord, i jo suposo que vostè tampoc no estarà
d'acord amb tot el que fa el Partit Popular. Miri, hi ha coses
amb què no estic d'acord.
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Finalment, del que ha dit dels centres participatius de gestió,
bé, jo crec el que vostè ha dit, que no anem cap a una gestió
privatitzada, que no privada. De totes maneres, supòs que vostè
entendrà per què la nostra preocupació, atès que, de les passes
que s'hi fan a nivell estatal, nosaltres pensam que fan perillar la
sanitat pública, l'hi hem dit en diverses ocasions, fins i tot, a
vostè, li he llegit un paràgraf de la seva intervenció de l'any
passat, hi deia que sí que s'obria la porta a la gestió privada, a
la privatització, i és el que ens fa por, que en un moment donat
no vostè, no jo, no aquells que som aquí, però que un altre ho
faci. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, per tancar aquesta
qüestió incidental, té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré amb moltíssima
brevetat respondre algunes qüestions, sobretot conceptuals, que
s'han plantejat en aquest debat.

Jo crec que l'austeritat obeeix a una situació, i aquesta
situació és d'una despesa sanitària, en determinats aspectes,
absolutament desbordat. Jo crec que quan s'està parlant de
contenció de la despesa farmacèutica, que és un exemple
magnífic, perquè aquest país, en proporció, és el que més gasta,
diria de tot el món, però no n'estic, segur, però d'Europa, sense
cap dubte, en farmàcia, i necessita de mesures de contenció.
Espanya gasta 800.000 milions de pessetes anuals en medicació
pública. Les Balears, només les Illes Balears, gasten 11.000
milions de pessetes anuals en medicació pública.

Escoltin, és clar, els grans números impressiones un poc si
no es contextualitzen. Aquests 11.000 milions formen part d'un
pressupost de 60.000 milions aproximadament, que és el que
suposa l'Insalud a les Illes Balears, però, vaja, ja em pareix una
part important.

A més, crec que s'han de fer activitats pedagògiques de
conscienciació a la població, dirigides a evitar aquest excés de
consum, i, per ventura, algunes mesures colaterals, que ens
durien molt enfora, i no són motiu d'aquest debat, en qualsevol
cas, però dirigides a la contenció de la despesa farmacèutica,
només n'es un exemple.

Però, miri, en el tema de l'hepatitis B, jo l'hi vull dir una
cosa, que no m'ha molestat, però que m'ha arribat un poc al cor.
El problema no són els 8 milions. Jo li dic una cosa, quan hem
tengut la convicció que havíem de fer una campanya de
vacunació determinada, no ens hem preocupat que fos de 8, 10
o 20 milions de pessetes, el problema és que hi hagi el
convenciment dels experts que convé fer aquesta campanya, i
si els experts diuen que convé fer aquesta campanya, si val 8
milions, 25 o 100, es farà, perquè, a més, con vostè sap, les
partides per a campanyes de vacunació són partides obertes que
en qualsevol moment poden tenir inclusions i modificacions.

En tema de programa de sida, jo vull dir, amb molta
sinceritat, que crec que no hi he fet demagògia, he situat
dins unes quantitats reals allò que s'hi gasta, i podria parlar
de moltíssimes coses, entre les quals l'analítica de l'VIH,
gratuïta, que fa la conselleria, que això és despesa; la
subvenció a cases d'acollida amb gent que pateix sida i està
en estat terminal, que són 5 i busques de milions de
pessetes; el programa d'intercanvi de xeringues, que hi
contribueixen; els programes de metadona, que hi
contribueixen. És a dir, no estic parlant de doblers d'altres
administracions, estic parlant de doblers de l'Administració
autonòmica, és ver que una gran part dels quals, o una part
important, forma part del contracte-programa amb l'Insalud,
que és la medicació, la despesa hospitalària, que,
efectivament, com ha dit el Sr. Gascon molt encertadament,
suposa 1.100.000 pessetes per malalt i any, i és un tema que
suposa un cost vertaderament molt important.

Però és que hi he afegit, i ho volia dir, no només aquests
13 milions de pessetes que hi posa la Conselleria, per parlar
amb els termes que vostès duen a aquest debat, dels seus
doblers, de doblers del Govern balear, aquests 13 milions
són del Govern balear, i són per a objectius determinats del
pla estratègic que avui ha entrat en aquest parlament. Per
tant, crec que es demostra que s'hi fa qualque cosa.

A més a més, hi ha una quantitat que vostè ha
assenyalat, i se m'havia oblidat comentar-la, de 33 milions,
en principi, d'un pal intersectorial de lluita contra la sida.
Nosaltres estam pendents de les oportunes entrevistes amb
els responsables del Pla nacional contra la sida perquè n'hi
hagi més, però bé, en aquest moment no puc tenir el
compromís que n'hi hagi més d'aquesta quantitat, i aquesta
és una quantitat a més a més, la qual tampoc no existia l'any
passat, llavors, ja no en són 13, en són 47, sumats els
nostres i els de l'Estat, en temes de promoció. És a dir, crec
que podem afrontar els temes de promoció i de lluita contra
la sida, a nivell estratègic, l'any 98 amb unes condicions, en
principi, òptimes i esperançadores. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller Per fixar la posició, té la
paraula el Sr. Pere Palau, per part del Grup Parlamentari
Popular.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. I únicament i exclusivament per
fixar la posició, perquè crec que després d'aquest debat que
hi ha hagut al llarg de la presentació de les tres esmenes i de
la contestació per part del conseller, han quedat molt clares
quines són les prioritzacions de la conselleria en el
pressupost de l'any 1998, i també el conseller ha dat els
arguments, crec que suficientment clars, per mantenir les
partides que tenim.
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Crec que no haurà convençut els grups de l'oposició, Sr.
Conseller, perquè retirin aquestes esmenes. Jo pens que no, a
pesar que crec que vostè  ha explicat alguns elements bàsics i
alguns programes concrets que, d'alguna manera, crec que
donen llum sobretot a algunes esmenes que hi havia
presentades, i crec que a partir d'aquí ja es podrien retirar, o es
podrien dar per aprovades, com aquell que diu.

No obstant això, atès que crec que vostè no els haurà
convençut, tampoc els grups de l'oposició han convençut el
Grup Popular. Per tant, continuarem donant suport a aquests
pressuposts, i hi votarem en contra. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Passam al debat número vint-i-u, de globalitat, de resta
d'esmenes del debat número vint.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida hi ha presentat les
esmenes 6342, 6369, 6344, 6346, 6347, 6350, 6341, 6349,
6343, 6348, 6345, 6370, 6365, 6364 i 6366. Per fer-ne la
defensa, té la paraula la seva portaveu, la Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors
diputats. M'ha fet gràcia escoltar el portaveu del Grup
Parlamentari Popular perquè pel mateix raonament que diu que
no ens haurà convençut el Sr. Conseller, és evident que podria,
el Grup Parlamentari Popular, acceptar un parell d'esmenes
nostres, i llavors s'hi veuria una voluntat d'entendre'ns.

La primera esmena que defensam és la creació del Consell
Autonòmic de Salut. La veritat és que només són 2 milions de
pessetes. No desbarata cap pressupost, i senzillament és una
mostra de voluntat, de complir amb la Llei general de sanitat,
i posar en marxa mecanismes de participació. De totes maneres,
ja sabem que serà tombada, però, almanco, la defensam.
Nosaltres creim en la participació i, per tant, 2 milions no són
massa doblers.

Després ve un grup d'esmenes que serien aquelles que fan
referència a un dels objectius que hem marcat a l'esmena a la
totalitat, acabar en un any allò que la conselleria es planteja en
tres anys, que serien tots els centres de salut que hi ha en
projecte, hi destinam 200 milions de pessetes; transferències als
consells insulars de programes..., de la partida de subvencions
a famílies i institucions sense finalitat de lucre, i sobretot també
a programes d'educació sexual, perquè pensam que, a través
dels consells insulars i les seves àrees de promoció de la salut,
es podrien dur a terme més apropats a la realitat.

Hi ha tres esmenes en aquest sentit, de transferències als
consells insulars.

Després hi ha una altra esmena, que serien 10 milions de
pessetes per a promoció de les associacions d'usuaris de la
sanitat i els grups d'autoajut. Pensam que també és un ajut
a aquelles associacions que necessiten d'aquest tipus de
promoció i que necessiten aquests ajuts.

I l'esmena de la vacuna de l'hepatits B als nadons, que
enguany m'hi havia equivocat, era l'any passat que hi
destinàvem 8 milions de pessetes. Enguany, nosaltres hi
hem destinat 17 milions de pessetes. De tota manera, ja
sabem que és un programa de doblers, és un programa dels
tècnics de la conselleria, i, per tant, ens hi dirà que no.

I després vénen les esmenes respecte... N'hi ha una que
és derivada de la interpel•lació i els debats sobre el Decret
53/95, de seguretat a les piscines d'ús públic, i en aquest
sentit hi destinaríem 20 milions de pessetes a una aplicació
correcta d'aquest decret. L'argumentació, jo crec que el
conseller la coneix pel motiu d'aquell debat, i, per tant, seria
invertir en aquesta aplicació del decret, i un conveni amb els
ajuntaments respecte de la seguretat a les platges.

Després, una esmena de molt de pes, que serien 175
milions de pessetes, destinats a la xarxa de centres i serveis
de drogodependències, i que seria una mica una passa
important cap al Pla autonòmic de drogodependències.

També nosaltres hem quantificat en 110 milions de
pessetes la possibilitat de posar en marxa el Pla autonòmic
de la sida, respecte d'objectius específics, com poden ser
subvencions a centres d'acollida, els temes de programes de
disminució de risc, població, o prevenció a la població en
general, no tant cap als infants i adolescents, sinó a població
adulta, que sempre és l'oblidada d'aquestes campanyes, i tot
allò que fa referència a l'intercanvi de xeringues, etc.

Després, una altra esmena, que fa referència que si
pensàvem que a final d'anyu s'aprovaria la Llei d'Estatut
d'usuaris i consumidors. Hem arribat al final del període
parlamentari i no ha vengut a plenari, però, almanco, un ajut
cap a potenciació de les associacions d'usuaris i
consumidors, que puguin posar en marxa tots aquells
mecanismes que la llei recull com a participatius.

Finalment, les tres esmenes que fan referència a Gesma
van en el sentit que parlàvem de creació de centres de dia a
Inca i a Manacor, vuit pisos assistencials per als malalts
psiquiàtrics, i cobertura de l'equip de salut mental per a les
zones que abans existien i que s'han llevat, i, per tant, una
sèrie d'esmenes dedicades a Gesma, en la línia d'allò que
nosaltres pensam que han de ser el futur Pla de salut mental,
un dels objectius del qual seria no tant invertir en millora
del Psiquiàtric, sinó, precisament, invertir en desfer el
Psiquiàtric, per donar un altre estil de tractament a la salut
mental. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada.

Passam a les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, i que són la 7035, la 7022, la 7014, la 7015,
la 7016, la 7017, la 7018, la 7030, la 7019 i 7020. Sra. Catalina
Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Dues esmenes al subprograma
411101.

La primera és una esmena d'afectació de 5 milions de
pessetes, on demanam destinar aquesta aportació econòmica a
famílies de Menorca, d'Eivissa i Formentera per compensar les
despeses que suposen tenir familiars ingressats a centres
hospitalaris de Mallorca.

L'altra esmena, d'addició també, de 50 milions de pessetes,
és la dotació de recursos econòmics, 50 milions,
específicament, per al centre de salut, per adequar les
instal•lacions a noves demandes i a modernitzar
infraestructures.

Sis esmenes al subprograma 413101.

Una, d'addició, de 5 milions de pessetes per elaborar el Pla
de salut mental.

Una altra, de 5 milions de pessetes també, per elaborar el
Pla de salut.

Una esmena d'addició, la 7016. Pensam que s'ha de lluitar
per evitar... Puc continuar?

Hi demanam, per tant, uns 70 milions de pessetes, a una
esmena d'addició, ja que pensam que és necessari dotar amb
recursos materials i econòmics el circuit de lluita contra
drogodependències. Per tant, seria un augment en el Pla
regional del drogues.

Una altra esmena, 7017, d'afectació, hi demanam donar
prioritat a les campanyes preventives relatives a la sida,
embarassos no desitjats i drogodependències.

I també n'hi ha una altra d'addició en el mateix subprograma
413101, de 20 milions de pessetes, per ser dedicats a
campanyes de promoció de la salut.

La darrera d'aquest subprograma és també d'addició, on
demanam unes transferències de 40 milions als consells pel
programa de drogodependències.

A Gesma mantenim dues esmenes, la 7019, on demanam
una alta de 55 milions de pessetes per a habilitar habitatges
tutelats per a malalts mentals, que siguin uns habitatges
tutelats, però a les diferents comarques d'aquí, de Mallorca,
i també a les illes d'Eivissa i Menorca. L'altra esmena, 7020,
també d'addició de 75 milions de pessetes, seria habilitar
centres de dia per malalts mentals a Inca, Manacor,
Menorca, Eivissa i Formentera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I passam al grup
d'esmenes presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i que
són la 6713, 6714, 6729, 6774, 6758, 6759, 6760, 6761,
6762, 6763, 6779, 6780, 6781, 6765, 6766, 6756, 6754,
6755, 6753, 6777, 6778, 6736, 6767, 671, 6772, 6773, 6768,
6769, 6770, 6764, 6757, 6784, 6785, 6876, 6782, 6783 i
6787. Per defensar-les té la paraula la diputada Maria
Àngels Leciñena, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias,  Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Llevamos más de la mitad de la legislatura, como ya se ha
mencionado en esta cámara, y seguimos sin tener un plan de
salud en nuestra comunidad. Hoy por hoy solamente
tenemos el compromiso del conseller de que aparezca el
primer semestre de 1998, pero lo que es cierto que el
compromiso se refleje en los presupuestos es para el 99. Es
decir, que de alguna manera no vamos a tener un plan, o si
lo tenemos será simplemente como un libro más, pero que
no se podrá aplicar porque no habrá una partida
presupuestaria. Todo ello nos parece grave, porque conlleva,
como aquí se ha reconocido por parte de todos, inclusive del
Sr. Conseller, que el diagnóstico de salud no es bueno.
Creemos que es urgente que se presente este plan, que es
urgente también que en estos presupuestos haya una partida
presupuestaria que nos permita aplicar y desarrollar este
plan en cuanto cumpla los trámites parlamentarios. Y en
este sentido va nuestra enmienda 6778.
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Asimismo también el Sr. Conseller ha reconocido la
prevalencia de ciertas enfermedades en nuestra comunidad
autónoma respecto a otras comunidades. Por ello presentamos
una serie de enmiendas de adición, la 6754, 6755 y 6756 para,
entre otros objetivos poder aumentar los programas de
promoción de salud en cada una de las islas de nuestra
comunidad autónoma encaminada a disminuir la prevalencia de
estas enfermedades, como pueden ser las cardiovasculares,
cáncer, enfermedades derivadas de drogadicción, hepatitis,
tuberculosis, sida, etcétera. Respecto al sida presentamos una
enmienda para crear un registro real donde se recojan los casos
de infectados por sida. Siguiendo con el capítulo de prevención
de salud, la enmienda 6736 es para vacunar de la hepatitis a los
recién nacidos, dado que no solamente es criterio nuestro, sino
que es criterio de las sociedades de pediatría, que el momento
correcto de administración es después del nacimiento, y según
ha dicho la portavoz de Izquierda Unida, inclusive de la OMS.
De hecho en países de nuestro entorno se está administrando la
pentavacuna. La pentavacuna consiste en añadir a la triple
vacuna que se hace en los primeros meses la vacuna del
Hemophylus influenzae, que es la que se va a iniciar en los
primeros meses del año que viene por parte de la Conselleria,
y además la hepatitis C. Por lo tanto ya no es recomendación,
sino que se está haciendo en países de nuestro entorno.
Tampoco vale que en algún momento se ha esgrimido el coste
económico que supondría hacerlo en estos primeros meses,
dado que no se ha tenido nunca en cuenta el coste económico
que ha supuesto la vacunación de la meningitis meningocócica
A y C, que nunca ha sido por criterios médicos ni
epidemiológicos, sino simplemente por presión popular. Y no
se ha tenido en cuenta el coste de unos 10 millones, según ha
aparecido en la prensa, que ha costado esta vacunación.

