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II.- PROPOSICIONS NO DE LLEI:
1) RGE núm. 2589/99, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla sociosanitari de les Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:
Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem el primer
punt de l'ordre del dia, relatiu a preguntes, i en primer lloc
demanarem si hi ha substitucions.
EL SR. FLAQUER I RIUTORT:
Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Joan Flaquer substitueix Jaume
Font.
I.1) Pregunta RGE núm. 2517/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ubicació de la Conselleria de
Benestar Social.
LA SRA. PRESIDENTA:
La pregunta 2517/99, relativa a la ubicació de la Conselleria
de Benestar Social, ha estat retirada per la Sra. Estaràs
mitjançant escrit 2996/99, de 5 del 10 del 99.
I.2) Pregunta RGE núm. 2518/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació de l'Institut de la dona.
Per a formular la pregunta 2518/99, relativa a la creació de
l'Institut de la dona, intervé la seva autora, Sra. Rosa Estaràs i
Ferragut.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta diu: "Quina serà
l'estructura i quan es crearà l'Institut de la dona?". Feim la
pregunta bàsicament perquè sabem de la iniciativa de dur
endavant un institut de la dona. Ens interessaria saber quan
vendrà aquesta llei al Parlament, quin serà el calendari,
interessa saber també quina serà l'estructura, quines
competències tendrà, si tendrà totes les competències que
tenia o que té en aquest moment la Comissió
interdepartamental de la dona, això vol dir totes les
competències sanitàries, les competències educatives i
culturals, les competències d'associacionisme, les
competències socials, les competències quant a imatge, les
competències en temes sanitaris, etc., etc. Interessa saber
bàsicament quina serà l'estructura, calendari i dotació
pressupostària, i quin personal hi farà feina. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Li contesta l'Hble. Consellera Sra. Caro.
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LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Bé, gràcies. En primer lloc li agraesc, Sra. Estaràs, el seu
interès per la creació de l'Institut de la dona, que és un dels
objectius principals de la nostra conselleria, i de fet ja s'han
donat passes importants per crear-lo. Ara mateix el que tenim és
una proposta de llei, que ja tenim el seu esborrany, ja s'ha remès
a la Direcció General de Relacions amb el Parlament, i una
vegada es facin les tramitacions oportunes aquesta llei entrarà al
Parlament, es debatrà, amb la idea que, com a molt tard, a
principis de gener l'Institut de la dona estigui creat.
La seva dotació pressupostària jo no li puc donar una xifra
perquè els pressupostos encara no s'han tancat, però el que sí li
puc dir és que la proposta que hem fet de pressupost és bastant
superior a la dotació que fins ara tenia la Comissió
interdepartamental de la dona.
Quant a la seva estructura, aquesta proposta de llei preveu
que l'estructura es definirà mitjançant un decret. Li puc avançar
que l'estructura haurà de respondre als objectius que ens hem
plantejat, a les funcions que ens plantejam des d''aquest institut,
que li puc ara resumir com a elaborar directrius destinades a
aconseguir els fins proposats, impulsar els distints poders públics
de la Comunitat Autònoma, que els diferents poders públics de
la Comunitat Autònoma els apliquin, és a dir, impulsar els plans
per a la igualtat de la dona; estudiar la situació de la dona, és a
dir, tenir un coneixement de quina és la situació de la dona a les
Illes Balears; realitzar el seguiment de la legislació vigent i la
seva aplicació i, si és procedent, elaborar noves propostes de
normativa; emetre informes i dictàmens sobre la situació de la
dona; impulsar mesures de coordinació entre els diferents
programes d'actuació i promoure i proposar a les diferents
administracions públiques de les Illes Balears, dins l'àmbit de les
seves competències, l'execució de projectes dirigits a una
educació no sexista, la incorporació de la dona al món laboral, la
salut de la dona, la participació de la dona en la vida pública i la
protecció jurídica i social de la dona. És a dir, com veu, es faran
propostes de caràcter transversal que haurem de coordinar amb
les diferents conselleries.
Una altra funció és assessorar els distints departaments del
Govern de les Illes Balears per potenciar la igualtat de la dona,
realitzar campanyes de sensibilització i qualsevol altra funció
que es consideri oportuna i que se li pugui encomanar.
Jo crec que bàsicament està contestada la seva pregunta.
LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de rèplica intervé la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, els objectius són per totes
les comunitats iguals, són els mateixos objectius que tenia
la Comissió de la dona; evidentment, el pressupost de la
comissió com a tal comissió era petit, però els pressuposts
del que eren les competències de la dona era la suma de tots
els departaments de totes les conselleries: per això va sortir
un pla d'igualtat d'oportunitats per 3.000 milions. Per això
m'interessava saber quina seria la dotació pressupostària,
perquè bàsicament la diferència entre la comissió i l'institut
era o és que la comissió es nodreix del pressupost de totes
les conselleries; en canvi un institut se suposa que té
pressupost propi.
Ho dic a rel que va venir la consellera de Sanitat i, quan
li vàrem demanar si la prevenció del càncer de mama i
altres actuacions que es duen des de Sanitat en matèria de
dona passarien a l'Institut de la dona, no va saber contestar,
amb la qual cosa m'interessaria saber si aquestes
competències..., perquè té sentit crear l'Institut si recull totes
aquestes competències, però si cream un institut i Sanitat
continua fent dona i continua duent competències que
formarien part d'un institut, no entenc molt bé la creació
d'un institut. És a dir, li donarem suport en la creació de
l'Institut sempre que reculli d'una manera centralitzada totes
les competències disperses. El que no tendria sentit és crear
un institut perquè tengui la mateixa composició que una
comissió interdepartamental.
He de dir també que no sabem si aquest tema es
transferirà o no als consells insulars. Interessa saber si es
transferirà o no; també si es farà un tercer pla d'igualtat
d'oportunitats, i també, ja que em diu que hi ha un projecte
de llei entregat a la Direcció General de Relacions
Institucionals, supòs que en aquest projecte de llei, com no
podria ser d'una altra manera, hi ha d'haver un organisme com fan tots els instituts- d'un consell rector d'aquest
institut. Li faríem una sol•licitud des de l'oposició, des del
Partit Popular, donat que és l'únic partit a l'oposició i amb
una majoria molt considerable, de poder participar en aquest
consell rector, tal com fa l'Institut d'Aragó que en el seu
consell hi ha un representant de cada partit polític del marc
parlamentari, amb la qual cosa m'agradaria, si realment
volen propostes per consens i crec que en aquest tema ens
hi hem de trobar totes les forces polítiques, demanar-li
participar d'aquest consell rector, encara hi som a temps, si
no ho faríem via esmena.
I pregar-li que, sabem que el pressupost no està aprovat,
però imaginam que el més important quan es posa una eina
en marxa és saber de quins doblers disposam. Ho dic perquè
he estat molts d'anys en el govern i es veu, quan un projecte
avança o no avança, si s'hi destina quantitat pressupostària.
Evidentment ha de tenir més doblers que la Comissió de la
dona perquè la Comissió de la dona es nodria de tots els
pressuposts; si ara ho centralitzen -per això demanava la
pregunta- seria la suma del pressupost de totes les
conselleries, que abans estava repartit entre totes, per la qual
cosa li demanava el tema del pressupost. En qualsevol cas,
si no em pot contestar en el debat de pressuposts idò
tendrem esment en aquesta qüestió.
Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, obre una qüestió incidental la consellera de Sanitat Aina
Salom.

LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. En torn de contrarèplica i per tancar aquesta
qüestió incidental, té la paraula la consellera de Sanitat,
Aina Salom.

Un momentet, un momentet; convindria que pujàs aquí...
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Bé, bon dia a tots, senyors diputats i senyores diputades, i per
al•lusions vull contestar a la Sra. Rosa Estaràs perquè em toca
ben prim una al•lusió que m'ha fet, que diu que se'm va fer una
pregunta i que no vaig saber contestar, amb la qual cosa li he de
dir que pot ser que, políticament, convengui a l'oposició aquest
tipus d'afirmació, però en cap moment no s'ajusta a la realitat. En
primer lloc no va ser ella qui em feia les preguntes sinó el Sr.
Pere Rotger, i quant al càncer de mama, jo no sé si vaig contestar
amb aquests termes o no, perquè no ho record bé, però en cap
moment puc acceptar, Sra. Estaràs, que jo no vaig saber
contestar. Jo, quant al tema del càncer de mama sí que vaig dir
que el càncer de mama continuava i que dins la mesura del
possible l'intentaríem millorar.
Quant a temes de pressupostos vaig contestar que no estàvem
en una comissió de pressupostos i que si se'm permetia ja em
presentaria quan parlàssim de pressupostos, per la qual cosa, Sra.
Estaràs, m'agradaria que s'ajustàs a la realitat i no a allò que
políticament pot ser més aviat rendible.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Aina Salom i Soler):
Sra. Estaràs, va equivocada quant a si tenc ganes de
parlar, sinó que vostè, molt hàbilment, ha canviat les coses
i les ha trastocat, i en aquest moment jo em sent obligada,
com a consellera de Sanitat, a haver de contestar-li.
Evidentment, quan el Sr. Pere Rotger em va demanar com
duríem els temes de benestar social o la consellera de
Benestar Social, li vaig concretar especialment que la Sra.
Caro i jo teníem unes relacions perfectes, i tot el que fossin
temes que haguéssim de dur conjuntament, que no passàs
pena, que els duríem perfectament perquè ens entenem molt
bé i tenim ben clar que hi ha qüestions sanitàries i qüestions
socials que aniríem sempre compaginant i conjuntament, i
encara que a vostè li sembli que no li he contestat, idò ho
sento molt perquè li he contestat. El càncer de mama
continuarà, es millorarà i la Sra. Caro i jo, des de la seva
conselleria i des de la meva, continuarem treballant per a
totes aquestes qüestions.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
En torn de rèplica intervé la Sra. Rosa Estaràs.
Gràcies, Sra. Presidenta. no em contesta la pregunta.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que la Sra. Consellera de
Sanitat té moltes ganes de parlar en aquest parlament. Revisi
vostè les actes: no em va contestar i continua sense contestar-me;
que es millorarà, en n'alegram; que continuarà, ens n'alegram,
però la pregunta que li va fer el Sr. Rotger en representació del
Partit Popular i, per tant, en representació de mi mateixa, és si
passaria aquesta competència a l'Institut de la dona o no, i no la
va contestar en aquell moment i no l'ha contestada ara. Agrairia
que en un torn de contrarèplica, nunca es tarde cuando llega, idò
que contestàs. Gràcies, Sra. Presidenta.

No, no, perdó, està tancada aquesta qüestió incidental.
En torn de contrarèplica faltava la intervenció de l'Hble.
Consellera Sra. Caro.
LA SRA. CONSELLERA
(Fernanda Caro i Blanco):

SENSE

CARTERA

Gràcies. Intentaré contestar les preguntes que m'ha
formulat la Sra. Estaràs a la contrarèplica...
Bé, jo li torn a agrair el seu interès per la creació de
l'Institut de la dona, però, de fet, li explic que nosaltres ara
ja tenim un esborrany de projecte de llei, que aquest
esborrany ja està en mans de la Direcció General de
Relacions amb el Parlament, que una de les passes que es
donaran és fer arribar aquest projecte de llei a totes les
conselleries per tal que puguin afegir, aportar idees, i per tal
que tenguin en compte, també, a l'hora d'elaborar el seu
pressupost, quines actuacions estarien vinculades a l'Institut
de la dona, i bé, jo li agraesc aquest interès, però també ha
d'entendre que a la majoria de les qüestions que ha plantejat
no li puc donar una resposta tancada perquè encarar està en
projecte. De fet, està encara en projecte i ja és més del
vostès han fet durant 16 anys, que fins i tot li he de recordar
que a la passada campanya electoral, l'associació de dones,
el lobby de dones, va fer a tots els partits aquesta proposta
de la creació de l'Institut de la dona, i que tots l'acceptaren
excepte el PP. Per tant, veu que sí que és un interès de tots
els partits que formen aquest govern, impulsar la creació de
l'Institut de la dona, i que es farà tenint una estructura pròpia
i, a la vegada, coordinant aquells aspectes que són
transversals amb les diferents conselleries.
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Els temes que són competència de diferents conselleries,
continuaran essent competència d'aquestes conselleries, com és
el tema del càncer de mama. El que està clar és que hi haurà una
coordinació i una vertebració entre l'Institut de la dona i els
diferents programes que es desenvolupin a altres conselleries.

I.4) Pregunta RGE núm. 2520/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a garantia s'assistència de
discapacitats psíquics i físics de la Unac i Coordinadora de
Minusvàlids.

En el tema del pressupost, li torn a dir que el pressupost és
encara un projecte, que jo no li puc dir ara com quedarà, que això
entrarà en el Parlament i es debatrà, però que pot estar segura
que jo estic defensant que la dotació pressupostària per a la
creació de l'Institut de la dona superi el que és la Comissió
interdepartamental perquè, òbviament, l'Institut de la dona
superarà en funcions, en composició i en actuacions, el que és
ara la Comissió interdepartamental que, com molt bé vostè ha
dit, no és més que una comissió coordinadora de les diferents
actuacions que altres conselleries fan en matèria de promoció de
la dona. A l'institut de la dona es faran actuacions específiques
dirigides des del mateix institut, a la vegada que es coordinaran
actuacions que ja es duen i es continuaran duent a terme des
d'altres conselleries.