Respecto a infraestructuras sanitarias, nuestro grupo
presenta una serie de enmiendas con el objetivo unas de atender
a la necesidad de reformar y de dotar de recursos suficientes a
los centros sanitarios, como puede ser el de Artà, y otras para
la creación de nuevos centros de salud y centros sanitarios en
Alaró, Binisssalem, Inca, Fornells, Ferreries, Sant Lluís, Cala
Sant Vicent, Portinatx y Santa Eulàlia. Respecto al centro de
salud de Santa Eulàlia, destacar que ya era un compromiso de
la Conselleria de Sanidad para el año 97. Sin embargo, la
insistencia del Sr. Conseller de hacerlo siguiendo el Plan 10.
Recordemos que el Plan 10 es que el Govern paga íntegramente
el coste de la construcción de estos edificios, pero a lo largo de
10 años. Mientras tanto el ayuntamiento si no dispone de este
dinero tiene que pedir un crédito, y los intereses tienen que
asumirlos. Parece ser que asumir la construcción de este centro
según este Plan 10 ha creado diferencias entre el alcalde de
Santa Eulàlia y la propia Conselleria, y todavía después del
compromiso que había el año pasado seguimos sin tener este
centro construido. Nuestro grupo ya ha denunciado en varias
ocasiones que el Plan 10 no nos parece que sea un plan
correcto, porque no beneficia en absoluto a los ayuntamientos
con un presupuesto modesto, dado que, como denuncia el
propio alcalde de Santa Eulàlia -por cierto, de su propio grupo
político, por lo tanto no creo que en este sentido haya ninguna
susceptibilidad, monopolizaría de alguna manera el poder
endeudatorio que tienen estos ayuntamientos en un solo
proyecto. El Plan 10 sí que da ventajas, claro: Es un plan 10
que permite inaugurar hoy y pagar en 10 años, es un plan 10
que permite hacer muchas fotos de inauguración, y sí que es
cierto.

De todas maneras se ha reconocido por parte de la
Conselleria que se están buscando vías alternativas para, de
alguna manera, hacerse cargo de esos intereses que
supondría pedir el crédito por parte del Ayuntamiento de
Santa Eulàlia. Si esto es así, si estas alternativas se están
buscando, pienso que deberían hacerse de una manera
transparente para que todos los ayuntamientos pudieran
utilizar las mismas vías alternativas. Y el hecho de que esto
esté ocurriendo, viene a demostrar que el Plan 10 es un
fracaso, y que debería de buscarse otras alternativas para
sufragar el coste de la construcción de estos centros. Para
terminar con este bloque de enmiendas que hace referencia
a infraestructuras sanitarias, presentamos la 6762 y 6763,
para la construcción de edificios polivalentes en Cala (ÿ) y
Ses Païsses, donde además de actividades sanitarias podrían
llevarse a cabo actividades de tercera edad, cultura y
juventud.

Respecto a otro tema, que tiene una especial repercusión
en nuestra comunidad autónoma, como es la drogadicción,
recordar que en estos momentos seguimos, como ya se ha
dicho aquí también, sin un Plan regional de drogas, por lo
que las actuaciones llevadas a cabo hasta ahora han sido
coordinadas insuficientes. Todo esto ha motivado que en los
últimos años han surgido una serie de ONG que trabajan en
el campo drogodependencias, y que cubren de alguna
manera los déficits que la Conselleria de Sanidad tienen en
cuanto al tratamiento integral de drogodependencias. La
propia Conselleria de Sanidad reconoce sus déficits y la
labor de esas ONG al suscribir convenios puntuales con
ellas. El problema se agrava en islas como Menorca, Ibiza
y Formentera, donde estas ONG no están implantadas. Ello
deriva en que los pacientes drogodependientes deben
desplazarse a la isla de Mallorca para un tratamiento
integral de su enfermedad, lo que supone un coste
económico sobreañadido para las familias. Ante esta
política deficiente por parte del Govern en materia de
drogodependencias, el Grupo Socialista presenta una serie
de enmiendas encaminadas a poner en marcha en cada una
de nuestras islas programas sobre prevención y tratamiento
de drogodependencias que eviten estos desplazamientos a
Mallorca, y un observatorio insular de toxicomanías.
Asimismo la enmienda 6764 pide que se transfiera la
gestión de la ayuda del Plan nacional de drogas a los
consells insulares.

Otra de las carencias de nuestra comunidad autónoma
que ya aquí se ha denunciado por parte de todos los grupos
políticos es la falta de plan de salud mental, que podríamos
argumentar en la misma línea que el Plan de salud. Hace un
año yo mismo le pregunté al Sr. Conseller cuándo iba a
venir a esta cámara el Plan de salud mental. Me prometió
que en el primer semestre del 97. Esto ha pasado, no ha sido
así; consta en los diarios. Ahora recientemente se le
preguntó otra vez, y aquí mismo ha dicho que el primer
semestre del año que viene. Lo cierto es que tampoco está
presupuestado para el año 98. Por lo tanto, lo que no existe
en los presupuestos, mal se puede llevar a la práctica. Nos
sorprende que todos los planes estén presupuestados para el
año 99, un año de elecciones. Ahí lo dejo.
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Pensamos que además, como ya se dijo en la Comisión de
Hacienda cuando el Sr. Conseller vino a presentar los
presupuestos de sanidad, no interfiere que se esté desarrollando
o se esté elaborando el Plan de salud para que al mismo tiempo
se esté haciendo el Plan de salud mental. Pensamos que ambos
planes pueden presentarse simultáneamente, y que es necesario
que los dos se hagan de una manera urgente y con presupuesto.
Y también referente a salud mental presentamos una enmienda
para crear las infraestructuras necesarias para la aplicación de
este plan. La enmienda 6758 tiene como objetivo la creación de
un fondo compensatorio para familias de Menorca, Ibiza y
Formentera que se ven obligadas a desplazarse al hospital de
referencia de Palma para pruebas diagnósticas o terapias que no
pueden aplicarse en su isla de origen, procesos que conllevan
en ocasiones permanecer largo tiempo en Palma, lo que supone
un coste económico difícil de asumir para estas familiar. Si bien
es cierto que el coste de estos desplazamientos corresponde
asumirlo al Insalud, también lo es que la Conselleria de Sanidad
de una comunidad que presume ser tan próspera debería
colaborar con las instituciones y organismos, en este caso con
el Insalud, para intentar solucionar los problemas que padecen
sus ciudadanos.

El último bloque de enmiendas que presentamos son de
afectación y hacen referencia a temas de consumo,
subvenciones, oficinas municipales de información y consumo,
a mejorar la infraestructura de estas oficinas y a formar el
personal que las atiende. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Té vostèÿ No, no importa
que digui que ha estat al•ludit, el conseller pot demanar la
paraula quan vol. El que passa és que obre una qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President. Sé que obr una qüestió incidental, i
no és el meu motiu abusar d'aquesta cambra, sobretot atesa
l'hora en què ens trobam. Però no puc passar per alt que a un
torn per explicar esmenes es facin afirmacions com s'han fet,
qualcuna d'elles que em pareixen greus. Creu que no es pot dir,
i deman que es retiri, que el Pla 10 serveix i permet inaugurar
avui i fer-se la foto avui, i paga més aviat. L'objectiu de fer les
obres aviat és donar assistència sanitària immediata als pobles
que ho han de menester, i es paga de la forma que es pot pagar,
i si es fa amb un pla 10 és perquè tots els pobles puguin tenir
els centres sanitaris tan prest com sigui possible, i s'ajorna el
pagament i es financia o es cofinancia pagant els interessos els
municipis. Però no em pareix ni just ni encertat que es digui
que la pretensió del Govern en el conjunt, i molt particularment
del que els parla, que l'objectiu de posar en marxa un pla 10 és
fer-se avui la foto. Gràcies.

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Diputada, té vostè la
paraula per tancar aquesta qüestió.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Me gustaría que convenciera también a su propio alcalde
de Santa Eulàlia, ¿no?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Tancada la qüestió, Sr. portaveu del
Grup Parlamentari Popular.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies. Sr. President. Jo em conform passar inadvertit
i sense foto, i només un minutet per fixar la nostra posició
d'aquestes 62 esmenes que s'han presentat a aquest debat de
globalitat de la Conselleria de Sanitat. Començarem per la
part positiva, i perquè es vegi la bona voluntat tant del Grup
Popular com del Govern, d'aquestes 62 esmenes vull dir que
el 10% seran aprovades, la qual cosa crec que ja diu molt a
favor de la bona voluntat, com he dit abans, tant del nostre
grup com del Govern, i que d'alguna manera quan hi ha
iniciatives que són positives, o iniciatives moltes vegades
que ja estan duent-se a terme, doncs no tenim inconvenient
en acceptar-les.

La primera esmena que aprovarem serà una esmena del
PSM, la 7017, d'afectació, per donar prioritat a les
campanyes preventives de la sida, embarassos no desitjats
i drogodependències. Després ve un grup d'esmenes que
oferirem al Grup Socialista una transacció a cadascuna
d'elles, si és que les accepta. Una és l'esmena 6713, que
també és una esmena d'afectació, i que nosaltres estam
disposats a donar suport, sempre que se'ns accepti una
transacció, que no té altra cosa més que canviar la partida
afectada. Ells fan referència a la partida 18101411100
62200, i nosaltres la transacció que oferim, partida
18101411101 76009, i m'explicaré, i l'explicació d'aquesta
servirà per a les altres que vénen, és que si estàs dins el
subconcepte 6 voldria dir que són unes obres que hauria de
fer directament la Conselleria, quan la filosofia, l'interès de
la Conselleria és precisament poder fer una transferència de
capital als ajuntaments perquè siguin ells els que puguen dur
endavant aquestes obres. El mateix deim de l'esmena 6729,
que és reforma del centre de salut d'Artà, també li donarem
suport, però també canviant el subprograma i el
subconcepte, concretament el subprograma 411101 i el
subconcepte 76009. El mateix amb l'esmena 6781,
construcció centre sanitari Sant Lluís, seria una esmena
d'afectació, però, en comptes d'addició; una esmena
d'afectació és el que proposam nosaltres, i també canviar el
subprograma, 411101 76009. El mateix amb l'esmena 6779,
també seria una esmena d'afectació en comptes d'addició,
com venia redactada, i transaccionar només amb una partida
afectada, que seria 411101 76009. I per acabar el capítol
aquest d'esmenes acceptades, la 6780 també seria una
esmena d'afectació, i també el subprograma  411101 76009.
De totes aquestes transaccions n'havia passat nota a la
Presidència, i esper que quedi suficientment clar per al
moment de la votació.
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Passam ja a la resta d'esmenesÿ

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, perdoni un momentet.

EL SR. EL SR. PALAU I TORRES:

Sí, digui.

EL SR. PRESIDENT:

I la 6781?

EL SR. EL SR. PALAU I TORRES:

6781, deu ser que me la dec haver passat, perquè també la
tenc aquí, Sr. President. També el que oferim és una transacció
i esmena d'afectació, i que el subprograma sigui 411101 76009,
que fa referència a construcció centre sanitari a Sant Lluís.

Passam ja molt breument a fer referència sobre les esmenes
que s'han presentat, ho faré un poc per blocs, i dir que el
referent a centres de salut, que hi ha una sèrie d'esmenes que
fan referència a diferents centres de salut, que diu que s'hi ha de
dedicar una partida per acabar enguany, jo vull dir que aquests
centres de salut, a pesar que s'ha dit aquí que duen tres anys de
retard, tal vegada podríem dir que en duen tres d'avançament,
perquè la majoria d'aquests centres estan en obres, alguns
s'acabaran dins enguany, i els altres s'acabaran dins l'any 1999.
Referència especial també vull fer al centre de Santa Eulàlia,
que pareix ser que ha estat un motiu de polèmica. Jo vull dir
que en em cap cap dubte que les conversacions que hi ha entre
l'Ajuntament de Santa Eulàlia i la Conselleria de Sanitat,
arribaran a l'acord que hagin d'arribar, però aquest centre serà
una realitat, i ja no n'haurem de parlar segurament en els
pressupostos de l'any que ve.

Després hi ha una sèrie d'esmenes que fan referència a
subvencions, fan referència a promoció de salut, fan referència
a educació sexual, i tot això al final acaben dient que sien
transferència als consells insulars perquè facin tots aquests
temes. Jo crec que altres companys del meu grup ja ho han dit
en altres debats, jo crec que entram dins una dinàmica que no
és l'apropiada. La Llei de pressupostos no és la llei que crec que
hagi de permetre els traspassos de competència als consells
insulars. Els traspassos de competències vénen regulats, com
tots els diputats saben, perquè ahir mateix vàrem aprovar una
llei de traspàs de competències, el camí a seguir és un altre, via
Comissió Tècnica Interinsular, i després via Parlament, a través
de tot el tràmit parlamentari que hagi de tenir, però jo crec que
no pot ser perquè d'alguna manera jo estic d'acord amb el que
deia el meu company Sr. Soler: si els haguéssem acceptat
segurament els pressupostos del Govern haurien quedat buits de
contingut, quasi.

Llavors hi ha unes esmenes que diuen “potenciació
d'associacionisme”. Vull dir que la Conselleria té partides
per a aquest tipus d'ajudes, i que es fan les convocatòries
públiques cada any. Una altra que fa referència a 20
milions, si no record malament, per control de piscines. Jo
vull dir que el control de piscines no depèn del fet que s'hi
posin 20 milions. El decret que regula precisament el
control de piscines és un decret administratiu. En aquestos
moments la Conselleria té el personal que ha de tenir per fer
aquest seguiment, i crec que és suficients.

Drogues i toxicomanies és una altra competència del
Govern, que pareix ser que també aquí es volia traspassar,
i que el Govern, i conjuntament a través del Pla nacional de
drogues també està dedicant les quantitats que en aquest
moment creu que són necessàries, i estic ben convençut que
si no bastassen s'ampliarien. Trasllat de malalts, una
competència clarament de l'Insalud, crec que ni tan sols val
estendre'ns més. Pisos assistencials, en aquestos moments
n'hi ha quatre, s'està fent un estudi exhaustiu per saber si
n'hi ha d'haver 8, n'hi ha d'haver 6 o n'hi ha d'haver 5. Jo
crec que hem d'esperar que es faci aquest estudi. Pla de salut
i Pla de salut mental, jo crec que no importa que m'hi
estengui, jo crec que el conseller mateix ha dit que aquí a
través de Serbasa, que és l'òrgan que està elaborant aquests
plans, ell mateix ha explicat, i podríem dir que s'ha
compromès que dins l'any 1998 aquests dos plans estaran
acabats; i després hi ha campanyes de vacunació, crec que
sent molt explícit el conseller, a part que es duen endavant,
ha dit, les campanyes de vacunació, o millor dit les partides
que estan dedicades a campanyes de vacunació són partides
obertes, la qual cosa vol dir que no era qüestió de quantitat,
sinó de necessitat. Qualsevol necessitat que hi hagi, com és
natural, serà atesa. I suport a associacions -ja per acabar- de
consumidors, dir també que la Direcció General de Consum
té partides previstes per a aquestos tipus d'ajudes, i jo crec
que les persones, o millor dit les associacions de
consumidors que les necessitin, tendran lloc a demanar-les.
I res més, Sr. President, anunciar que aquestes esmenes a
què he fet referència, les votarem que no.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup
Parlamentari PSM supòs que s'accepta l'afectació
proposada, no? I per part del Grup Parlamentari Socialista?
Correcte, moltes gràcies.