La pregunta 2520/99, relativa a la garantia d'assistència
de discapacitats psíquics i físics de la Unac i Coordinadora
de Minusvàlids, ha estat retirada per la Sra. Rosa Estaràs i
Ferragut mitjançant escrit 2996/99, de 5 del 10 del 99.
I.5) Pregunta RGE núm. 2521/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a garantir la mateixa
prestació social a tots els ciutadans.
Per formular la pregunta 2521/99, relativa a garantir la
mateixa prestació social a tots els ciutadans, té la paraula la
Sra. Rosa Estaràs i Ferragut.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Tenc una altra qüestió. M'ha demanat si hi haurà un consell
rector i si es té present la incorporació o la participació, perdoni,
del Partit Popular. Bé, m'està obligant un poc a avançar
esdeveniments, perquè en aquesta proposta de llei, òbviament,
està la creació d'un consell rector i també hi ha una proposta de
composició d'aquest consell rector, i la vull tranquil•litzar que sí,
que efectivament estarà present un representant de cadascun dels
partits amb representació parlamentària.
I.3) Pregunta RGE núm. 2519/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament dels serveis per a
la dinamització de la Federació de majors de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
La pregunta 2519/99, relativa al finançament dels serveis per
a la dinamització de la Federació de majors de les Illes Balears,
ha estat retirada per la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut mitjançant
escrit 2996/99, de 5 del 10 del 99.

Gràcies, Sra. Presidenta. Una qüestió prèvia. Crec que és
la primera vegada en aquest parlament que, quan tenim una
comissió i hi ha un torn de preguntes, hi ha assegudes a la
taula dues conselleres. Estic encantada per aquest suport que
es donen; no sé si és que una vol ajudar l'altra o hi ha
mancança de coneixements, o aquesta sintonia de
coneixements, però en qualsevol cas no hi ha cap problema
en el fet que pugui rebre contestació de les dues conselleres,
i supòs que entre les dues aquesta sintonia es veurà avui en
aquest parlament. Sé que el Reglament, no estic discutint un
tema de legalitat, sinó que simplement vull posar damunt la
taula la importància que donen a aquesta diputada, que són
necessàries dues conselleres per contestar a l'oposició.
Passaré a formular la pregunta, que és: quin control es
farà per a garantir que els ciutadans de les Illes tenguin dret
a les mateixes prestacions socials, independentment del
territori on siguin?
Com saben, aquest estiu ha estat un estiu en què el tema
de pensions ha estat en el candelero. Finalment el Govern i
els sindicats -el Govern central, em referesc- varen arribar
a un acord per consens, no per decret, per pujar les pensions
en un 5'4%. Els guanyadors, sens dubte, d'aquest acord, no
ha estat cap partit polític, sinó que han estat els pensionistes,
i aquesta pujada de la pensions contributives i no
contributives ha estat, sens dubte, superior a aquella que
sol•licitava el Partit Socialista Obrer Espanyol en el
Parlament. Igual que tots els espanyols, serà aquesta pensió
igualitària per a tots, independentment de la comunitat on
visquin. Afecta, aquesta pujada de pensions, les pensions
més baixes, contributives, com he dit, i no contributives, i
suposa sens dubte un increment consolidable, és a dir, no és
una paga ni una estrena que es doni d'una manera puntual,
sinó que és consolidable i beneficia, segons les dades que jo
tenc, uns 50.000 pensionistes aquí, a les Illes Balears.
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Tot això ha estat gràcies al canvi de política econòmica del
Govern del Partit Popular, però crec que és un tema que no s'ha
de polititzar, és, com he dit, el triomf un triomf dels pensionistes,
els guanyadors són els pensionistes, però sens dubte per poder
arribar a aquest acord hi ha hagut d'haver un sanejament dels
comptes de la Seguretat Social, passant d'una situació de dèficit
heretada que es tenia l'any 96 a una situació de superàvit que es
preveu per a l'any 2000. Les millors polítiques socials són, sens
dubte, i, en això, crec que hi estam tots d'acord, les que creen
llocs de feina i que permeten redistribuir la riquesa i utilitzar les
aportacions a la Seguretat Social per pujar aquestes pensions.
Tenim notícies que el Govern balear mantendrà un
complement per a les pensions no contributives i assistencials;
sabem que les pensions no contributives signifiquen al voltant
d'uns 4.559 pensionistes de les no contributives per invalidesa i
3.431 pel que seria jubilació, i les assistencials, que són les que
heretaven de la (...). La meva pregunta és molt concreta: quan un
ciutadà de les Illes Balears se'n vagi a viure a Astúries, com
saben el que es fa és que la gestió li pagarà la Seguretat Social
d'allà, es fa un trasllat; o un asturià ve a viure aquí i té una
residència. Simplement és una qüestió d'inquietud: com
garantirem als nostres ciutadans, quan vagin per tot el territori
nacional, que hi hagi aquest augment per a tots, i que no pel fet
que un que se'n vagi a viure a fora quedi sense aquesta pujada, i
com garantirem que un ciutadà d'una altra comunitat autònoma
que vengui a viure aquí, quin sistema s'arbitrarà perquè aquest no
la cobri, si és que no l'ha de cobrar, o si aquest també la cobrarà.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, jo, miri, crec que l'he entesa malament, quan em va
plantejar la seva pregunta per escrit la vaig entendre
malament, perquè em pensava que vostè em demanava, com
a futura conselleria de Benestar Social, què faríem per a
garantir que tots els ciutadans de les Illes Balears -almanco
és així com està formulada per escrit- rebin les mateixes
prestacions. Vostè s'ha limitat a fer una puntualització que
li agraesc perquè tal volta hem de considerar, però referida
només al suplement extraordinari de les pensions. Jo no sé
si val la pena que ara jo acabi la meva contestació i vostè,
en el torn de contrarèplica m'aclareixi si vol que li parli de
què farem des de la Conselleria per a garantir la igualtat de
prestacions a tots els ciutadans de les Illes Balears, o vol
que li contesti únicament a aquesta qüestió de les persones
que rebin un complement extraordinari quan vagin a viure
a una altra comunitat autònoma. Li agrairia que m'ho
aclarís.
LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Rosa Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, voldria saber si amb això consumesc totalment el
meu torn de contrarèplica.
LA SRA. PRESIDENTA:
Açò més bé es pot considerar un simple aclariment,
pens.

LA SRA. PRESIDENTA:
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies. Li contesta l'Hble. Consellera Sra. Caro.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
En primer lloc li he d'aclarir, Sra. Estaràs, que em bast tota
sola per a contestar-li les preguntes que fan referència a Benestar
Social i que, de totes maneres, agraesc l'aportació que ha fet la
Sra. Salom; en tot cas vull aclarir que la seva aportació era per
aclarir una al•lusió, no per donar-me suport en una qüestió que
després jo ja li he contestat, però vaja, crec que no cal aprofundir
en aquests termes perquè no fa falta.

Un aclariment. Miri, jo la pregunta l'he formulada al
Govern; a mi m'és igual qui em contesti, però jo no li he
formulat a vostè, li he formulat al Govern, i la pregunta és
molt clara, la pregunta és: Quin control es farà per a garantir
que els ciutadans d'aquestes illes tenguin dret a les mateixes
prestacions socials, independentment del territori on
visquin?, és a dir, tan si viuen a les Illes Balears, o què
passarà amb un menorquí que se'n va a viure a Jerez?, com
controlaran aquesta pujada? I què passarà amb un jerezano
que ve a viure aquí?, tendrà la pujada?, quines condicions
s'establiran? És aquesta la meva pregunta, com garantiran
que el control sigui que un ciutadà de les Illes Balears que
se n'ha d'anar a viure per un temps a Astúries, idò se li
farà..., la gestió del pagament es va a través de la Seguretat
Socials, fins i tot els (...); com aquesta pujada es controlarà
quan se'n vagin a viure fora del territori de les Illes Balears
i viceversa?, com es controlarà que un espanyol
d'Extremadura que vengui a viure aquí i vengui per un
temps poc més o manco llarg?; tendrà dret a aquesta pujada,
no en tendrà dret? En fi, em referesc exactament a aquest
punt i, com dic, l'he feta al Govern de les Illes Balears.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Té la paraula la Sra. Consellera.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Bé, li agraesc el seu aclariment. De totes maneres pens que
torna a mesclar dues qüestions. Bé, concretament, del tema del
complement extraordinari per a les pensions, miri, ara s'ha fet
una proposta de decret que, precisament, també aquesta setmana
ha anat a totes les conselleries, que anirà a Consell Consultiu el
mes de novembre perquè no pot entrar ja en el Consell Consultiu
del mes d'octubre, i aquesta és una proposta de decret que té en
compte, la cobertura d'aquest decret, tant quins seran els
beneficiaris com en quina quantia rebran aquesta percepció
extraordinària, i també, quan es tramiti aquesta proposta, jo
tindré en compte aquesta demanda que vostè fa, però ara per ara
no li puc contestar.
Ara, per contestar-li la pregunta de com garantirem la igualtat
de cobertura dels serveis a tots els ciutadans, jo li he de contestar
que en 16 de govern del PP no s'ha donat una sola passa per a
garantir una mateixa prestació a tots els ciutadans, i jo li puc
assegurar que des d'aquest govern sí que es donarà. Ni tan sols
s'han donat per a garantir prestacions i, de fet, l'herència que hem
rebut d'aquest govern de dretes en el sistema de protecció social,
que és un sistema de protecció social tan feble, precari, poc
articulat i molt inestable perquè la majoria de les prestacions
estan subjectes a convenis o a subvencions amb entitats privades,
no hi ha una xarxa consolidada de prestacions i serveis, i jo li dic
que és voluntat d'aquest govern configurar i posar en marxa tota
una sèrie de prestacions i de serveis, i que això ja és una garantia
de donar a tots els ciutadans de les Illes un igual tractament.
Aquesta precarietat a què vostès ens han sotmès, ha estat
acompanyada d'una falta de normativa, d'una dispersió
administrativa que estic segura que amb la creació de la
Conselleria de Benestar Social evitarem definitivament, a una
falta de seguiment de les actuacions, la delegació en les entitats
privades ha estat d'un calibre que no és que s'hagi fet una
delegació de la gestió amb un seguiment de l'Administració, sinó
una delegació també de la responsabilitat; la falta d'inspecció, la
duplicitat en algunes prestacions que ha estat flagrant, com en el
tema de programes dirigits a Tercera Edat, la nul•la atenció a
altres sectors de població i la total manca de planificació. Jo li
puc dir que des d'aquest govern tenim la ferma voluntat de posar
en marxa tot això i, d'aquesta manera, garantir un igual
tractament a tots els ciutadans.
LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de rèplica, intervé la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Diuen que la mejor defensa es
un buen ataque. Vostè no té resposta, no sap què li deman,
quan vostè vulgui tendrem un debat en el Parlament sobre
el passat; vostè avui governa i tendrem un debat sobre falta
de normativa, sobre seguiment, sobre Tercera Edat, sobre
marginació, sobre immigrants... Vostè avui aquí m'ha donat
aquí una opinió, no és el que jo li he demanat, però jo crec
que ha recorregut a aquesta defensa perquè vostè no té
resposta. Vostès han anunciat i vénen anunciat aquesta
pujada, sembla que el decret ja em diu que ha anat, segons
tenc entès, o està a punt d'anar al Consell Consultiu, ha anat
a totes les conselleries, i jo crec que aquest decret vostè
hauria de saber, si és que aquest decret existeix i està en
aquesta tramitació, com es garanteix aquest control, i vostè
m'ha dit que vostè no me pot contestar. I vostè, a què a
recorregut? Com que no pot contestar, idò "pegaré i així em
defensaré", això ha estat el que vostè avui ha fet aquí. Vostè
pot pegar tot el que vulgui i tendrem aquest debat quan
vostè vulgui.
Vostè em contesti la pregunta que jo li he formulat. Si hi
ha un decret enviat a les conselleries i a punt d'anar al
Consell Consultiu, deu establir aquest decret algun tipus de
control per a garantir aquesta igualtat dels ciutadans. No em
pot contestar?, no tenc inconvenient que em contesti quan
vostè s'hagi llegit el decret o el decret ho digui si no ho diu,
o s'estableixi aquest punt si no s'ha establert, però no recorri
a aquest argument d'atacar per defensar allò indefensable,
perquè supòs que tots els diputats i les diputades d'aquesta
cambra no hem vengut aquí per a escoltar coses que no hem
demanat. Hem vengut aquí i jo li faig aquesta pregunta; si
volgués que em parlàs dels altres temes no dubti que li
demanaré, però jo he vengut aquí a aclarir com garantiran
aquest principi i vostè no m'ha contestat.
En relació al tema que hi hagi dues conselleres, agraesc
moltíssim, i ho dic de passada, agraesc moltíssim que n'hi
hagi dues. Si era només per a un tema puntual no entenc
molt bé perquè seu al seu escó, no sé si està com a membre
de la Mesa, com a Govern o com a membre de la Comissió.
En qualsevol cas, el Lletrat ha donat el vistiplau, però
simplement ho volia deixar caure sobre la taula, que dues
conselleres em fan molt important per contestar les meves
preguntes.
Moltíssimes gràcies. Sí que desitjaria, si pot, que em
contestàs la pregunta, però circumscrigui's a la pregunta que
he fet, i si no em pot contestar, no tenc inconvenient a
esperar que ho sàpiguen per contestar-me.
LA SRA. PRESIDENTA:
Una petita incidència, abans de donar la paraula a la Sra.
Consellera. Aquesta presidència ha pres aquesta mesura,
que la consellera quedàs a la taula, sota el suggeriment
d'una delicadesa, el lletrat ens ho ha proposat. És una
qüestió que nosaltres mateixos hem suggerit i que no ha
estat iniciativa de la consellera.
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Agraesc el suggeriment i la delicadesa. No hi ha cap
inconvenient.
LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de contrarèplica, intervé l'Hble. Sra. Consellera
Fernanda Caro.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Miri, Sra. Estaràs, sí que tenc resposta, tenc resposta, i li
demostraré durant aquests anys que tenim respostes. A més, li
diré que tenc crítiques molt fonamentades. Quan vostè vulgui
que valorem una per una cada una de les actuacions que vostès
han fet, jo l demostraré que les meves crítiques són
fonamentades.