Passam, idò, al debat número 22 de totalitat, secció 19,
Conselleria de Treball i Formació. S'hi han presentat dues
esmenes a la totalitat, la primera del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que és la 6336. Té la
paraula la portaveu Sra. Margalida Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyores
diputats. Per a nosaltres aquesta conselleria és la conselleria
estrella, hauria de ser, i per això li hem dedicat molts d'esforços
a fer les esmenes, tant a la totalitat com parcials. Abans de
començar aquest debat comentàvem un parell de diputats aquí
fora, que en lloc de ser Conselleria de Treball i Formació,
nosaltres li haguéssim posat el nom de Treball i Ocupació,
perquè pensam que en aquesta comunitat autònoma és necessari
dedicar esforços, doblers, i tot allò que significa una
conselleria, per a l'ocupació. També dir que el Grup d'Esquerra
Unida no ha presentat esmenes a la Conselleria de Turisme, ni
a la de Comerç, Indústria i Agricultura, perquè allò que hem fet
ha estat buidar una part dels doblers que tenen aquestes
conselleries per dedicar-les a la Conselleria de Treball i
Formació. A més a més hem coincidit amb el Sr. Conseller de
Turisme quan ens va dir que d'Ibatur hi destinaria 700 milions
de pessetes cap al Pla de desestacionalització, i nosaltres es veu
que vàrem tenir connexió prèvia, perquè dels 700 milions que
ells destinarien d'Ibatur al Pla de desestacionalització, nosaltres
havíem agafat 800 milions precisament per a  mesures
concretes per crear ocupació, i per lluitar contra l'eventualitat.
Ho dic perquè es justifiquen tots els doblers que nosaltres
destinam a aquesta conselleria a través d'altres conselleries
econòmiques, que pensam que haurien d'estar amb un objectiu
concret.

El motiu de l'esmena a la totalitat jo crec que és al carrer i
als mitjans de comunicació, i dins l'ànim de totes aquells
preocupats per l'economia d'aquestes illes. En els pressupostos
del 97 la Conselleria de Treball es crea, i es parla d'objectius
fonamentals, que és el pacte per l'ocupació que s'ha signat amb
les centrals sindicals, i s'hi destinen una sèrie de doblers a
través d'una sèrie d'objectius. En els pressupostos del 98
desapareixen aquests objectius, aquestes partides econòmiques,
dient que a través de la formació i a través dels fons socials
europeus es destinaran a accions cap a aquest sentit.
Evidentment no podem coincidir mai amb aquestes grans línies
generals de la política cap a l'ocupació, i per això nosaltres
plantejam que la conselleria hi ha de destinar doblers,  ha de
promoure i ha de fer mesures concretes per al compliment
d'aquest pacte per a l'ocupació que es va firmar l'octubre del 96
i que hi duia un compromís econòmic a la darrera plana,
firmada pel president d'aquesta comunitat autònoma, que no
s'ha complert durant l'any 97, i que com a mínim durant l'any
98 hi hauria d'haver aquesta voluntat. La situació és millor ara
que quan es va firmar el pacte per l'ocupació, la situació
d'aquesta comunitat autònoma? Nosaltres pensam que no, a
pesar que hi ha valoracions diferents, parlen que les Illes van
bé, i que tot va bé. Nosaltres analitzam la realitat des d'un altre
punt de vista, i tornam a repetir allò que hem explicat a diversos
debats en aquesta cambra. L'atur registrat només és una dada,
i sabem que no és la dada real perquè en aquest moment ja
tothom no parla de l'atur registrat, sinó que parla de l'enquesta
de població activa. Però així i tot, essent que la inscripció a
l'Inem no és necessària, que no estan inclosos els fixos
discontinus, que no estan inclosos col•lectius com tots aquells
que tenen contractes de menys de 12 hores, etcètera, l'Inem
registrat del novembre d'enguany és superior al de l'any passat.
L'estacionalitat s'ha incrementat, la precarietat s'ha incrementat,
i l'eventualitat s'ha incrementat, i tot això malgrat la
modificació de la legislació laboral que es va fer a través de la
reforma del pacte del 97, i que es marcava com a objectius
creació de llocs de feina fixos, o de contractes fixos. En aquesta
comunitat autònoma el 65% de la contractació és eventual, per
obra i servei o per augment  de la població, i el 70% dels
contractes que s'han realitzat tenen una durada menor o igual a
6 mesos. Fins a octubre de 1997 de 225.000 contractes fets,
144.000 eren eventuals. Només un 2,6 són del període
anomenat indefinit, de dos anys, però indefinit. I allò que sí ha
augmentat és la rotació en l'ocupació. Quan es parla que hi ha

tant d'augment de contractes, allò que no diuen és que una
mateixa persona pot haver tengut durant un any una mitjana
de 3,5 contractes. Per tant, mai no es pot dir que s'està
solucionant o que s'estan fent polítiques socials en aquest
sentit si no s'ataca la rotació de l'eventualitat.

Evidentment amb aquest panorama del tipus de
contractes, les prestacions socials continuen en camí
descendent a l'hora de protegir els treballadors i les
treballadores i els pensionistes. I per tant, un dels objectius
d'aquell pacte per l'ocupació que es va signar deia: instar i
treballar davant el Govern central amb mesures tant del
Govern central que s'haurien de dur, com mesures pròpies
d'aquesta comunitat, que seguissin l'objectiu o la directriu
general d'incentivar l'ocupació fixa. El creixement econòmic
es diu que va millor, però mantenim que la lògica del
mercat en aquest tipus d'economia que tenim continua
donant contractes més precaris, més eventuals i més
estacionals, i per tant amb molt menys protecció social.

Els pressupostos per al 98 d'aquesta conselleria mostren
una lluita contra aquesta eventualitat, contra aquesta
estacionalitat? Nosaltres pensam que no, en absolut, i a més
a més pensam que no basta explicar que hi ha fons europeus
per a la formació, i que a través d'aquest camí s'incentivaran
les empreses, o millor dit els empresaris, perquè les mostres
ens donen que a través de la Conselleria de Comerç i
Indústria es treuen ordres d'incentiu i d'ajut als empresaris
o les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a les quals
s'incentiva el contracte eventual, de 6 a 12 mesos, i en canvi
no s'incentiva el fix. El Sr. Conseller coneix un informe d'un
grup de treball del Ministeri de Treball i Afers Socials del
Partit Popular de Madrid, i parla i fa una anàlisi de quin
tipus d'ajuts es donen per les comunitats autònomes per la
contractació. L'única, o una de les úniques que s'analitza
que no hi ha cap mesura de promoció de la contractació
indefinida o transformació en indefinida és les Illes Balears.
I en canvi menciona dos decrets de la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, de febrer del 97, que
regulen ajuts a les pimes, i explica negativament que tots
dos, o un sobretot, allò que fomenta és la contractació de 6
a 12 mesos. Aquesta és una mostra que el mateix Ministeri
de Treball valora negativament allò que està fent el Govern
balear. 
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Evidentment no hi ha molt de temps, però allò que nosaltres
volem plantejar amb aquesta esmena a la totalitat és allò que
estan reclamant els treballadors i treballadores d'aquesta
comunitat autònoma. Ahir mateix tenguérem la visita de
delegats sindicals al carrer i els seus representants aquí, al
Parlament, i ens entregaren un manifest que diu: per començar
un pla d'ocupació. Allò que tenc ganes de fer és llegir el
manifest perquè almanco quedi al Diari de sessions, i perquè
quedi constància que les centrals sindicals que l'any passat
signaren un pla, allò que estan denunciant és que no es veu el
compliment d'aquest pla, i a més reclamen que aquest
parlament, i sobretot a través d'esmenes o a través canvis
d'actitud per part de la Conselleria i per part dels responsables
realment incloguin aquelles peticions que ells consideren
mínimes i imprescindibles per continuar amb el diàleg social.

Per tant, allò que jo només puc afegir al manifest, que
evidentment no em dóna temps de llegir, és que dins l'esmena
a la totalitat, i que després ja en parlarem quan vegem les
esmenes parcials, i veurem com si hi ha voluntat sí es poden
treure doblers per fomentar l'ocupació i per fer una política
social determinada, allò que nosaltres hem inclòs també dins la
Conselleria de Treball, perquè l'hem vist desaparèixer com a
organisme autònom dels pressupostos generals, és l'instrument
adient per plantejar tots aquests temes, per discutir tots aquests
temes, el diàleg social, que és el Consell Econòmic i Social, i
per tant consideram que en el 98, ja que és un dels
compromisos d'aquest govern fer-ho durant la legislatura, no
esperar al 99, sinó crear-lo l'any 98.

Finalment, només insistir que qualsevol resposta per part del
conseller que continuï dient allò que diu a nivell d'opinió
pública, que hi ha voluntat de dur a terme el Pla d'ocupació no
s'ha vist als pressupostos, i per tant no ens ho creim, si no hi ha
doblers i hi ha realment voluntat de dur-ho a terme. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. President, senyors diputats, senyores diputades. La
representant d'Esquerra Unida ja ha dit que aquesta hauria
de ser quasibé, pel context actual en què ens movem, i fins
i tot per la importància que per a la nostra societat té, el
debat més important del dia. El Grup Socialista presenta una
esmena a la totalitat de la secció 19, de la Conselleria de
Treball i Formació. El punt central d'aquesta secció era un
instrument fonamental signat l'octubre de 1996, pacte per a
l'ocupació, que va significar la primera esperança en un
desert d'anys de governar d'esquena als agents socials.
Volem demostrar amb aquesta intervenció que la firma del
pacte ha estat una operació mediàtica del Govern, i
únicament mediàtica. Però ja li hem dit al Govern moltes
vegades, ja li hem dit al Sr. Matas, molt preocupat, però que
no hi és, que únicament la publicitat no serveix per vendre
productes. El producte ha de ser bo, i encara més, el
producte ha d'existir. Com pot, idò, vendre el Govern una
política d'ocupació que no fa? No pot. Ho ha intentat, però
no ho pot fer, a pesar que s'ha preocupat moltíssim en treure
anuncis, molt grossos, pàgines d'anuncis on, per exemple, la
promoció de l'ocupació té un lloc destacat, fins i tot dins del
màrqueting a lloc bo: Pacte per l'ocupació 12.000 milions,
Pla Mestral 2.300, altres iniciatives, 1.000 milions, creació
de l'Agència Balear d'Ocupació, 80 milions. Queda escrit,
vostès les paguen, aquestes publicitats. El pacte per
l'ocupació va ser una acció de responsabilitat dels agents
socials, que en el seu moment, fa un any, varen donar
resposta a la primera intenció del Govern del PP d'establir
un diàleg social, i varen posar per escrit on havíem d'arribar,
què havíem d'aconseguir en matèria d'ocupació aquesta
comunitat, i quina despesa s'havia de realitzar en el conjunt
d'accions proposades, 12.700 milions de pessetes.

Però en un any, i dins aquesta política d'imatge, que
anomenem els parlamentaris “escola Matas”, vostès han
dedicat els seus esforços a vendre milions per activa i per
passiva, milions per formació, milions per promoció de
l'ocupació, milions per comerç, per indústria, per
agricultura, per Menorca, pel pro-Eivissa, pel pro no sé
quants, i sempre eren els mateixos milions, i per una cosa i
per una altra, un dia per una, un dia per l'altra. A més,
aquests milions que anuncien no els executen, no els
compleixen. No compleixen els pactes. Com els deia, idò,
ara víctimes de la seva pròpia política mediàtica, ara ho són.
Una demostració d'això, de les paraules, paraules, paraules
que estem denunciant en aquests moments, és la intervenció
que llegiré ara del Sr. Matas, president de la Comunitat,
però que es mereixeria no només llegir-la sinó interpretar-la,
perquè en el seu moments, amb dues càmeres  de televisió
i això ple de fotògrafs, hi va posar molt d'èmfasi: “qüestions
que em preocupen: la primera qüestió, la més greu, és l'atur.
A mi em preocupen els sous baixos, però em preocupa molt
més que hi hagi un sol aturat”, i aquí gest, aturada, foto,
“que hi hagi una sola persona que no pugui trobar feina o
que no tengui feina” més aturada, més foto, tanta que el
Diari de sessions diu “remor de veus”, perquè tots els
diputats varen dir “bé, potser ens estem passant”. A
continuació, després d'aturar la remor de veus, “sí, gràcies,
senyores diputats. Em preocupa més, és molt més important
per a aquest govern i per a aquest president aquest problema
que no els altres; i tots són importants, però hem de
prioritzar, perquè nosaltres tenim la responsabilitat dels fets
reals. Nosaltres som un govern i un partit, i un partit i un
govern” -confusió del que és un partit i un govern- “que té
responsabilitats de govern i que ha de passar comptes, i
creiem que no és de rebut que puguem tenir aquest
problema”. Creiem que no és de rebut que puguem tenir
aquest problema? Sr. Matas, vostè pensa que l'atur, la
precarietat laboral i l'exclusió social que significa estar a
efectes pràctics fora del mercat laboral és un problema que
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no és de rebut que tingui aquesta comunitat autònoma? Què
passa, que fa lleig?, que no li agrada en el fons haver de parlar
de problemes socials i estructurals a la nostra economia? 

Mirin, l'atur tal vegada no es pot eradicar, però si no
establim mesures, si no feim polítiques d'ocupació, si no volem
intermediar en el mercat laboral, si no feim res, el mercat no ho
farà. El mercat maximitza beneficis i minimitza costos, però no
crea ocupació per si mateix. Amb això, quedi clar, el Partit
Socialista no està d'acord. La diferència entre els seus principis
ideològics i els nostres, és de la nit i el dia.

Però veiem què ha passat amb els objectius concrets
establerts al pacte per l'ocupació, que la Conselleria de Treball
i Formació en té la responsabilitat. El primer, òrgans de
participació i assessorament, el primer el CES, que han de crear
en aquesta legislatura. Ja ens han dit aquest matí que encara
estan en termini, perquè la legislatura no ha acabat.
Evidentment. Quan ho pensen fer, idò, en plena campanya
electoral, crear el Consell Econòmic i Social? Tot i això, no és
massa adequat que a pesar que continuen amb el compromís de
crear-lo, el facin desaparèixer com a un òrgan que existia fins
ara als pressupostos, i que ni tan sols li deixin la partida de
1.000 pessetes.

Mesa de diàleg social: Diu el pacte per l'ocupació: “es
reunirà amb la freqüència que es determini”. Ni es determina la
freqüència ni es reuneix. “Efectuarà el seguiment del pacte”,
res. “Formularà propostes per al desenvolupament de les
accions previstes”, inoperant. “Amb caràcter prioritari ha
d'afrontar el foment de l'ocupació” nul.

Segon punt: foment de l'ocupació. Comença aquest
paràgraf: “les polítiques actives de fomento del empleo no deben
limitarse sólo a la subvención”, idò les úniques actuacions que
diuen que han duit a terme vostès són subvencions, i a més no
lligades a la creació d'ocupació. Programes o accions a realitzar
segons el pacte de l'ocupació, que puc llegir, però que el Sr.
Conseller i el Sr. Matas haurien de conèixer. I acaba dient el
paràgraf dedicat al foment de l'ocupació: “amb un paper
preponderant de la Conselleria de la Presidència, amb una
necessitat de coordinació entre conselleries”. Quina participació
ha tingut la Conselleria de la Presidència? Quina coordinació ha
existit entre les conselleries? Cap.

Pla integral de formació. Hi ha un decret que regula que
s'accedeix a les ajudes, però no existeix cap pla. Això també
ho sap el conseller perquè li hem dit més d'una vegada.
Mesures de suport a les petites  i mitjanes empreses,
subvencions no lligades mai a la creació d'ocupació.
Polítiques sectorials, constitució de meses sectorials, ni una
se n'ha creat. Intermediació en el mercat de treball? Res;
oblidada ja la proposta de l'agència pública d'ocupació; i res
sobre el Servei Balear d'Ocupació.

Finalment la dotació econòmica, que ja hem començat
per dir que ha estat el primer incompliment realment, es
demostra que sumar números per arribar a 8, a 12 o a 20 és
senzill; el difícil és dissenyar i dur a terme polítiques i posar
els doblers allà on toca, que és al pressupost.

Vull fer ara menció a dues cites que no són meves, que
es varen dir ahir aquí mateix i a fora; molts recents, idò.
Maria Salom dixit, portaveu del PP: “Al Grup Popular ens
agradaria que quedés constància que és molt bo de fer parlar
del plans, i que una vegada que s'anuncien aquests plans a
bombo i platerets per part de determinades administracions,
també després és bo que aquests plans, no només anuncis
amb bons llibres, bons colorins, etcètera; sinó que després
s'han de quantificar, i que en aquest sentit el Govern i la
Conselleria de la Presidència són seriosos, i que quan
anuncien els seus plans, ho fan en pessetes, diuen quines
són aquelles partides pressupostàries que fan comptes
dedicar-hi”. Clar que s'estava referint a una altra corporació,
però com que ara estem al Parlament i parlem del Govern de
la Comunitat Autònom, la cita me va que ni al pelo”. Per
exemple, per al Pla Mestral, planificació, quantificació,
valoracions, on són? Per exemple pel Pla Produir,
planificació quantificació, objectius i valoracions, on són?
No s'ha de ser seriós amb els plans? No hem quedat que s'ha
de ser seriós quan es parla de plans?

La segona cita, els sindicats, majoritaris al carrer, ahir:
Per començar un pla d'ocupació. Matas, els pactes s'han de
complir. Un pla d'ocupació però amb objectius concrets,
amb accions especificades, valorades i amb partides
pressupostàries, amb concertació social i amb el seguiment
per part dels agents socials. Diguem, perquè quedi clar,
l'antítesi del Plan de Empleo del Reino de España” elaborat
pel PP a Madriid, l'antítesi. I perquè clar també, Sr. Matas.
Els pactes, sobretot els signats pel president d'aquesta
comunitat autònoma, s'han de complir. Més enllà de frases
ràncies i expressions sexistes com la de caballeros, que
m'haurà entès tothom, però especialment m'haurà entès la
Sra. Rosa Estaràs.

Per acabar, el Grup Socialista ha presentat per tot això
una esmena a la totalitat al pressupost de la Conselleria. Li
demanem que es retorni al Govern i que s'elabori de nou,
que es faci allò que avui diuen en premsa, que pactin quines
polítiques actives d'ocupació necessita la nostra comunitat,
i com s'han de dur endavant, i quina valoració  i partides
tenen, incloent-hi, com a política activa, la formació.
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Sr. Conseller, només una última recomanació: Deixi de
banda el discurs que ha preparat, contesti'ns i contraposi les
seves opinions amb el que els membres que hem intervingut li
hem dit. I no ens toregi, com ha fet d'altres vegades; i sobretot,
no torni a dir allò que aquesta comunitat té pau social. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Garcia. Per part del Govern té la paraula el
conseller Sr. Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El
pressupost que el Govern presenta per la secció 19,
corresponent a la Conselleria de Treball i Formació, obeeix a
unes línies mestres d'actuació que hem marcat, i cobreixen els
objectius que al llarg de l'any volem assolir. La qüestió
fonamental de la meva intervenció a davant aquesta cambra és
establir si amb l'assignació pressupostària atribuïda a la
Conselleria de Treball serem capaços d'afrontar reptes que
necessàriament la nostra estructura econòmica i el nostre
mercat de treball demanen. Aquestes darreres setmanes
evidentment s'ha magnificat la ruptura del pacte per part de les
organitzacions sindicals, no així patronals i el Govern, que
manté que el pacte és vigent. S'ha dit que el Govern havia
incomplert el pacte, que resultava esquifit, i que no incloïa en
el pressupost les diferents partides i els diferents compromisos.
Jo personalment no tan sols m'opòs a aquesta afirmació, sinó
que reiter juntament a l'altra part, les organitzacions
empresarials, que els acords s'han arribat a un grau de
compliment bastant important, i s'han produït molts dels efectes
que s'havien preestablert.

El pacte per l'ocupació es va establir en els mateixos termes
que el d'ara, amb una acció global del Govern, no sols de la
Conselleria de Treball i Formació. Actualment hi ha 8.000
milions damunt la taula: 3.500 de formació, 1.400 per indústria,
1.080 per comerç i 2.400 per agricultura, per fomentar
l'economia productiva, perquè nosaltres el que creim és que qui
crea llocs de feina en aquesta comunitat autònoma són les
petites i mitjanes empreses, que constitueixen la base
socioeconòmica i laboral de la nostra comunitat. I és més,
nosaltres creim que és la iniciativa privada la que crea llocs de
feina. Per tant, el que volem enfortir són unes pimes, unes
empreses que siguin competitives, que tenguin una innovació
tecnològica, i que dins el mercat únic tenguin a l'abast que
comercialment puguin assolir qualsevol mercat exterior. Els
nostres reptes per al segle XXI són que volem unes empreses
eminentment competitives, i per açò nosaltres lluitam perquè la
seva estructura comercial i industrial sigui així i amb el disseny
de qualitat i tot el que fa referència a innovació tecnològica. I
això ens dóna un bon fruit. Tant és així que l'agost d'enguany
19.000 persones només estaven a l'Inem, apuntades per
l'ocupació, i això és un atur estructural, que el Sr. Anguita diu
que s'estructura una societat que assoleix aquests índex és una
societat de plena ocupació. Per tant, m'alegra que Anguita
hagués dit això, i que jo compartesc totalment i absoluta.

Per altra banda, jo pens que tots els compromisos del
pacte s'han complert, el Tribunal d'Arbitratge i Mediació
s'ha constituït; açò significa que a la Comunitat Autònoma
tenim més pau social; som la comunitat autònoma amb més
pau social que hi ha, malgrat 200 sindicalistes es manifestin.
Però a les empreses, el treball real a fora, només hi ha 5.000
hores perdudes en 500 treballadors, la resta és d'ocupació
plena i total. Per demostrar, una dada aclaridora, jo li diré
que les condicions econòmiques de Balears fossin les de
tota la resta d'Espanya, la taxa d'atur d'Espanya davallaria
més de 12 punts. L'atur, en unes altres paraules, es reduiria
en bastant més d'un 60%; és a dir, que hi hauria un milió de
persones més que farien feina que no ara. I açò qui és que
ho ha provocat? Ho han provocat vostès mateixos amb els
contractes-fems que feien quan legislaven a Madrid. Vostè
m'ha parlat del Reial Decret 9/97, efectivament, aquests són
del consens d'UGT, Comissions i CEOE, que ha assumit el
Govern i tot el Parlament per tal de donar suport també a
tota una sèrie d'ocupació estable.

Nosaltres, seguim la línia de Luxemburg amb els caps
d'estat de la cimera passada, i segons la conclusió novena de
la Presidència del Consell Extraordinari, el que estam creant
és una perspectiva real i duradora de desenvolupament de
l'ocupació en un entorn favorable. No hi ha ni a Balears ni
a cap regió europea ni un sol empresari que contracti un
treballador quan aquesta contractació no respon a la realitat
del mercat. Quin empresari convertiria un treballador fix
discontinu, per molt que s'incentivi aquest canvi de
contracte, en fix a temps total, si no té garantida l'activitat
econòmica de futur, si tanca l'hotel o tanca l'empresa? Quina
hauria de ser la subvenció per mantenir uns llocs de feina
ficticis? Jo som incapaç de respondre aquesta pregunta, i
efectivament aquest és un joc a què nosaltres no jugarem.

Per altra banda vostè, jo crec que dins l'estructura
aquesta d'atur estructural de 20.000 persones que hi va
haver l'agost, ens indiquen allà on nosaltres hem d'actuar
d'una manera decidida. I com hem d'actuar? Aquesta
estructura que hi havia de 19.866, que representa el 5,48%
de la taxa d'ocupació, sobre 342.747 persones que feien
feina, la meitat són dones i homes. Per tant, es desmitifica
un poc aquesta idea que la dona té una dificultat amb excés.
El repartiment de menys de 30 anys són 6.000, de 30 a 45
7.000, i més de 45 6.200. Nosaltres amb el que actuam
després és en la formació, perquè el 80% d'aquesta gent té
uns estudis més bé amb precarietat o elementals. Per tant la
nostra feina de dedicar 3.500 milions de pessetes a formació
amb Pla Mestral i amb iniciatives europees, i actuant sobre
un col•lectiu que nosaltres creim que és el que hem d'actuar,
amb discapacitats i amb tot el que fa referència a disminuïts
físics o psíquics, i que tenen dificultat per accedir al món
del treball, aquests són els que han de tenir per a nosaltres
una prioritat total, i no hi ha cap col•lectiu marginat que
tengui una possibilitat d'inserir que no tengui el nostre
suport i estan contemplats perfectament als pressupostos
que aquesta conselleria presenta.
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Consell Econòmic i Social també és un dels compromisos
que vàrem rebre. Nosaltres desenvoluparem aquesta llei a la
propera legislatura, per tal que el 1999 pugui entrar en
funcionament. I el Pla d'ocupació amb el tema de fixos
discontinus, aquí pot ser que sigui el punt complicat o el punt
de discòrdia entre els sindicats. Jo el que els hauria de dir és
que ells a Madrid convencin els seus perquè és l'única manera
de resoldre el problema, és a dir que si nosaltres des de Madrid,
ells no volen, no poden, o els fan una distracció, difícilment
podem aclarir des d'aquí la figura de fix discontinu, i que pugui
tenir els mateixos continguts i el mateix reforç com els altres.

Només una dada per acabar, que la tendència del temps
complet i indefinit va creixent: L'any passat hi havia 395
persones, i enguany ja hi ha 7.370 des que va subscriure els
contractes i el pacte del Decret 8/97 i el 9/97. Amb tot açò, les
polítiques actives d'ocupació que ens vindran a principi del 99,
pensam que elaborar -i açò els sindicats ho entenen
perfectament- una agència d'ocupació per després desmantellar-
la perquè nosaltres no podem ser tot i part, ens fan i faciliten
que nosaltres elaborem per l'any 98 uns estudis per adaptar la
realitat de la intermediació ocupacional i formació ocupacional
adequada a aquesta comunitat autònoma, i per tant nosaltres
poder després donar una resposta d'intermediació en el mercat
laboral.

Per tant, jo crec que complidament podem donar resposta al
pacte per l'ocupació. L'atur evidentment també per a aquest
conseller, per a tot el Govern, continua sent una de les primeres
ocupacions importantíssimes, i sobretot a aquella gent amb més
dificultats de treball. I tant de bo tantes altres comunitats
autònomes tenguessin la nostra estructura sociolaboral i
econòmica, perquè Espanya evidentment aniria molt millor.
Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, per part
d'Esquerra Unida, Sra. Margalida Thomàs, té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La veritat és que no sé com he
d'enfocar aquesta rèplica, perquè la resposta del Sr.
Conseller la veritat és que m'ha deixat una mica sorpresa.
Clar, ell parla de 19.000 el mes d'agost; però per què no
parla dels 36.025 demandants del mes d'agost? Per què em
parla de l'atur de l'Inem, quan jo a la meva intervenció
inicial li he dit que són dades que ja ningú utilitza, que les
utilitzam nosaltres només per dir que aquelles que ja ningú
utilitza també son superiors d'un any per l'altre? De l'octubre
del 96, que es firma el pacte per l'ocupació, eren 33.000; i
l'octubre del 97 són 34.000. Per tant, no té per què no
complir-se el pacte per l'ocupació. No em contesti parlant de
l'atur de 19.000 a l'Inem, del mes d'agost; quan sap que hi ha
com a mínim 36.000 demandants d'ocupació el mes d'agost.
I a més a més no em contesta a l'estructura de l'ocupació que
li he explicat a la meva intervenció inicial, sobre el fet que
el nombre de contractes no significa feina, no és igual
200.000 contractes, 200.000 persones, sinó que 200.000
contractes no corresponen a una persona, un contracte; una
persona té una mitjana de 3,5 contractes eventuals o a temps
parcial. 

Clar, ja ho sabia que em contestaria amb els 8.000
milions. Ho diu a la premsa, ho diu a tothom, per tant, què
li podem dir? Nosaltres li presentam esmenes parcials,
quantificant i fent mesures concretes sobre com duríem a
terme aquest pacte per l'ocupació. Evidentment vostè em
contesta amb les pimes, que hi ha economia productiva, les
pimes, etcètera. Jo li he mostrat un informe del Ministeri de
Treball, del Sr. Arenas, on valora molt negativament la
Comunitat Autònoma de Balears. Diu que només ha creat
ocupació eventual de 6 a 12 mesos. La Comunitat
Autònoma de Galícia, governada pel Partit Popular crec que
més o manco els mateixos anys que a Balears, ha creat
ocupació indefinida. A Catalunya hi ha hagut tota una
mobilització aquest diumenge demanant un pla d'ocupació
per creació d'ocupació indefinida, i també hi ha hagut gent
al carrer. Vostè diu que aquí tenim pau social. Molt bé,
esperi al mes de gener, a veure si n'hi ha, si va en aquesta
línia. És ver, ahir eren 200 delegats i delegades, però si el
Govern balear el que fa és mantenir que va firmar un pacte,
i que senzillament l'ha de complir a través d'ajuts a les
pimes i de formació dels fons europeus, així no pot mai
convèncer els treballadors i les treballadores que quan arriba
el mes d'octubre es troben amb una realitat determinada.

Finalment, nosaltres vàrem ser l'única força política que
va dir que no estava d'acord amb la reforma laboral del 97.
Em torna a treure vostè el cas dels fixos discontinus.
Despús-ahir mateix, el Sr. Pimentel va dir que s'estaven
estudiant mesures concretes per solucionar el tema dels
treballadors fixos discontinus; jo ho vaig llegir a l'”ABC” a
“El Mundo” i als diaris estatals, evidentment dels retalls de
premsa del Parlament, que quedi clar. Però vull dir que així
com ho he llegit jo, també ho ha llegit el Sr. Conseller.
Sembla que a Madrid comencen a entendre el tema dels
fixos discontinus. Les centrals sindicals ho han d'entendre,
però sobretot ho han d'entendre aquells que tenen
responsabilitat de governar i de solucionar temes dels
treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma.
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Finalment, Sr. Conseller, jo el Consell Econòmic i Social,
jo ja ho he dit, nosaltres l'hem inclòs com una esmena a aquesta
conselleria. Torna a parlar que en el 99 serà una realitat. No ho
veim, ni tan sols dins les partides d'aquesta conselleria. Hem de
creure en una voluntat, molt bé, però estam parlant de
pressupostos, d'objectius polítics a complir amb doblers, i amb
realitats concretes. I la veritat és que allò que contesta
senzillament són bones intencions i bons desigs. Jo l'únic que
puc dir és que es demostra una vegada més que aquest govern
no té cap voluntat, ni de restablir el diàleg social, ni de dur
endavant polítiques actives d'ocupació, i polítiques actives de
preocupació social cap als treballadors i les treballadores
d'aquesta comunitat autònoma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la diputada Sra. Carme
Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Sento dur-li la contrària, jo crec que
ni bones intencions ni bons desigs. Jo li he dit que per favor no
llegís el discurs que portava fet, perquè és que si no, amb el
conseller de Treball sempre és un diàleg de sords. Nosaltres li
plantegem qüestions, i vostè ens respon que la xifra d'atur, que
el no sé què. Quasibé ens ha fet el mateix discurs que l'any
passat, i el mateix que quan vàrem discutir les empreses de
treball temporal. I així, mal es pot discutir quan un no vol, i
nosaltres no podrem mai contrastar les opinions sobre treball i
formació perquè vostè no entra al trapo quan li tiren el capote.
I llavors nosaltres no podrem torejar mai, no podrem torejar
mai amb vostè.

Per saber si un pacte s'ha complert o no s'ha complert, ho
han de dir les dues parts, perquè no serveix de res dir que vostè
ha complert el pacte, si l'altra part que l'ha firmat diu que no
s'ha complert. De què ens serveix? Vostè diu “no, nosaltres
l'hem complert”; bé, doncs això és com allò famós que es varen
inventar a Menorca d'ampliar el consens, per justificar que el
consens a què s'havia arribat a Menorca pel PTP aquí
unilateralment es rompia. Idò això de complir un pacte que
l'altra part entén que no s'ha complert i ampliar el consens és el
mateix concepte de fer política que tenen vostès. Segons vostè,
i el Sr. Anguita, pel que s'ha vist, l'atur que hi ha a la comunitat
autònoma és un atur estructural, no ens hem de preocupar,
perquè sabem que totes les economies tenen un atur estructural,
i que d'un determinat percentatge no davallarem.