Deman que la pregunta torni a aquest Parlament perquè,
com que no he rebut resposta, demanaria que tornàs a
quedar i que tornàs a anar a una propera sessió de la
comissió perquè se'm pugui contestar exactament la
pregunta. No m'ha contestat. Deman, per favor, Sra.
Presidenta, que vagi a la propera sessió de la comissió, quan
la consellera de Benestar tengui la resposta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Aquesta pregunta així no pot quedar, però la pot tornar
a formular, vostè, si ho considera oportú.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Molt bé. Anunciï que quan surti d'aquesta comissió, la
tornaré a entrar per rebre resposta, atès que no n'he rebuda
cap ni una.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Però el que jo li vull explicar és que la meva resposta parteix
de la idea que, en garantir la igualtat de prestacions a tots els
ciutadans de les Illes, la nostra proposta és superior a la proposta
que vostè ens fa, que està limitada a un aspecte concret que és
com es regularà el tema d'un suplement extraordinari. Jo li dic
que el que farem és garantir, en bloc, aquesta igualtat de
prestacions.
I li puc avançar com ho farem, perquè ara, tot d'una, estarà en
marxa una llei d'ordenació dels serveis socials, que vostès no
varen fer. Elaborarem els plans sectorials que vostès tampoc no
varen fer. Iniciarem un procés de transferències pactat i
consensuat amb els tres consells, sí, Sra. Estaràs, en referència,
als plans sectorials; jo record que queden molts plans sectorials
per fer; han fet el Pla gerontològic i pus, no han fet més plans
sectorials.
Li repetesc que iniciarem un procés de transferències pactat
i consensuat amb els tres consells insulars; que posarem en
marxa la comissió de coordinació que estableix la Llei d'acció
social, la qual, des del 87, vostès només varen convocar dues
vegades, i que exercirem una inspecció real dels serveis.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Una qüestió d'ordre.

LA SRA. CONSELLERA
(Fernanda Caro i Blanco):

SENSE

CARTERA

Jo demanaria a la Sra. Estaràs que la formulàs per escrit,
amb els termes amb què l'ha formulat aquí oralment, perquè
la pregunta que m'ha formulat per escrit i la pregunta que ha
formulat oralment són dues preguntes distintes. Li agrairia
que la formulés per escrit, així com l'ha formulada aquí
oralment.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sra. Presidenta, jo la formularé com ho estimi oportú, i
la formularé oralment, exactament com cregui que l'he de
formular.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé.
I.6) Pregunta RGE núm. 2522/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a centre de dia de Joan
Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:
No, és que ara ja, en aquest moment, s'ha de tancar (...).

La pregunta 2522/99, relativa al centre de dia Joan
Crespí, ha estat retirada per la seva autora, Sra. Rosa
Estaràs, mitjançant escrit 2996/99, de 5 d'octubre de 1999.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
És una qüestió d'ordre, Sra. Presidenta.

I.7) Pregunta RGE núm. 2523/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pujada del salari social.
Per formular la pregunta 2523/99, relativa a la pujada del
salari del social, intervé la Sra. Estaràs i Ferragut.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
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Gràcies, Sra. Presidenta. A veure si aquesta vegada tenc més
sort.
Com saben, el salari social és una eina que consisteix en una
prestació econòmica destinada a cobrir les necessitats bàsiques
de les persones perceptores en el temps que es donen un conjunt
d'activitats organitzades i dirigides a la promoció personal,
laboral i social de la persona, sobretot va dirigida a persones
individuals i a famílies, i es contribueix, amb aquest suport a la
integració a la vida activa i social d'aquelles persones que es
troben, per qualsevol causa, en un estat de necessitat.
Com saben, hi ha un decret que ho regula. Les bases i la
gestió les duen endavant cada consell insular. La situació de les
persones o famílies que cobren aquest salari social, a la vista de
tots els programes, és una situació difícil, i interessaria saber a
aquesta diputada si es posarà el salari social amb les mateixes
proporcions que es pugen les pensions.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Li contesta l'Hble. Sra. Consellera Fernanda Caro.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
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Gràcies, Sra. Presidenta.
Simplement tenia ganes de saber això. Hi ha una
modificació prevista, supòs, del decret de l'any 96, es va
aprovar per tots els grups d'aquesta cambra. Evidentment,
són distintes, però també hi ha una precarietat d'aquestes
famílies, per això interessava saber, atès que el motiu
d'aquest complement de pensió és, bàsicament, per a
aquestes situacions de necessitat i per a aquesta precarietat,
i han anunciat que volen arribar al 60% del salari mínim
interprofessional, el que serien les pensions assistencials i
no contributives, no entenc molt bé el motiu, tot i que són
sistemes diferents, sobre per què, quan el salari social no
arribi a aquest 60%, no es pugui fer aquesta pujada emprant
les mateixes motivacions.
En qualsevol cas, he de dir que sí que el salari social és
un dels més alts que hi ha a Espanya. He de dir que el nom
del salari social va ser canviat pel Consell Insular de
Mallorca per renda mínima d'inserció ja a les bases que va
aprovar el Consell Insular de Mallorca l'any 97, per tant, no
és una cosa nova, sinó que ja ho va aprovar en el seu dia
amb el vot del Partit Popular i de tots els grups del Consell
Insular de Mallorca l'any 97 el Sr. Damià Pons, per la qual
cosa, és clar que estam en la línia del que és renda mínima
d'inserció i no salari social.
Gràcies, Sra. Presidenta.