Per cert, sí que li volia fer un comentari: Molt aferrat
vostè, als nombres de l'Inem, molt aferrat. Quan governava
el Partit Socialista no hi estaven gens, eh? Que li puc
recordar això?, que li puc recordar el que deien els seus
membres al Congrés dels Diputats i a tot arreu: “els
nombres de l'Inem no valen per res”. I ara, aferrats als
nombres de l'Inem. Nombre d'atur registrat, això aferrat, ho
du, i cada dia que ve ens ho llegeix: Nombre d'atur registrat.
Però ja li vaig dir l'última vegada, també. I tots els
treballadors que vénen aquí només a treballar l'estiu, que
són d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella-La Manxa, de
València o de Galícia, però que no són censats a la
Comunitat Autònoma i que, per suposat, no estan apuntats
al cens de l'Inem d'aquí? No compten, aquests?; i
l'estructura de l'ocupació que li hem recordat?; i la rotació
en els llocs de feina?; i la població activa que hi ha en
aquesta comunitat autònoma? I en quines condicions
treballen, per exemple, les dones d'aquesta comunitat?,
quins tipus de contractes tenen?, quantes n'hi ha que
treballin a temps complert i en quin tipus d'ocupació? Tot
això és igual: atur estructural i atur registrat. 

Luxemburg. Miri, això ja em sembla el súmmum de
l'atreviment. A vostès els hauria de fer vergonya parlar de
Luxemburg. Han estat l'únic país que no ha donat la talla,
que no ha donat la mida, no han arribat als mínims, no han
arribat ni han apostat pel que està apostant tot Europa, no
han arribat; com s'atreveix aquí a treure'ns el tema de
Luxemburg? Deixi estar els temes de Madrid per als de
Madrid, però una cosa li dic: no em digui que nosaltres no
estam disposats a parlar de fixos discontinus;
independentment del que es faci a Madrid, aquí, en aquest
parlament, tots els grups que hem intervingut estam
disposats a donar solucions i a trobar i posar sobre la taula
tot els que es requereixi per a la contractació del fixos
discontinus; per tant, no ens digui que a Madrid no ho volen
fer, plantegi'ns aquí les discussions, constitueixi el (...),
plantegi aquest tema dins el Consell Econòmic i Social i
tregui'l per unanimitat i veurem què diuen a Madrid,
Congrés dels Diputats, sindicats i tothom.

Les polítiques actives vindran el 1999. Açò és com un
misteri; vostè em parla de polítiques actives d'ocupació que
vindran el 99; que vindran d'on?, de Madrid?, en
transferències de competències? En comissió ens va dir que
seria l'1 de gener del 98; jo ja no ho entenc, m'ho podria
explicar, quan vindran les polítiques actives d'ocupació a
aquesta comunitat autònoma?, perquè, és clar, va estar...,
ah!, per cert, elaborar durant tot el 98 uns estudis per
adequar la intermediació en aquesta comunitat autònoma;
miri, es va passar dos anys fent un estudi per plantejar com
havia de ser una fundació pública, però privada, però que no
se sabia molt bé com, però que seria pública fins a un
moment i privada fins a un altre, per fer una agència
d'ocupació que no es farà mai, perquè després va dir que
l'Inem era molt millor que una agència d'ocupació de
Balears. Per tant, ara no em digui que es passarà el 98 un
altre cop estudiant; prengui una determinació, digui'm quan
arribaran les polítiques actives d'ocupació, és a dir, les
transferències d'una part de l'Inem, a aquesta comunitat
autònoma, i digui'm quines intencions té aquest govern tan
preocupat, com deia el Sr. Matas, per un sol aturat d'aquesta
comunitat autònoma, per un sol aturat, quina preocupació té
de veritat, i quines polítiques pensa fer.
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Perquè el resum, Sr. Conseller, li vaig dir en comissió. El
resum és que la seva conselleria, que aquest govern dedica
3.497 de pessetes a formació, dels quals 1.517 milions de
pessetes els els dóna, i qui els els dóna?, la Unió Europea. Per
tant vostè no han de dir que amb 3.400, han de dir que amb la
meitat, i perquè no tenen més remei, perquè si no la Unió
Europea tampoc no els els donaria. Però deixi'm dir-li una altra
cosa: molt mal aprofitats, i només cal veure tots els anuncis que
surten del "Pla Mestral" a la premsa: un seminari, una
conferència..., escolti, no hi ha temes de formació molt més
importants?, vol dir que ha de malgastar 3.400 milions de
pessetes en seminaris i conferències?, vol dir que és l'única que
podem fer? Alerta en què gastam els milions, i que consti que
perdem una oportunitat d'or. 

España va bien, Baleares va bien, la economía va bien, tenim
una comunitat autònoma preciosa i, per tant, és el moment de
crear llocs de feina, de buscar, inventar i mirar on es poden
crear noves ocupacions, de buscar noves ocupacions en medi
ambient, amb treballadors familiars, amb el que sigui, però
buscar i inventar i posar tothom a dedicar això, i que no hi hagi
menys gent aturada, més gent amb més qualitat a la feina, amb
uns contractes de qualitat més alta i més gent de població
activa.

I per a promoció de l'ocupació, si jo sé sumar, vostè té 287
milions de pessetes, que vénen de Madrid, també, que vénen de
Madrid destinats a cooperatives, a ocupació autònoma,
minusvàlids i ajudes de jubilació, i els que vénen són els que
gasta. Per tant, vostè de promoció d'ocupació no posa ni una
pesseta, i no torni a recordar els 1.000 milions de pessetes, els
mils de milions de pessetes que hi ha al produir perquè després
és que el Sr. Cardona recordarà al nostre company que també
gasta tots aquests milions per una altra cosa; alerta. Vostè per
a promoció de l'ocupació té 287 milions i, per a formació,
3.497, que ja li he dit que si els gasten com els han gastat
enguany els han gastat molt malament. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per tancar aquesta qüestió
incidental té la paraula el conseller Sr. Guillem Camps.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Guillem Camps i Coll):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, primer
de tot, 8.000 milions per part de l'ocupació estan damunt la
taula; els agents socials que decideixin com els volen repartir.
Nosaltres tenim unes propostes concretes, nosaltres creim que
aquesta economia productiva és la que realment crea llocs de
feina, nosaltres creim que aquesta és la manera perquè la nostra
comunitat vagi endavant i açò ens demostra el creixement de
l'ocupació i el creixement del PIB que està pujant un 4%.

Les xifres són les que són, tant seguint les de l'Aepa com
les de l'Inem, i totes són favorables per a aquesta comunitat,
les que vulgui, m'és igual, triïn; jo agaf les de l'Inem perquè,
vostè també, podem fer la referència de l'Inem amb
qualsevol comunitat autònoma, amb Extremadura, amb
Andalusia, més igual, amb la que vulguin. Evidentment
nosaltres estam molt orgullosos que els treballadors
d'aquestes comunitats venguin a fer feina aquí i alleugerir
l'atur de les comunitats autònomes, d'altres regions
d'Espanya, estam molt orgullosos, molt orgullosos, i ho
continuarem fent i aquesta és una de les coses de què
nosaltres més solidàriament ens sentim satisfets.

L'estructura; jo deia que l'atur del mes d'agost és
estructural, i és aquell que havíem d'estudiar nosaltres
seriosament per tal d'atacar d'una manera molt decidida i
actuar en formació perquè és un col•lectiu que té uns estudis
molt primaris i on la meitat són dones i la meitat són homes,
i açò és així i, per tant, nosaltres el que havíem de fer és
saber, amb els trams d'edat, de fins a 25 anys, fins a 34 i
més de 45 anys, quins eren i què ens preocupava per fer les
línies d'actuació, i nosaltres és el que feim, i nosaltres, des
d'aquest govern, el que pensam és que allà on hem d'incidir,
més que subvencionar un empresari que agafa un home a
l'atur, és en aquells col•lectius més marginats, en
discapacitat i en disminuïts físics o en tota aquella
marginació social perquè puguin tenir un accés normal al
món del treball i açò era el que jo deia i açò és el que
nosaltres feim. 

Hi ha 800 milions de pessetes en iniciatives europees per
a aquests dos col•lectius, i li llegiré només quatre exemples:
Deixalles, que és una empresa que està creant quatre
empreses en tot el que fa referència a jaciments de noves
oportunitats i que ha reciclat més de 200 persones dins la
societat; amb el Raiguer, amb la mancomunitat, feim una
inserció sobre 1.600 joves per tal que tenguin també uns
llocs de feina a 163 empreses; amb disminuïts físics o
psíquics, a part d'aquesta partida que vostè ha dit, nosaltres
dedicam també dins els 800 milions de pessetes d'iniciatives
europees. I jo crec que açò és el completa aquesta actuació
en aquests col•lectius amb més dificultats.

Luxemburg. Evidentment nosaltres hem de parlar de
Luxemburg; nosaltres som l'única comunitat autònoma que
està en disposició de donar formació i complir l'objectiu
número 1, formació als joves de menys de 25 anys i de més
de 45 anys que estiguin a l'atur durant 6 mesos per tal,
després, de reingressar al món del treball. Evidentment, les
polítiques actives estan doblement dividides: les que fan
referència a polítiques actives de formació ocupacional, i
aquestes ens vindran a principi d'any, com li vaig explicar,
i les altres d'intermediació; les d'intermediació, les de
l'Inem, ens vindran, en principi, a principis del 99, i açò
donat que s'ha de reestructurar tota aquesta transferència i
que nosaltres adaptarem a la nostra realitat; si nosaltres
muntam una agència balear d'ocupació ara, l'únic que farem
serà malgastar uns diners que després el 99 haurem de
retirar, perquè nosaltres no podem ser tot i part en una
agència. Nosaltres el que farem durant el 99, que açò ja ho
hem explicat i ho hem exportat, és aplicar, adaptar aquest
Inem a la nostra realitat d'illes.
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Les ordres que, per altra banda, la Sra. Thomàs em deia, són
unes ordres que complementen les dels Reials Decrets 9/97 i
8/97, i són unes ordres que nosaltres teníem però que enguany
es complementaran amb 213 milions de pessetes de joves que
facin el Pla Mestral o amb més de 45 anys, i que agafin
empreses d'una manera ja fixa i definida. Vostè em diu que a
Galícia tenen més ordres complementàries, però no és que
l'Administració central ens..., són les ordres complementàries,
només, del foment d'ocupació, res més, no significa res més que
açò, simplement; Catalunya, per exemple, no en té cap, si vostè
ho vol, no té cap ordre, senzillament.

Els fixos discontinus, l'únic conseller que ha portat davant
Madrid, a la sectorial de treball, aquesta problemàtica ha estat
qui us parla, i em creguin que ni els secretaris generals d'UGT
i Comissions no tenien ni idea del que açò significava per a
aquesta comunitat, i d'açò hi ha testimonis. És més, nosaltres,
a l'article 30 del Règim Especial de Balears, posam que es
crearà una mesa de diàleg, una mesa de trobada entre
l'Administració central i l'Administració autonòmica per tal que
aquest problema es pugui resoldre; ja sé que hi ha unes mesures
de temps parcial indefinit que les directrius europees
recomanen o exigeixen que es modifiquin per després,
posteriorment, amb (...) es puguin tenir uns drets adquirits, i açò
és el que nosaltres demanam i en allò que reincidirem, també,
i com a complement. Emperò el problema del fix discontinu,
fins ara, fins a aquesta data, no s'havia deixat aclarit. 

En qualsevol cas, vulguin el que vulguin, la nostra
comunitat autònoma és la que més riquesa crea i la que més
ocupació dóna en tot l'Estat espanyol. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició té la
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Salom.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
el nostre grup, el Grup Popular, no donarà suport a aquestes
esmenes a la totalitat de la Conselleria de Treball i Formació,
i donam suport tots i cadascun dels arguments que ha explicat
el conseller per votar que no a aquestes esmenes. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Debat 23 de globalitat, resta
d'esmenes del debat número 22. Hi ha presentades esmenes per
part del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes
Balears, Grup Parlamentari Nacionalista-PSM i grup
parlamentari socialista.

Veurem idò les esmenes presentades per Esquerra
Unida, que són la 6353, 6351, 6352, 6357, 6358, 6360,
6355, 6363, 6361, 6362, 6354, 6356 i 6359. Sra. Diputada,
té vostè la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Abans de passar a defensar
aquestes esmenes, només perquè quedi constància en el
Diari de Sessions, crec que el Sr. Conseller de Treball no va
entendre bé la conferència del Sr. Anguita de fa dos o tres
dies en el Teatre Principal, ni la Sra. García tampoc, perquè
no va dir el que s'ha dit en aquest plenari, i ja els explicaré
un altre dia què va dir i què va dir i què significa treballar
per les 35 hores, etc., etc.

Bé, la primera esmena que defensarem és la de la creació
del Consell Econòmic, Ecològic i Social -nosaltres li afegim
ecològic- i hi destinaríem 20 milions de pessetes de la
Conselleria de Treball per tal que durant el 98 es pugui crear
i es pugui posar en funcionament. A continuació vénen una
sèrie de mesures que serien mesures econòmiques, o sigui,
destinació de doblers per ajuda a transformació de
contractes temporals en indefinits i, per tant complir el
Pacte per a l'ocupació, que serien 750 milions per una
banda; per una altra 250 més que seria cap a l'ocupació
indefinida. Uns 15 milions de pessetes cap a l'estudi per als
paràmetres que configuren el problema de l'economia
submergida, sobretot a zones concretes i a sectors concrets,
també és un dels compromisos del Pacte per a l'ocupació i,
en resposta parlamentària, es va dir que es faria prest;
almanco nosaltres li destinam ja 15 milions de pessetes.

Després, desenvolupament de programes d'actuació en
drogodependències en el món laboral, perquè pensam que
la Conselleria de Treball -i també ho recollia el Pacte per a
l'ocupació- també ha de tenir aquest tipus d'actuacions, no
s'ha de deixar en mans d'altres conselleries, així com creació
de registre dels delegats de prevenció amb un programa i
manteniment adscrit a la Direcció General de Treball, que
hi destinaríem 3 milions de pessetes.

Després ve una altra partida de 500 milions de pessetes
que seria per iniciar programes d'inserció laboral i
desenvolupament local, ja que a les illes, bé, a l'Estat
espanyol hi ha el programa o l'exemple de Gijón, però a les
illes hi ha l'exemple de Calvià que, essent un ajuntament, hi
destina 174 milions de pessetes; per tant, calculam que a
nivell d'Illes Balears 500 milions, almanco, podrien
començar a ajudar els ajuntaments en aquest sentit.
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Després destinaríem 45 milions de pessetes a fomentar el
Tribunal de Mediació per poder incloure els conflictes
individual; per tant, augmentaríem 26 milions respecte als 18
inicials, i 50 milions de pessetes cap a la promoció sociolaboral
del col•lectiu immigrant extracomunitari. En aquest sentit són
dues esmenes de 25 cadascuna, però que les agrupam, ja que és
una partida de 50 milions.

Després destinaríem també 10 milions cap a la investigació
de la dona en el món laboral i consideram que seria una manera
en què aquesta conselleria col•laboràs amb el Pla d'igualtat, ja
que, per molt que hem cercat, no hem trobat cap partida que
faci referència a això, i un pla per incentivar la contractació en
el món rural i agrari, que pensam que també ha de ser la
Conselleria de Treball, en col•laboració amb la d'Agricultura,
la que dugui a terme aquest pla; en aquest sentit hi destinaríem
200 milions de pessetes. 

Finalment, destinaríem 30 milions de pessetes cap a
programes específics de normalització lingüística en el món
laboral com a element d'integració dels treballadors i les
treballadores a la nostra comunitat i som conscients que també
els col•locam dins la Conselleria de Treball precisament perquè
siguin programes específics i no dins els programes generals de
normalització lingüística, ja que sempre són els grans oblidats
els sectors laborals d'aquesta comunitat autònoma. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, que són la 7042, 7041, 7044,
7045, 7046, 7047, 7048, 7049, 7050, 7051 i 7053. Sra. Catalina
Bover, té vostè la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Dues esmenes en el subprograma
315201, una d'elles d'afectació, per donar prioritat a ajudes a les
cooperatives de treball associatiu, ja que pensam que és positiu
fomentar i entrar dins el món de l'economia social. L'altra,
també d'afectació en aquest mateix programa, és donar impuls
a les mesures de seguretat i salut en el treball, en el món
laboral. 