Bé, com vostè ben bé ha explicat, el salari social no és el
mateix que una prestació, que una pensió. Hi ha diferències
significatives i, per tant, en principi, no es farà una pujada amb
els mateixos termes.
Com vostè ben bé ha explicat, el Govern fa un decret i
després, el barem, l'estableix cada consell.
Aquest decret, ara per ara, estableix que la quantitat bàsica al
màxim serà el 75 % del salari mínim interprofessional.
Nosaltres tenim una proposta, una proposta de pacte de
govern, que és crear una renda bàsica per superar aquesta idea de
salari, de renda mínima o de salari social. Ara per ara, atesa la
situació que s'ha creat sobre el tema de les pensions i les pujades,
no seria convenient formular aquesta pujada amb els mateixos
termes, perquè, com vostè sap, són prestacions diferents i, a
vegades, les unitats familiars compaginen un salari social amb
una pensió no contributiva, podria anar en contra de les persones
perceptores.
LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de rèplica, intervé la Sra. Estaràs i Ferragut.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de contrarèplica, intervé l'Hble. Sra. Consellera
Fernanda Caro.
LA SRA. CONSELLERA
(Fernanda Caro i Blanco):

SENSE

CARTERA

Miri, és clar que s'ha previst una modificació del decret
de salari, però precisament li he explicat que en l'actual
context de la pujada de les pensions i atesa que hi ha una
diferència significativa a tenir en compte entre el que són
les pensions tant assistencials com contributives o no
contributives i el que és el salari social, és a dir, que les
pensions són individualitzades, per individus, i, en canvi, al
salari social, a la renda mínima d'inserció, es fa un còmput
familiar.
Ara, fer una proposta en termes de proposar arribar a un
o altre tant per cent del salari mínim interprofessional, sense
haver consolidat la situació de pujada de les pensions,
podria perjudicar persones perceptores, famílies perceptores
de salari social, les quals, pel fet de pujar la seva renda
familiar, no tendrien, fins i tot tenint una situació de
precarietat econòmica, pel fet d'haver-la-hi pujat, i pujar el
còmput general dels seus ingressos, no tendrien accés a un
salari social.

No es preocupi, vindrà aquesta proposta de modificació,
però es farà sempre amb criteris d'afavorir la gent i de no
perjudicar-la.
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I.8) Pregunta RGE núm. 2524/99, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a equiparació de les pensions
mínimes al SMI.

LA SRA. CONSELLERA
(Fernanda Caro i Blanco):

SENSE

CARTERA

Bé, ordenaré un poc aquesta barreja de preguntes, si se'm
permet.

LA SRA. PRESIDENTA:
La pregunta 2524/99, sobre equiparació de les pensions
mínimes al salari mínim interprofessional, la formula l'autora.

Vostè, en últim terme, en demana si, amb aquesta
actuació, es desin..., no em surt la paraula, si les persones
que contribueixen a la Seguretat Social, deixaran de
contribuir-hi. Miri, no és aquesta la intenció, ni molt manco.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta diu quina quantia
representarà per al pressupost de la comunitat autònoma de les
Illes Balears l'equiparació de les pensions mínimes al salari
mínim interprofessional i en quins terminis es farà aquesta
equiparació i si es tendran en compte totes les pensions que
estiguin per sota del salari mínim interprofessional.

Precisament, allò que hem reclamat és que dins el marc
del conjunt de les prestacions, tant de les pensions
contributives com de les no contributives, es faci una pujada
general, i volem que aquesta pujada per a totes les pensions
mínimes arribi a equiparar-se al salari mínim
interprofessional, però aquesta no és una funció que
competeixi al Govern de les Illes Balears.

Ho aclaresc. Segons pareix, la pujada, segons els mitjans de
comunicació, tenim notícies que serà per arribar al 60% del salari
mínim interprofessional i que afectarà les pensions no
contributives i assistencials. Segons pareix, de les notícies que
tenim dels mitjans de comunicació, que suposarà 400 milions i
que els pensionistes començaran a veure aquest increment el mes
de novembre.

És en el marc de la nostra competència, en el marc de la
competència que sí que tenim on nosaltres ens movem, i és
en aquesta línia que es fa una proposta de fer un increment
extraordinari per a aquelles pensions més baixes i per a
aquelles pensions que ara es gestionen des de la
competència de la comunitat autònoma, que són les
pensions no contributives i les pensions assistencials.

M'agradaria confirmar si les dades que tenim dels mitjans de
comunicació són certes i formular la següent qüestió: vostès
pugen les assistencials molt bé, de fet, són pensions que estan per
sota el salari mínim interprofessional, però vostès pugen les no
contributives, l'Estat ha pujat les contributives i les no
contributives, amb una forquilla que va de 1.500 pessetes, o
1.600, a 7.000. El fet de pujar les no contributives per damunt
d'allò que les puja l'Estat, fa que, de qualque manera, i llegesc un
article de El Mundo, aquells que han pagat les seves quotes,
aquells que han cotitzat, de qualque manera, es desanimi i es
desincentivi el cotitzant, perquè pujaran les no contributives i no
pugen les contributives.

El que és clar és que en els diaris es diuen moltes coses;
de fet, jo, demà, tenc prevista una roda de premsa per donar
una informació detallada sobre com anirà aquesta pujada,
perquè ja s'ha fet la proposta de decret, amb totes les
assignacions concretes, i ja s'han fet arribar a totes les
conselleries.

Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. Li contesta l'Hble. Consellera Sra. Salom... La Sra.
Caro, perdó, perdó.

Però li vull recordar que, si vostè es remet a
informacions que s'han donat en els mitjans de comunicació
fa dos mesos, no poden ser com les d'ara, perquè en aquest
termini de dos mesos hi ha hagut una pujada des del Govern
central.
El que es farà ara és, a partir d'aquesta pujada, fer una
aportació per a aquelles pensions que s'han incrementat
menys des de l'Estat, que són les no contributives, una altra
vegada, i que són les assistencials, que no s'han incrementat
de cap manera des del Govern central.
Què costarà això al Govern de les Illes Balears? Idò,
miri, hi ha una previsió d'entre 315 i 325 milions, però el
que és clar és que li costaria molt menys, al Govern de les
Illes Balears, si el Govern de l'Estat fes una proposta
normalitzada per al conjunt de l'Estat i per al conjunt de les
pensions.
Com es farà? Es farà una equiparació al 60% del salari
mínim interprofessional i es farà amb una paga única.
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LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de rèplica, intervé la Sra. Rosa Estaràs i Ferragut.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
He de recordar a la Sra. Consellera que ha estat precisament
el Govern central qui ha arribat a un acord amb els sindicats, no
via decret, com propugnava el PSOE, i qui, d'una manera
consolidable, qui ha fet l'increment de les pensions, un
increment, com he dit, molt superior al que sol•licitava el PSOE
i que no va ser capaç de fer en tretze anys de Govern, i que és
igual per a tots els espanyols, independentment si viuen a
Extremadura, a Jerez de la Frontera, a Castella-La Manxa o a les
Illes Balears, i que afecta tant les contributives com les no
contributives, i repetesc que d'acord amb els sindicats. A més, no
és una bufanda ni és un present de Nadal, sinó que és
consolidable, i ho ha fet proporcional a les contributives i no
contributives.