Les esmenes del subprograma 322101, diré que retiraríem
la número 7049. Mantenim les altres i una d'elles, la 7044, és
relativa a la necessitat de donar impuls a les relacions
Universitat-empreses, una coordinació bàsica per accedir a
llocs de feina i, per tant, realitzar una formació relacionada amb
les necessitats del mercat laboral. Una altra esmena, la 7045,
també d'afectació de 50 milions, és per donar suport a activitats
formatives per a normalització lingüística als treballadors.
Esmena també d'afectació a aquest mateix subprograma és, de
50 milions, donar suport a formació destinada a joves
agricultors per tal d'incentivar el sector agrícola, fomentant,
d'aquesta manera, possibles treballadors en aquest sector. Una
altre esmena d'afectació a aquest mateix subprograma, de 100
milions de pessetes de foment a la investigació.

Esmena 7048, també d'afectació de 200 milions de
pessetes, està motivada per la necessitat de facilitar la
inserció laboral dels joves dins el món laboral; és un
col•lectiu que sofreix una contractació laboral precària -ja
s'ha parlat aquí d'aquest tema- i és de justícia, per tant,
incentivar des de la conselleria programes i actuacions per
tal de pal•liar aquest greuge. Esmena 7050, d'aquest mateix
subprograma, esmena d'afectació per tal de promoure
actuacions fomentant la igualtat entre homes i dones en el
mercat laboral. Una altra esmena també d'afectació a aquest
mateix subprograma és donar suport a campanyes
d'informació i motivació per animar les dones a ocupar llocs
de feina no tradicionals i professions amb futur. La darrera
esmena d'aquest mateix subprograma, l'esmena 7043, seria
donar prioritat a ajuts o convenis amb corporacions locals
per a la formació i inserció laboral de joves en risc social,
col•lectiu al qual s'afegeix, per tant, un altre greuge que és
el de l'exclusió social. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. I passam a veure ara les
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, que són la 6696,
6817, 6814, 6815, 6816, 6813, 6819, 6818 i 6709. Sr.
Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Intentaré posar-me a l'altura del
Sr. Conseller defensant les nostres esmenes amb frenètica,
entusiasme i energia.

Vegem, els grups de l'oposició coincidim en plantejar
unes esmenes que fan referència a donar un gir important a
la política en matèria de treball que du el Govern. Totes les
esmenes, tant del Grup Parlamentari Socialista com dels
altres, estan marcades per la coincidència en donar aquest
gir: plantejam la necessitat d'aplicar 2.000 milions de
pessetes per donar compliment als acords signats amb els
sindicats en relació al Pla de l'ocupació, en relació als
projectes de jaciments de noves ocupacions, ajuts a
contractació indefinida i al Servei Balear d'Ocupació. 

Potenciar també el tema de l'agència pública d'ocupació.
Pens que aquest tema és un tema molt important; ha estat
reiterada l'opinió del Govern quant al fet que s'ha afirmat
sempre que, quan s'assumeixin les competències -ho ha
tornat a reiterar el conseller- de l'Inem de polítiques actives,
d'intermediació laboral i promoció, nosaltres farem el nostre
pla. Jo crec que no fa falta esperar, no tenim per què
esperar, no hem de confondre la competència administrativa
amb la capacitat per actuar i per incidir en un tema tan
important; existeixen ja moltes experiències i crec que és un
tema que, amb aquestes experiències, ens pot ajudar a dur
endavant l'agència pública d'ocupació.
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Altres esmenes fan referència a ajudes a empreses que creïn
noves ocupacions, a promoció a l'ocupació autònoma de
col•lectius més desfavorits, com són dones, aturats de llarga
durada i joves. Hi ha una esmena també de 23 milions per a
polítiques actives d'ocupació a minusvàlids a Menorca, al
centre ocupacional de Bintaufa; una esmena històrica reiterada,
de 30 milions, per al suport al funcionament ordinari dels
sindicats. I una altra esmena de 40 milions fa referència a
l'Escola taller de repuntadors a Inca; aquesta podria ser una
esmena que tengués el suport del grup majoritari, del Partit
Popular, si tenim en compte allò manifestat pel portaveu a la
comissió, que va dir que li agradaria aprovar aquesta esmena,
però que les competències en aquesta matèria corresponen al
Govern central; torn a repetir el mateix argument d'intentar no
caure en la confusió de confondre competències administratives
amb capacitat d'actuar: hi ha multitud d'experiències a escoles
taller conveniades entre Administració central i ajuntaments, i
es podrien utilitzar aquestes fórmules. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per fixar la posició, per part del
Grup Parlamentari Popular, Sra. Salom té vostè la paraula.

LA SRA. SALOM I COLL:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup, el Grup
Popular, no donarà suport a la majoria d'aquestes esmenes; tan
sols donarem suport a cinc, totes elles del Grup Nacionalista-
PSM...

(Aldarull a la sala)

...i vull dir que hi ha tot un bloc d'esmenes a les qual el Grup
Popular no pot donar suport perquè tot el que s'ha dit aquí  de
tot un conjunt d'esmenes que impliquen un gir important al
pressupost de la Conselleria de Treball i Formació, idò
senzillament no les podem donar suport perquè els pressuposts
corresponents a la Direcció General de Formació corresponen,
bàsicament, a fons finalistes que provenen, com tots vostès
saben, de la Unió Europea i estan distribuïts entre Objectiu II,
que és tot el que fa referència a reconversions de les regions
greument afectades pel declivi industrial, Objectiu III, que són
fons destinats a combatre l'atur de llarga durada i facilitar la
inserció professional dels joves i de les persones que es troben
en exclusió del mercat laboral, i tot un conjunt de fons
finalistes, Objectiu 5B, per fomentar el desenvolupament de les
zones rurals. 

Per aquest motiu, perquè hi ha tota una sèrie de fons que són
finalistes, no es poden capgirar tot un conjunt d'esmenes
proposades pels distints grups de l'oposició, perquè aquestes
quantitats són finalistes i tenen unes aportacions europees i no
es pot canviar el seu significat.

Després hi ha tot un bloc d'esmenes que el Grup Popular,
que el nostre grup, no els pot donar suport perquè moltes
d'elles, des del nostre punt de vista, ja es fan en aquests
moments, ja estan previstes les actuacions d'aquests
objectius que vostès ens proposen, com podria ser tot un
conjunt d'esmenes que fan referència a transformació de
treballs temporals en indefinits, actuacions en
drogodependències en el món laboral, programes d'inserció
laboral i desenvolupament local, també unes esmenes que
van destinades a fomentar la investigació de la dóna en el
món laboral i, també, unes esmenes que fan referència a
incrementar unes partides per a ajuts a cooperatives de
treball associatiu, quan en els pressuposts del Govern
balear, de la Conselleria, secció 19, ja estan prevists tota
una sèrie d'ajuts per a cooperatives, i també partides
destinades a promoció de l'ocupació autònoma per a aturats
de llarga durada, ja hi ha partides pressupostades habilitades
en aquest sentit i, per això, perquè tot un bloc important
d'esmenes ja ho està fent el Govern balear, el Grup Popular
no els donarà el seu suport.

Ara entraré a explicar quin és el bloc de les cinc esmenes
a les quals el Grup Popular donarà suport; una d'elles fa
referència -és la 7043 del PSM- que diu la motivació:
"donar prioritat a ajuts i convenis amb corporacions locals
per a la formació, inserció laboral de joves en factor de
risc"; el nostre grup donarà el seu vot afirmatiu a aquesta
esmena, com també ho farà a l'esmena 7046, de formació
destinada a joves agricultors amb una partida de 50 milions
de pessetes, perquè des del Govern volem intentar millorar
la formació dels nostres joves agricultors. També una
esmena de 100 milions de pessetes, la 7047, destinada a
foment de la investigació, també tendrà el vot afirmatiu del
nostre grup, perquè creim en el fet d'intentar incrementar les
aportacions en tot el que fa referència a la investigació. I,
finalment, hi ha dues esmenes: una de facilitar la inserció
laboral dels nostres joves, una prioritat important del nostre
govern, i aquesta esmena suposaria una afectació de 200
milions de pessetes i és l'esmena 7048, que també tendrà el
vot afirmatiu del Grup Popular; i, per acabar, l'esmena 7050,
per promoure la igualtat entre homes i dones en el mercat
laboral, una esmena de 100 milions de pessetes que també
tendrà el vot afirmatiu del Grup Popular. 

I a la resta, senyores i senyors diputats, el nostre grup
votarà que no. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. 

Passam al darrer debat que s'havia acordat, que és el
debat número 24 de totalitat, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria. Hi ha una esmena a la
totalitat presentada per part del Grup Parlamentari
Socialista, ja que la presentada per part del Grup
Parlamentari Nacionalista ha estat retirada. Per tant, veurem
l'esmena del Grup Parlamentari Socialista 6557. Té la
paraula la diputada Sra. Catalina Amer.
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LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
l'agricultura i la ramaderia estan en vies de desaparició. La
indústria tradicional està en fase de destrucció del teixit
industrial. El comerç, amb clara pèrdua de pes a l'economia
balear aquesta dècada. Això, de l'avanç de les directrius
d'ordenació del territori, anàlisi i diagnòstic. 

Què fa aquest pressupost? Aquest pressupost, Sr. Conseller,
aquest pressupost del 98 d'aquests sectors implicats resulta
rutinari, fosc i mancat d'idees, és un pressupost sense
preocupació ni pel fons ni per la forma. 

Ens preocupa de forma reiterada la manca d'interès pels
aspectes mediambientals de l'activitat agrària, tant en la seva
funció de conservació com en els aspectes contaminants, però
el que més ens preocupa és aquesta manca de rumb, aquesta
manca de convergència cap a aquestes distintes actuacions
sectorials, perquè aquest govern encara no s'ha manifestat sobre
quin és el model de món rural per a les Illes Balears i, molt
manco, quin és el que ens convé. No és suficient pronunciar
paraules que sap que sonaran bé, el que ha de fer també és
convèncer el sector, perquè el que importa és que al final
aquests sectors del comerç, de la indústria, el sector agrari i
pesquer vagin bé i no van bé. D'aquí la mateixa anàlisi i
diagnòstic. Hem de continuar expressant la nostra preocupació
per aquesta mala assignació a les organitzacions agràries, els
principals actius del sector: no tenen el suport suficient i
nosaltres, any rera any, hem d'insistir en el fet que no es
decideix a consolidar les cooperatives.

Pla de reindustrialització. Va acabar l'any que ve, l'any
passat, perdó, i no se n'ha aprovat cap de nou; per tant, no es té,
des del Govern, aquesta visió conjunta d'aquesta diagnosi de la
indústria de les Illes Balears i tampoc la definició dels objectius
a aconseguir, no existeix una planificació, i sense planificació
es treuen normatives, se'n treuen moltes, per acollir-se a
aquestes diferents línies d'ajudes de forma no periòdica, per la
qual cosa es crea, davant aquests potencials demandants, una
indefensió: comencen un termini, l'allarguen, i un cop acabat
n'obrin uns altres; els terminis i les ajudes haurien de ser ben
clares a cada exercici, Sr. Conseller, i així podrien acollir-se
millor aquests demandants.

Inspecció. No existeix una inspecció suficient pel que fa al
comerç i, per tant, no es garanteix la igualtat de condicions,
tampoc, per als consumidors. No s'ha complit el compromís de
la finestreta única a cada illa. En cap cas no es té en compte
aquesta promoció de llocs de feina a agroindústries, indústries
o comerços alternatius que permetin la creació de noves
ocupacions, i és curiós que, a l'illa on el pes de la indústria dins
la seva estructura productiva és més elevat, a Menorca, no es
compti encara amb aquest potencial, amb aquests vivers
d'empreses que a vostè li agraden tant i que en parlava en els
pressupostos referits a aquest any.

He de fer referència, i no perquè ho expliqui, ja hem fet
el debat anterior a la Conselleria de Treball i formació, però
ens hem de referir, perquè avui sortia la notícia, vostè va fer
ahir les declaracions, a aquest compromís pel Pacte de
l'ocupació, aquests 5.000 milions de pessetes que encara no
sap ben bé a on aniran o com ho pactaran amb els sindicats.
És, en definitiva, aquesta gran repartidora que no s'acull a
aquests objectius, pensam des del Grup Parlamentari
Socialista, a aquests objectius clars de foment de l'ocupació,
de foment d'aquests beneficis socials. Sí, el capítol 4,
aquesta gran repartidora, augmenta en un 23%; no així -i
això ja li comentàvem en el debat de la compareixença en
el pressupost- no ho fa així el pressupost inversor. El capítol
6, en termes reals, Sr. Conseller, baixa un 10% i, a més,
baixa en tots els programes si exceptuam aquells com el Pla
integral del sector agrari o la reforma i modernització de les
estructures i promoció del comerç perquè ho dediquen tot,
clarament, a inversions de caràcter immaterial, aquestes
inversions que no sabem massa bé com van.

Vostè em dirà que és perquè el capítol 7 augmenta, i és
degut -i vostè ho sap i ja li contest- a aquests 2.560 milions
per a aquestes competències transferides de l'organisme
pagador del Feoga. I així resulta una secció 20, aquesta
monstruosa secció 20, i ho dic per l'ampli ventall
d'activitats, que experimenta un 6% d'augment real, i això
és deduït, precisament per poder fer aquesta comparació
entre el 97 i el 98, una vegada deduïdes aquestes
transferències per l'organisme pagador. 

Entenem -ja vull acabar aquesta exposició, entenem que
s'està desaprofitant l'ocasió de plantejar una política
conjunta perquè els diferents sectors implicats tenguessin un
marc de promoció conjunta on l'agroindústria quedàs
agermanada a aquesta resta de sectors comercials i
industrials que tant necessita, i el mateix l'agricultura. Del
divorci d'aquest pressupost es confirma el que sospitàvem,
l'existència de dues conselleries diferents i un sol conseller
vertader, la santíssima binomietat.

De l'exposició de motius, Sr. Conseller, no hi ha una sola
línia, ni una sola paraula que doni a entendre que hi ha
hagut un mínim de reflexió, una sola mirada cap al futur. És
un pressupost, en definitiva, Sr. Conseller, d'aquell que "qui
dies passa, anys empeny". Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Amer. Té la paraula el Sr. Josep Juan i
Cardona, conseller de Comerç, Indústria, Agricultura,
Ramaderia i Pesca.

(Rialles)
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EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ I
INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Jo, després del que ha dit la Sra.
Diputada, de la santíssima binomia, si he de continuar amb
aquest llenguatge, en lloc de dir-li Honorable Diputada li hauria
de dir Sor Catalina, però bé...

(Rialles)

...esper que tornarem al llenguatge terrenal i parlarem
d'aquesta esmena a la totalitat, esmena tradicional, perquè
sempre es presenta i sempre es diu quasi quasi el mateix. Ja em
ve bé. Aquests dies, amb els pressupostos d'enguany, i en el
debat de l'any passat em deien exactament el mateix: que és un
pressupost rutinari, que són uns pressupostos esquifits, i, bé,
què hi farem? I ara m'afegeixen que l'agricultura està en vies de
desaparició, la indústria i el comerç estan en recessió..., sí, sí,
i resulta que tenim uns resultats que s'han venut...

(Remor de veus)

...que s'han tret del mercat laboral, i fins ara resulta que
baixa l'atur i augment l'ocupació. Jo crec que a alguna banda
se'n va, la gent. Per tant, bé, per a vostè desapareix, per al
Govern crec que no. I li diré més, fent referència a l'any passat,
em parlaven que eren uns pressupostos que no anaven enlloc,
pràcticament...; també em deien que desaprovaven una política,
que no sabíem aprofitar una política conjunta; és a dir, quasi
quasi és el de l'any passat. 