He de dir també que la pensió és neutra, políticament, la
pensió és un dret que no deu cap pensionista a cap partit
polític ni deu cap pensionista a cap president, sinó que és un
dret adquirit després d'haver treballat molts anys, per tant,
la passa endavant que ha fet el Govern del Partit Popular a
l'Estat central, jo crec que ha estat digna d'elogi,
consensuada, i no el que ens vàrem trobar, quan vàrem
arribar al Govern central, una Seguretat Social en fallida,
impossible garantir un futur de les pensions, avui s'ha fet
una pujada, i el més important, es garanteixen les pensions
en el futur.
I els he de recordar les paraules del representant
d'Esquerra Unida en el Congrés de Diputats, el Sr. Vaquero
del Pozo, qui deia que la millora de les pensions està
condicionada que sigui una pujada igual per a tots els
pensionistes de l'Estat espanyol, perquè les pensions, deia el
Sr. Vaquero del Pozo, ...
LA SRA. PRESIDENTA:
Està exhaurint el seu temps.

He de dir que la forquilla, com he dit, estava entre 1.650
pessetes i 7.255 pessetes mensuals, en funció de les diferents
pensions mínimes. El Govern, efectivament, ha tractat de fer una
proporcionalitat entre les pensions contributives per a jubilació
i invalidesa, ha donat una gran importància a les de viduïtat, i les
pensions no contributives que tenguin un beneficiari o dos.
La meva pregunta era molt concreta: vostès pugen les no
contributives, i la meva pregunta, no li he dit que hi estiguéssim
en desacord, però sí que li vull dir és si això, pujar les no
contributives per damunt del que ha pujat l'Estat, no desincentiva
qui ha cotitzat i ha tengut una pensió contributiva. És demanar
això. L'Estat ha fet una pujada proporcional i, per això, hi ha un
article molt interessant en El día del Mundo, d'opinió, on es diu
que es poden sentir satisfets perquè aquesta forquilla, com he dit,
que va de mil i busques a set mil i busques, té un valor especial
per a aquells majors de 65 anys amb càrregues familiars, però
que l'acord inclou un increment de les pensions no contributives
de 2.300 pessetes mensuals i una pujada també per a les
contributives, i així es confirma que no hi hagi desincentivació
per part de qui hi ha contribuït tota la vida i que es facin totes les
pujades d'una manera proporcional.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. Ara acab.
...són per als pensionistes, no són per a cap president de
comunitat autònoma que es vulgui lluir o que vulgui obtenir
vots a partir de tot això i que hi ha d'haver una referència
estable per a la pujada d'avui i per a la pujada del futur.
Estam totalment d'acord amb el Sr. Vaquero del Pozo,
d'Esquerra Unida al Congrés de Diputats, dia 14 de
setembre de l'any 99.
Per tant, simplement li deman el que li he demanat
abans, no hi haurà la pujada per a les contributives, ens
alegram de la pujada que ha fet l'Estat, i sí que li posaré
damunt la taula si aquesta pujada que faran de les pensions
no contributives pot produir una desincentivació de qui hi
ha contribuït tota la vida, perquè pugen a qui no hi ha
contribuït i no pugen a qui sí que hi ha contribuït.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

Li diré també que tot això que ha pogut fer el Govern de
l'Estat, i que ho ha fet en data 1 de setembre, quan va reunir els
sindicats, ho ha fet gràcies que s'ha creat ocupació, s'han creat
llocs de feina, i, com he dit abans, la millor política social és
creat 1.500.000 noves ocupacions, com s'han crear, és crear
ocupació, perquè això permet la distribució de la riquesa, s'han
sanejat els comptes de la Seguretat Social, que havien fet fallida,
que es varen trobar amb la fallida i que, precisament, les varen
trobar així d'un govern socialista, d'un govern d'esquerres; que
s'ha creat un fons de reserva, amb una dotació inicial de 60.000
milions de pessetes, que es feia menció d'aquest fons en el Pacte
de Toledo però que, efectivament, no es podia crear aquest fons
fins que no es sanejàs la Seguretat Social i que el Govern del
Partit Popular ha posat en marxa i que posarà en marxa a partir
del proper mes de gener, per la qual cosa, els doblers sortiran
dels excedents de la liquidació del pressupost de la Seguretat
Social, la qual l'any 200 tendrà un superàvit, per la qual cosa les
aportacions anuals dependran de l'evolució econòmica del país,
però sense baixar, aquest ha estat el compromís del Govern
central, d'aquests 60.000 milions de pessetes inicials.
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LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs.
En torn de contrarèplica, intervé l'Hble. Sra. Consellera
Fernanda Caro.

Amb aquest complement, per a les no contributives,
aconseguirem que aquestes pensions arribin al 60% del
salari mínim interprofessional. Ara, amb la pujada que hi fa
el Govern, no arriben, ni tan sols, al 55% del salari mínim
interprofessional. Per tant, queden molt per sota de les
contributives.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):

I en el cas de les assistencials, no s'hi ha fet cap pujada,
ni tan sols arriba al 25, 30% del salari mínim
interprofessional.

Miri, Sra. Estaràs, quan vulgui formular a mi o al conseller de
Treball una pregunta sobre la política d'ocupació del Govern
central i sobre la política d'ocupació de la comunitat autònoma,
m'agradaria que la formulàs, i estarem ben contents de contestarla-hi, però crec que no és la matèria d'aquesta pregunta.

Jo crec que és més que justificat que aquestes dues
tipologies de pensions rebin un complement extraordinari
des de la competència que sí que té atribuïda el Govern de
les Illes Balears.

Per altra banda, jo crec que ja tindrem ocasió, quan es faci el
debat sobre l'estat de la nació, d'escoltar una defensa de la
política que fa el PP des del Govern central, la qual tampoc no és
matèria d'aquesta pregunta.

I.9) Pregunta RGE núm. 2525/99, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions envers el col•lectiu
d'immigrants.
LA SRA. PRESIDENTA:

En concret, pel que fa a la pregunta i al tema de les pensions,
és clar que les pensions són un dret universal, un dret que no es
dirigeix a una persona per ser o no d'un partit polític o d'altre,
però és clar que la regulació que es fa o no es fa de les pensions
sí que és responsabilitat d'un o altre partit; per tant, així com es
garanteixi la cobertura d'aquestes prestacions i com arribin
aquestes prestacions, sí que depèn del partit o dels partits que
estiguin en el Govern.

La pregunta 2525/99, relativa a les accions envers el
col•lectiu d'immigrants, ha estat retirada per la Sra. Rosa
Estaràs i Ferragut mitjançant l'escrit 2996/99, de 5
d'octubre de 1999.

En el tema del complement extraordinari, de la pujada de les
pensions, jo crec que ja hem dit que havíem demanat que aquesta
pujada es fes des del Govern central. Estam convençut que les
pressions que s'han fet des de les diferents comunitats autònomes
han animat el Govern central, i altres qüestions com,
probablement, l'apropament de les eleccions generals han animat
el Govern central, més que la seva sensibilitat, a posar en marxa
aquesta pujada.