Els resultats estan aquí. Em deien que no existia, faig
referència també, diu que el PRIB es va acabar l'any passat i
que enguany no hi ha hagut res, calcat del que deia l'anterior
portaveu del Partit Socialista o del Grup Socialista l'any passat:
s'ha acabat el PRIB en el 97 i no hi ha res. Idò miri, per a vostè
potser no hi ha res; per al Govern hi ha hagut un pla que es diu
Produir que ha significat, per exemple, en indústria, en aquests
moments parlam d'uns 800 expedients de sol•licitud d'ajudes
amb una subvenció que pot oscil•lar sobre els 900 milions de
pessetes -el gener tancarem els resultats exactes- i una inversió
induïda de 7.000 milions de pessetes. Pla Procomerç, idò uns
800, quasi 900 milions de pessetes de subvenció amb una
inversió induïda de 4.000 milions de pessetes. 12.000 milions
de pessetes d'inversió total s'han fet amb aquests 2.000 milions
de pessetes del Pla Produir, però això per a vostès no és res; per
a nosaltres és alguna cosa important.

Diu que no van bé, els sectors. Em remet als resultats; jo no
ho he dit mai, que no vagin bé els sectors; què hi ha
problemes?, sí; què els hem de millorar?, també; què s'ha de
lluitar contra els problemes que tenen tant la indústria, com el
comerç, com l'agricultura o la pesca?, cert, però vostè
planteja..., justament és que és una cosa que jo quasi quasi els
recomanaria que de tant en tant, ja està bé que es presenti cada
any la mateixa esmena de devolució dels pressupostos, ja està
bé que això es necessiti perquè l'oposició pugui exercitar la
seva labor d'oposar-se al Govern, però almanco siguin una
miqueta més imaginatius: dir, plantejar una situació
completament catastrofista i negra de l'economia d'aquest país
quan estam en el millor moment dels darrers anys, ja em dirà
vostè!

Em parla del fet que les associacions agràries no tenen
suport. Bé, jo ja no sé com ho he d'explicar; miri, una de les
polítiques que he duit i que recordarà si llegeix la
intervenció que vaig tenir per explicar els objectius de la
Conselleria durant tota aquesta legislatura, era potenciar
l'associacionisme.  Molt bé, nosaltres, per decret, vostè sap
perfectament que l'associacionisme no es potencia, es
potencia ajudant-lo i, què feim?, que en tots els règims
d'ajudes, tant d'agricultura, com en comerç, com en
indústria, quan hi ha sol•licituds que puguin fer
agrupacions, siguin cooperatives o no ho siguin, tenen més
subvenció i tenen més puntuació per rebre aquestes ajudes.
Això és una manera d'ajudar, i li posaré un exemple molt
clar: que quan ens reuníem, per exemple, a la ponència del
PICAB de la llet tothom ho trobava bé i llavors, a fora,
altres grups ho varen criticar, i ho recordarà vostè perquè
era ponent; no li parl del seu grup, però és bo recordar-ho
perquè a vegades en un lloc un diu una cosa i en un altre diu
les altres. Recordarà que parlàvem -que també és una
manera d'associació- que per potenciar o perquè el pagès
s'agrupàs dins els nuclis de control lleter era bo fer el que
dèiem una discriminació positiva, és a dir, els que estan dins
els grups de control lleter, els que es volen (...), que tenguin
més ajuda, els que no estan dins els grups de control lleter,
que no tenguin més ajuda; vostè és testimoni, i per tant ja
queda clar que no va ser ni vostè ni el seu grup, vostè és
testimoni que dins aquella reunió tothom hi estava d'acord,
i llavors vostè sap que a fora altres persones han dit el
contrari, és a dir, no, nosaltres ho duim des del principi i
procuram ser conseqüents amb el que deim, dins i fora de
les reunions, fins i tot si són llocs on no hagin transcendit
els diàlegs.

Amb això té exemples; n'hi puc posar, no només aquest,
n'hi puc posar amb el Pla..., perdó, no, amb el Decret 224
del 97, d'ajudes a estructures agràries; n'hi puc posar amb el
mateix Decret de subvencions o el 3/95, d'ajudes del 5B, és
a dir, multitud de decrets. En aquest moment la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria està primant, si ho podem
tornar a dir, discriminant positivament, totes les activitats
que indueixin a actuar conjuntament, a agrupar els
productors, tant en agricultura com en comerç. I he fet
cridades públicament quan he tengut ocasió d'intervenir, he
posat exemples -li puc recordar- com alguna associació,
alguna cooperativa de productors de llet de Mallorca que
negocien conjuntament els preus amb l'única indústria que
ens queda ara, que és Agama, i cobren la llet quasi a 47
pessetes el litre. Si tots els pagesos fessin el mateix,
possiblement els preus de la llet pujarien en el seu benefici,
i això és política d'aquest govern, i ho deim i ho defensam.
Per tant, no em digui que no es dóna suport a la política
d'ajudes a les associacions agràries.
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Em parla vostè que els decrets d'ajudes que hem tret
provoquen indefensió perquè no són (...). Miri, no és veritat;
qualsevol que es (...) i recordarà que em vaig permetre enviar-li,
una vegada que aprovàrem els decrets i una vegada que
aprovàrem les ordres que desenvolupaven els decrets, si no ho
record malament vaig enviar aquests textos a tots i cadascun
dels portaveus sectorials dels grups parlamentaris d'aquesta
cambra, abans que ho haguessin de buscar en el BOCAIB, els
els vaig enviar personalment, i si els haguessin llegit veurien
que allà estaven molt clars els terminis que tenien i la
possibilitat que s'establia a les ordres de la Conselleria de tancar
aquests terminis, i aquests terminis s'han anat tancant així com
la Conselleria ha considerat que s'havia de fer, i no hem
enganyat ningú i les coses han quedat bastant clares. Això es fa
per una raó molt senzilla: si durant tot l'any vostè té obertes les
línies d'ajuda en qualsevol moment es poden presentar les
instàncies, això és evident; aleshores ens trobam que hi ha... -
veig que estic cansant, potser, als nombrosos diputats de la
Cambra, però acabaré tot d'una- ...hi ha...

(Remor de veus)

Poder lliurar o poder complir amb les exigències de la
subvenció necessita un temps, i hi ha molts d'empresaris que
lliuraven o presentaven la instància a finals d'any i no podíem
complir, per terminis, la resolució dins el mateix any, i ens
obligaven l'any següent i es generava una bolla de mal servei a
l'empresari. A partir d'ara es resol, només ens queden 40
expedients a Indústria per resoldre enguany i hi ha hagut un
increment d'un 30%. Això significa eficàcia i, a més, significa
que s'empresari tendrà la seguretat de cobrar o la seguretat, fins
i tot, de saber la resolució dins el mateix any i, per tant, no és
indefensió.

I acab, Sr. President, acab fent una referència al Pacte per a
l'ocupació, com deia vostè, d'on treim..., que encara no sabem
on tenim els 5.000 milions de pessetes; sí, si vostè suma els
pressupostos de les meves direccions generals els trobarà. I el
que sí he dit i li dic públicament, era que presentàrem a la Mesa
de Concertació Social un projecte que són els de les ordres que
desenvolupen els decrets vigents. Si -perquè a la Mesa hi ha
tres parts: empresaris, sindicats i Govern- si no estan d'acord els
sindicats, idò basta que hi hagi dues parts que hi estiguin: els
sindicats es posen d'acord amb els empresaris i nosaltres
respectarem el que ells ens diguin, i punt.

I per contestar la resta em reservaré la rèplica. Moltes
gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Aldarull a la sala).

Sra. Diputada, Sra. Amer, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

La traduesc, Sr. Conseller: "Estamos...", "estam disposats
al fet que aquests milions es reparteixin com proposin els
sindicats i els empresaris, els 5.000 milions"; per això jo li
demanava, Sr. Conseller, què farem amb aquest pla Produir,
amb aquests 5.000 milions del Pacte per a l'ocupació. 

Què no vagin bé els sectors, li he repetit una frase
talment de les directrius d'ordenació del territori, de les
directrius d'ordenació del territori, de l'avanç d'aquestes
directrius d'ordenació del territori. 

Just per acabar, una qüestió importantíssima és el tema
de futur, és a dir, quina és la política de futur d'aquesta
conselleria?, com es plantegen aquests sectors minoritaris
que cada vegada -hi coincidirà- estan més enfonsats, que
cada vegada el pes dins l'estructura productiva és més baix
perquè estam en una total terciarització de la nostra
economia entorn del turisme? És aquí la importància
d'aquesta actuació i actuació, sobretot, amb aquestes
alternatives, amb aquesta ocupació, i és per això que
plantejam aquest futur. Quina és la política de la Conselleria
en tema de món rural?, com es plantegen al nova PAC que
ha de sorgir de l'Agenda 2000? Memòria de pressuposts 98;
plantejarem unes jornades. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, per qüestió
incidental.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan i Cardona):

Gràcies, Sr. President. Crec que per la importància que
ha dit respecte a la PAC només m'hauré de centrar en això,
maldament em sàpiga greu no poder contestar, pel temps, a
la resta.
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Miri, no crec que sigui ni tan sols cortès dir el que acaba de
dir. No, perquè no és dir "plantejarem unes jornades de reflexió
per saber què farem", no; el que li estic dient allà és que és
necessari implicar -sí, sé llegir i ho he escrit jo, no fa falta que
m'ho ensenyi- però sí que li puc dir que és necessari implicar
tota la societat en un debat per conèixer què opina tothom sobre
el futur de l'agricultura, què volem del món rural. Si vol, puc
redactar jo tranquil•lament què és el que seria, o què és el que
voldria, o què és el que consideraria jo per al món rural, però
consider que és una cosa prou important que ni el Govern totsol
ho ha de decidir, ho hem de decidir entre tots. I vull recordar-li
una cosa: malauradament no tenc, avui ja no el tenim aquí però
el Sr. Orfila, portaveu -en el seu moment- del PSM,
precisament per a l'organització d'aquestes jornades va
considerar que era digne de felicitació. A vostè li sembla que
no pot ser, que no pot pretenir el Govern comptar amb els altres
ni pot voler pretenir conèixer què pensa no només la gent del
món rural, sinó tota la societat. Jo pens que és tot el contrari. 

La reforma a la PAC, l'Agenda 2000, és un tema molt
important. La postura del Govern, jo ho he dit públicament, té
ombres i té clars; consider que a l'agricultura hi ha una part que
ens beneficia, que és el tema del vacum de llet, i consider que
hi ha una sèrie de coses, com són els cultius mediterranis,
olivera, fruits secs, secà, hortalissa, tot això ens queda sense
contestar, i crec que tenim l'obligació de prendre postura. Per
això jo he convidat tothom i ho he fet constar a la memòria. Si
vostè no vol participar no es preocupi, no es preocupi, no
vengui, però sàpiga que jo he ofert la mà a tothom perquè
tothom pugui explicar què volem del món rural. Moltes gràcies,
Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Per fixar la posició, per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, ja que el grup
esmenant, en el moment de plantejar l'esmena de totalitat,
pràcticament ja avançava contestació, ja s'autocontestava, i
llavors el conseller ha acabat de replicar els temes que
quedaven pendents, simplement per fixar la posició i dir que el
nostre grup no donarà suport a aquesta esmena de totalitat.
Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, demanaria un poc de tranquil•litat al Grup
Parlamentari Popular i a tota la Cambra en general.

Vegem, estava més o manco previst que aquest debat
pogués durar fins a les 22,30 hores o 22,45. A la vista que
només queden dos debats que són de globalitat, per tant, no són
de totalitat, amb les esmenes que queden, jo proposaria als
presents si podem acabar avui vespre encara que la votació,
com que l'han fixada per demà al matí a les 10,30, seria demà
al matí a les 10,30, i així acabaríem el debat dels pressuposts i
demà no importaria venir aquí a les 9,30 i seria la votació.

Estam d'acord?

Per tant, veurem el debat número 25 de totalitat i
globalitat, societats anònimes públiques Institut de Biologia
Animal, Ibabsa; Serveis de Millora Agrària, Semilla; i
agrupació dels programes 5311, millora de la infraestructura
agrària; 7111, direcció dels serveis generals i ajuts
estructurals; 7121, Pla integral del sector agrari de les Illes
Balears; 7122, millora de productivitat i explotació de
recursos marins.

El Grup Parlamentari Nacionalista-PSM té presentades
les esmenes 6936, 6941, 6942, 6944, 6943, 6945, 6948,
6950, 6951, 6946, 6947, 6949, 6952, 6953, 6954, 6955,
6956, 6957, 6958 i 6960. Per fer la seva defensa té la
paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que presenta el PSM
a aquests programes i societats anònimes públiques, estan
totes elles encaminades a millorar i a incidir més en la
millora d'infraestrutures agràries i incrementar la seva
rendibilitat. Són propostes que van des de reforç al Pla
d'electrificació rural, assegurant-nos que aquest beneficiï les
explotacions agràries i no a segones residències o a
parcel•lacions i construccions il•legals; incrementar la
utilització d'aigües depurades per evitar i per minvar la
utilització d'aigua bona en el reguiu de les explotacions
agrícoles i ramaderes; impulsar, també la millora d'habitatge
rural, també d'explotacions agràries en funcionament, és a
dir, ajudar per millorar els habitatges dels pagesos i de la
gent que treballa al camp i també evitar millorar segones
residències amb aquests ajuts. 

Després unes altres fan referència a col•laboració amb
cooperatives; per una banda, iniciar una experiència pilot de
foment de l'activitat agrària compatible amb el manteniment
del medi natural -seria la 6944-, indemnitzacions, l'esmena
posa a cooperatives i hauria de posar compensatòries; per
altra part, una transferència als ajuntaments per
promocionar els mercats de venda directa dels productes
alimentaris. La 6945 fa referència a la potenciació del
Consell Agrari de les Illes Balears; la 6946, una qüestió que
reivindiquen els sindicats agraris, i és que es convoquin
eleccions sindicals del sector: sabem que a altres comunitats
autònomes aquestes han estat convocades, no així a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ajudar també les
associacions de races autòctones; instal•lar en una zona pilot
avisos contra plagues, és a dir, en una zona fruitícola, per
avisar en el moment en què es donen les condicions òptimes
perquè es pugui produir una plaga i, per tant, que els
hortolans puguin posar-hi remei. Una altra esmena és de
foment del sindicalisme agrari; uns ajuts per al manteniment
de les entitats cooperatives de segon grau, cooperatives que,
en el cas de Menorca, fan una bona feina en la compra de
farratges i de pinsos per als pagesos, intentant abaratir els
costos de transport.
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Per altra banda, una qüestió reivindicada també bastant pel
nostre grup, i és avançar en la consecució d'un pacte
intersectorial entre el sector econòmic més important de la
nostra comunitat autònoma, com és el turisme, i l'agricultura,
és a dir, els sectors lleter i hortofrutícola; intentar que aquests
dos sectors s'entenguin i un pugui consumir el que l'altre
produeix. També una altra esmena per promoure la
comercialització de productes agroalimentaris a través de les
cooperatives. La 6957 proposa incrementar un ajut al
funcionament dels consells reguladors de les denominacions
d'origen. Una altra qüestió també important a què ja he fet
referència, els reguius, i és fomentar la substitució de sistemes
de reguiu tradicional per altres que impliquin un menor consum
d'aigua. 

Per altra banda, també, una feina que jo pens que és
important que es faci des del Govern, i és el reforç del Pla
d'electrificació rural; en aquests moments tenim finques,
explotacions agrícoles i ramaderes que no tenen servei
d'electricitat i, per tant, s'ha d'estendre aquesta electrificació
rural a la majoria o a totes les finques de les illes.

I aquesta seria molt per damunt la defensa de les esmenes en
aquesta sessió. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam a veure les esmenes
del Grup Parlamentari Socialista que són la 6576 i 6558,
ambdues de totalitat, i la 5566, 5559, 5560, 5561, 6562, 6563,
6728, 6569, 6568, 6571, 6574, 6564, 6565, 6572, 6567, 6573,
6570 i 6575. Sra. Amer, té vostè la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
i aprofit ara també la presència del conseller; jo li he de fer una
referència, continuant el debat anterior, i em perdonarà, just una
referència, però la línia cap al futur és a allò que jo volia fer
referència, i no criticar aquestes jornades. Dic això perquè
aquestes esmenes que presentam aquí referides a aquests
sectors, agrícola, ramader i pesquer, van relacionades no tan
sols amb la política en aquests moments, en la situació difícil
d'aquests moments, sinó també perquè s'han de plantejar
aquestes línies de futur. Per tant, insistesc en el fet que allò que
és important és que els pressuposts vagin en aquestes línies de
futur i no siguin uns pressuposts repetitius i no, per tant, -
insistesc- en criticar aquestes jornades que em sembla molt bé
qualsevol diàleg que s'estableixi i vostè, Sr. Conseller, ho sap.

He de començar, presentarem aquí tota una sèrie
d'esmenes referides als distints programes, igual que les
esmenes de totalitat, referides a les dues empreses públiques
Semilla i Ibabsa. I hem de començar insistint, dins aquest
programa de millores d'infraestructures agràries, en aquelles
esmenes de millora de camins rurals i que afecten un major
finançament per part d'aquests convenis de cara als
ajuntaments per a l'any que ve. Presentam també dos grups
d'esmenes a aquest programa per tal d'introduir ajudes per
cofinançar millores de modernització d'equips de reg i
aprofitament d'aigües depurades, en concret a ses Salines de
Mallorca, com també ajudes a la cofinançació de
l'electrificació rural i sistemes d'energies alternatives.

Al programa 7111 es mantenen aquelles esmenes
dirigides a potenciar els coneixements i la informació
agrària als pagesos, i a mi m'agradaria aquí que també es
fixàs clarament en aquestes dues: són unes esmenes
d'afectació i addició molt petites perquè estic ben segura, o
quasi segura, que el Partit Popular les podria tenir en
compte. Aquí és una edició d'un butlletí informatiu del món
rural a les Illes Balears, una afectació de 12 milions de
pessetes, que això ajudaria molt clarament perquè els
pagesos poguessin tenir informació ràpida, àgil, del sector
agrari, i també poder tenir informació actualitzada i
contínua amb la dotació d'un centre d'informació i
documentació.

Donar a conèixer també els nostres productes, així com
vigilar la qualitat, és la finalitat d'aquestes esmenes que es
presenten, campanyes de promoció de productes autòctons
o també aquests premis a aliments de les Balears, que també
serviria per promocionar-los. En concret, és una afectació
de 3,5 milions de pessetes.

Amb aquesta esmena també tradicional, millores
d'habitatges rurals, volem afavorir allò que és important
obtenir, aquest objectiu, per ser més atractius els habitatges
i, per tant, la permanència dels pagesos a les explotacions.

Dins el programa integral del sector agrari presentam un
conjunt d'esmenes referides al foment de l'associacionisme.
Una afectació per a convenis amb associacions agràries de
22 milions de pessetes. Una substitució de 24 milions de
pessetes pel Ucabal per al seu funcionament, així com una
afectació de 16'5 milions de pessetes per a dotació del
Consell Regulador d'Agricultura Ecològica. Mantenir també
aquesta esmena de millora de l'estructura sanitària a
granges, animals, per tal d'evitar la contaminació, perquè
pensam que és important aquest esforç d'equilibri
mediambiental, sobretot quan ens referim també als
aqüífers, ens referim també al subsòl a causa de les purines.

Presentam una esmena de foment de races autòctones i
també, Sr. Conseller, i vostè estirà segurament d'acord,
pensam que és un tema que s'ha debatut i n'hem parlam en
el Picab del sector lleter, és una esmena per facilitar la
comercialització, per canalitzar aquesta comercialització de
llet a aquells sectors directament implicats en l'hosteleria o
bars i restaurants.
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I finalment, ja referit al programa del sector pesquer,
presentam una esmena per a la potenciació dels esculls
artificials.

Ja per acabar, les esmenes de totalitat referides a Semilla,
que podem repetir de les actuacions que no justifiquen en cap
moment la continuïtat de l'empresa Semilla; actuacions que
estan encaminades a fomentar una determinada política que en
cap moment ajuden a fomentar el pensam que ha de ser
necessari per al benefici directe dels pagesos; evitaríem també
altres actuacions ben clarament innecessàries com les d'abocar
molts de milions de pessetes en aquestes empreses, que han
resultat finalment estar en mans de gestors catastròfics. Aquí
hem de recordar que encara duim aquesta previsió d'ingressos,
com dúiem l'any passat, d'aquesta venda difícil de les naus de
l'antiga cooperativa. Res, tanquin Semilla, senyors del Govern,
i faran un bon favor als pagesos.

Ja per acabar, Ibabsa, també demanam la supressió d'aquesta
empresa, aquest Institut de Biologia Animal degenera en una
segona Semilla i es limita a continuar amb inèrcia el que havia
estat uns anys més bons per a aquesta empresa. Els conflictes
mateixos entre el personal i aquest fort pes que té el personal
dins el conjunt de despeses no aporta cap benefici, en
definitiva, als ramaders. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. diputada. Per fixar la posició per part
del Grup Parlamentari Popular, Sr. Soler, té vostè la paraula.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc començarem per les
esmenes que el nostre grup parlamentari està disposat a
acceptar amb transaccions. En primer lloc, seria l'esmena 6947
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que és en relació a la
companya de foment de consum d'aliments de qualitat
controlada, si la quantia fos de 20 milions de pessetes el nostre
grup estaria disposat a transaccionar-la amb les mateixes
partides que planteja el Grup Nacionalista.

Respecte a l'esmena 6957, també del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM, la proposta nostra seria d'acceptar amb la
mateixa quantia que ve indicada a aquesta esmena, modificant
únicament la partida d'alta, que seria amb la mateixa secció,
mateix centre de cost, mateix subprograma, variant el
subconcepte, que en vers de 77000 seria 48000. I afegir a la
motivació de l'esmena: ajut al funcionament de consells
reguladors de denominacions d'origen i organitzacions agràries.

Per altra part, també acceptam l'esmena 6958 del Grup
Nacionalista, de 20 milions de pessetes, per fomentar la
substitució de sistemes de reguiu tradicionals per als que
impliquin un menor consum d'aigua. És activitat que estam
disposats que s'inclogui dins aquests pressuposts.

Per altra part, també acceptam una afectació del Grup
Parlamentari Socialista, d'addició del Butlletí Informatiu del
Món rural, per un import, no de 12 milions que és l'afectació
que hi havia prevista inicialment, sinó de 6.

I això pel que fa a actuacions que estam disposats a
acceptar.

Llavors, hi ha tot un conjunt d'esmenes en bloc que aquí
no hi tornarem a entrar, perquè hem parlat d'electrificació
rural quan hem parlat de la Conselleria de Medi Ambient;
hem parlat de reguius i de sistemes de millora de reguius
quan hem parlat de la Conselleria de Medi Ambient; hem
parlat d'habitatge rural quan hem debatut l'habitatge; i jo
crec que en aquests moments i en aquestes hores hem de
procurar ser el manco repetitius possibles. Dir que per
exemple en relació a qüestions com races autòctones, com
plagues, és a dir, són actuacions que es fan per part de la
conselleria; que en habitatges rurals, per a no repetir-me, hi
ha partida prevista i hi ha programa d'actuació en aquest
sentit; pel que respecte a les eleccions agràries, primer s'ha
de dur endavant la llei de cambres agràries i llavors es
podran dur a terme les eleccions, en conseqüència, abans de
què entri la llei de cambres agràries no és oportú plantejar
una partida pressupostària aquí.

Llavors, pel que respecte també a qüestions de camins
rurals, que els han esmentat tant un grup com l'altre, dir que
dins el 98 hi ha prevists ajuts de l'ordre de 1.500 milions de
pessetes, és a dir, són quanties importantíssimes que
demostren que el Govern per a l'any 98 està disposat a fer
un important esforç en matèria de camins rurals. En
definitiva, energies alternatives també ha estat qüestió prou
debatuda al llarg d'aquest debat pressupostari, i no entrarem,
sinó a dir que no, a la qüestió de les esmenes de totalitat a
Semilla i a Ibabsa; Semilla que és una empresa que en
aquests moments du a terme funcions i tasques d'informació
a l'agricultor, d'ajudes per a compra de cereals; i l'Ibabsa
que dur a terme també control de plagues i altres tipus
d'actuacions en aquest sentit.

En definitiva, creim que la resta d'esmenes es refereixen
bàsicament a actuacions que el Govern du a terme, a plans
que el Govern en aquest moment té en marxa; que es tracta,
per part dels distints grups parlamentaris de o bé d'imprimir
una velocitat distinta o bé incrementar les dotacions
pressupostàries a uns moments que nosaltres creim que el
que es destina és prou suficient per dur endavant els
projectes que hi ha prevists. En definitiva, votarem que no
a la resta d'esmenes. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Soler, però, si em permet, o no ho he
sentit o no ens ha dit la transacció de l'esmena del Grup
Parlamentari Socialista, l'afectació, de quina esmena és?
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EL SR. SOLER I CLADERA:

Sí, és l'esmena 6569, addició del Butlletí Informatiu del
Món Rural de les Illes Balears, la proposta era una afectació de
12 milions, la nostra és una afectació de 6.

EL SR. PRESIDENT:

6569; 59.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, es refereix a la 6569.

EL SR. PRESIDENT:

Aquesta, i l'afectació seria en lloc de 12, 6.

LA SRA. AMER I RIERA:

I l'acceptam, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gomila, accepta vostè les transaccions? Perfecte. Passam
al darrer debat, núm. 26, de globalitat, agrupació dels
programes 7221, regulació i normativa industrial; 7241,
promoció industrial i tecnologia; 7242, promoció i regulació de
l'artesania; 7611, reforma i modernització de les estructures i
promoció del comerç. Hi ha presentades esmenes per part del
Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que són la 6937, 6938,
6939 i 6940. Sr. Gomila, té vostè la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Quatre esmenes que presenta el PSM,
una que fa referència a la creació d'una finestreta única
industrial a cada illa, em pens que aquesta s'ha anat reiterant al
llarg del temps i de la història d'aquest parlament, com a mínim
en els darrers cinc o sis anys, perquè entenem que s'ha de
facilitar la creació d'empreses, la creació de comerços, la
creació d'indústria, perquè qualsevol personal que vulgui tirar
endavant la feina i la tasca de crear-se una empresa o un
comerç necessita peregrinar, almanco, per tretze o quinze
finestretes de diferents administracions. Nosaltres creim que
l'Administració autonòmica hauria de crear aquest centre de
gestió, d'aquests permisos i de totes les autoritzacions que es
necessiten per crear una empresa, i per açò aquesta esmena
d'addició.

Una altra que fa referència a la creació de petites indústries
dedicades al reciclatge. I les dues darreres, que fan referència
al foment de l'artesania. Una als ajuntaments, una de
transferència als ajuntaments per fomentar els mercats de venda
directa dels artesans; i una segona, d'incrementar les ajudes per
al foment de l'artesania. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. I passam a les esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista, que són la
6810, 6806, 6809, 6807, 6811 i 6808. Sra. Amer, té vostè la
paraula; ah, no, perdó, no l'havia vista; Sra. Carme García,
té vostè la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, deu ser dels pocs que no em veu,
perquè miri que faig embalum.

(Rialles)

Bromes a part, i és que en aquestes hores no sé si hi ha
massa enteniment dins el cap. Voldria defensar ràpidament
les esmenes de comerç i indústria, tot i que encara tenc
energies em quedaria en ganes de contestar algunes coses
que ha dit el conseller a l'esmena a la totalitat, però no ho
faré perquè si no obriria un altre debat i no en tenc cap
ganes.

Una de les esmenes és la finestra única, que coincidim
en això amb la proposta que fa el PSM i tota l'argumentació
que ha dit el representant del PSM basta per defensar-la.

Una altra de les esmenes que hem presentat són les
transferències als consells insulars per tal de crear vivers
d'empresa a cada illa. Vostès saben, com hem dit nosaltres
també amb l'esmena a la totalitat, que una de les illes que el
sector productiu i el comerç tenen més importància dins la
totalitat de la seva economia és Menorca i, en aquest sentit,
no hi ha cap iniciativa a Menorca, cap ni una. Per tant,
nosaltres pensam que els vivers d'empresa per tal de
començar a engegar, a funcionar, una activitat són
importants, entre altres coses com a copiar experiències i
aprendre'n uns dels altres. Afectam dues partides de 417
milions i 90 milions de pessetes d'indústria i de comerç per
a empreses, que són subvencions, partides de subvencions
de capital, és a dir, subvencions per invertir per a només
aquelles empreses que creïn contractació indefinida o
millorin els llocs de feina dels seus treballadors, que
contractin de forma indefinida aquelles contractacions que
eren temporals. Això sí són polítiques actives d'ocupació.

Una altra esmena per a condicionament de mercats
municipals i crec que, finalment, una esmena per
incrementar el personal d'inspecció de comerç a cada illa. El
conseller sap i tots sabem que la inspecció de comerç no
funciona i hauria de funcionar millor no només des del punt
de vista del comerç, sinó també des del punt de vista dels
consumidors que tenen dret i que tenen alguns drets que fins
i tot no coneixen, i que aquests s'haurien de respectar pels
comerços i perquè tots funcionin millor. Res més, moltes
gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. consellera, Sra. diputada. Per fixar la
posició per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Soler.

EL SR. SOLER I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. En aquest cas en aquest debat no hi
haurà acceptació d'esmenes, és a dir, seran votades totes en
contra per part del nostre grup. Dir en primer lloc, pel que fa a
la 6937 del PSM i la 6806 de la finestreta única a cada illa, que
la previsió que té la conselleria en aquest sentit és d'anar
integrant cada vegada més les delegacions d'indústria i
d'agricultura i implantar qüestions, com pot ser el registre
electrònic, que sense cap dubte hauran de facilitar i facilitaran
les tramitacions davant aquests organismes.

Per altra part, la 6938 del Grup Nacionalista-PSM, sobre
reciclatge, això és una qüestió que no és la seu oportuna aquí,
la seu oportuna és Medi Ambient i, en conseqüència, no hi
entrarem. La 6939 d'ajuda als ajuntaments per a foment de
l'artesania, nosaltres creim que el foment de l'artesania ha d'anar
per altres línies, ha d'anar per altres tipus d'ajudes i no a través
d'actuacions o col•laboracions amb els ajuntaments. I amb la
6940, que pretén incrementar la partida que hi ha per a foment
de l'artesania, des del nostre punt de vista té dotació suficient
per dur a terme les activitats previstes per a l'any 98.

Pel que fa a la resta d'esmenes del Grup Parlamentari
Socialista, la 6810, del viver d'empreses, en aquests moments
hem de ser conscients que és una experiència que s'està
implantant en aquests moments, és a dir que encara no està, des
del nostre punt de vista, prou desenvolupada, és una qüestió que
ha d'anar arrelant, ha d'anar creixent més, en aquests moments
hem de tenir en compte que el CEI ja té representació a cada
illa i que l'important és que els diversos projectes que es
plantegin hi hagi representació de les diferents illes.

Pel que respecte a les esmenes 6809 i 6808, que van
destinades o van relacionades a llocs de feina, les línies d'ajuda
que té la conselleria prioritzen precisament la creació de llocs
de feina estable com un dels criteris bàsics a tenir en compte a
l'hora d'aplicar les subvencions en aquest sentit.

I per altra part, l'esmena 6811, que pretén incrementar la
partida de mercats municipals, des del nostre punt de vista té
dotació suficient i en conseqüència creim que no s'ha de tenir
en compte. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. diputat. I conclòs el debat del
Dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Projecte de Llei NºRGE 5644/97 de Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any
1998, i abans d'aixecar la sessió, donam la informació que
la votació començarà demà matí, a les deu i mitja, s'aixeca
la sessió.



4270 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / fascicle 6 / 18 de desembre del 1997



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 97 / fascicle 6 / 18 de desembre del 1997 4271



4272 DIARI DE SESSIONS / Núm. 97 / fascicle 6 / 18 de desembre del 1997



DIARI DE
SESSIONS

DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES
BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 pessetes.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 pessetes.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 pessetes.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 pessetes.

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 16
PALMA DE MALLORCA

Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