Finalment, la pregunta 2711/99, sobre el centre de dia
d'atenció a malalts d'Alzheimer, la formula la Sra. Estaràs
i Ferragut.

Pensam que aquesta pujada que es fa des del Govern central
és molt millorable, però en analitzar-la...
LA SRA. PRESIDENTA:

I.10) Pregunta RGE núm. 2711/99, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Maria Rosa Estaràs i Ferragut, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a centre de dia
d'atenció a malalts d'Alzheimer.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
No dubti la Sra. Consellera que, sempre que sigui sense
demagògia, per tot el que sigui beneficiar la gent major, ens
tendrà devora.

Per favor, es prega silenci.
LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Quan s'analitza aquesta pujada, si s'analitza amb un poc de
seny, amb una mica d'interès per a les persones que queden
excloses d'aquesta pujada, es veu que les pensions assistencials
s'han pujat, l'increment que s'hi ha fet des de l'Estat, zero
pessetes i que les pensions no contributives tant per invalidesa
com per jubilació s'han pujat només 2.300 pessetes.

He de dir, en aquesta pregunta, que diu el següent:
"Quan pensa posar en marxa el centre de dia d'atenció a
malalts d'Alzheimer?" que el Govern anterior tenia previst
situar prop de la residència de la Bonanova.
He tengut notícia, també a través dels mitjans de
comunicació, que es va inaugurar divendres passat aquest
centre com a centre de demències, i la pregunta, com que
va entrar en aquest Parlament dia 20 de setembre i
formulada dia 15, no s'havia inaugurat abans, simplement,
li don l'enhorabona per haver posat en marxa aquest centre
que li va deixar preparat l'antic Govern, amb un projecte que
vàrem fer d'equipament del centre a prop de la Bonanova,
perquè, efectivament, el tema de demència és un tema, una
bretxa, en què s'haurà de fer molta feina, necessita molts
recursos, vàrem començar amb aquest projecte pilot, i bé, li
don l'enhorabona per haver culminat el procés que va iniciar
en aquest sentit, amb aquest mòdul, el govern anterior.
Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sra. Estaràs. Té la paraula la Sra. Consellera
Fernanda Caro.
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LA SRA. PRESIDENTA:
En torn de contrarèplica, té la paraula la Sra. Estaràs.

LA SRA. CONSELLERA SENSE CARTERA (Fernanda
Caro i Blanco):
Gràcies per la seva enhorabona. Jo crec que aquest és un
exemple, i estic segur que en tindrà d'altres, formulats,
precisament amb preguntes que vostè ha retirat, i confio poderles-hi contestar amb altres condicions.
Jo crec que aquest és un exemple que quan el Govern anterior
havia fet una passa necessària, no pel fet de ser una proposta del
Partit Popular, nosaltres la tirarem enrera.
I bé, fa molt de temps que aquest Govern està en marxa i ja
hem fet una demostració que sí que, efectivament, tenim intenció
de posar en marxa els recursos per a la població.
Com vostè bé ha dit i com s'ha vist en els mitjans de
comunicació, el centre d'estades diürnes per a persones amb
demències es va presentar a l'opinió pública dia 1 d'octubre, que
és el Dia internacional de les persones majors; durant la primera
quinzena d'agsot es va concloure l'expedient de dotació del servei
que l'anterior Govern va iniciar; dia 24 d'agost es va iniciar
l'expedient de dotació dels serveis. Li record que aquest Govern
va prendre possessió dia 28 de juliol. L'expedient objecte de
contractació era de personal: una treballadora social, un terapeuta
ocupacional i auxiliar d'infermeria, i de servei de transport. El
procés està actualment pendent de fiscalització per anunciar el
concurs públic, i mentrestant es realitzen treballs de difusió del
nou centre; presentació pública dia 1 d'octubre, com ja hem dit;
reunió amb les federacions de persones majors, amb la Federació
de Persones Majors de les Illes Balears i la Federació de Jubilats
i Pensionistes de Mallorca; reunió amb l'Associació de Malalts
d'Alzheimer; tots ells hi varen participar i varen ser presents, a
la presentació pública d'aquest servei; reunió amb representants
de col•legis professionals; reunions amb entitats derivants, com
és l'Ajuntament de Palma i com són centres d'atenció primària;
que ja s'han activat tots els mecanismes administratius pertinents
des de l'Ibas perquè s'hi puguin començar a rebre sol•licituds, per
veure'n la idoneïtat i fer els informes tècnics d'idoneïtat de les
persones sol•licitants, i tot això amb l'objectiu que a principis del
mes de novembre el centre ja pugui funcionar a ple rendiment.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Efectivament, aquest és un bon projecte. Com he dit, hi
ha hagut sintonia, i jo crec que ens podem donar
l'enhorabona tots els grups polítics. Entre el Govern
anterior, que va deixar pràcticament enllestit el projecte i el
Govern actual, sense dubte hi haurà molts de projectes que
varen quedar enllestits i que podrà inaugurar aquest nou
Govern, cosa que és una prova que l'anterior Govern anava
pel bon camí. Això m'anima que, en el següent punt, que és
la Proposició no de llei del Pla sociosanitari, que està molt
lligat a això, no tenc cap dubte que els grups del pacte de
Progrés hi donaran suport.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies. En torn de contrarèplica, intervé l'Hble. Sra.
Consellera Fernanda Caro.
LA SRA. CONSELLERA
(Fernanda Caro i Blanco):

SENSE

CARTERA

Bé, estigui segura que, efectivament, a les qüestions que
s'han començat i que responen a un criteri de respondre a les
necessitats de la població, se'ls està donant continuïtat, no
s'atura res d'allò que pensam que serveix per donar un
sistema de protecció social als ciutadans de les Illes Balears,
i no pateix, que quan això sigui fruit d'un treball anterior de
l'anterior Govern, no tindré cap problema a fer-ho saber.
II.1) Proposició no de llei RGE núm. 2589/99,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla
sociosanitari de les Illes Balears.
A continuació, passarem al següent punt de l'ordre del
dia, relatiu a la Proposició no de llei 2589/99, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla sociosanitari de
les Illes Balears. Per fer-ne la defensa, té la paraula la
diputada Sra. Rosa Estaràs, pel Grup Parlamentari Popular,
per un temps de deu minuts.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta.
Agraesc a la Sra. Consellera sense cartera i de Benestar
Social les seves respostes.
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Passaré ja a aquest punt de l'ordre del dia.
És un tema important. Demanaria un esforç afegit a totes les
senyores i senyors diputats i portaveus dels distints grups
parlamentaris.
Com saben, en els cercles i sectors especialitzats en política
social, un dels conceptes més utilitzats i debatuts en els darrers
anys és, sense dubte, el tema de la coordinació sociosanitària. És
un dèficit que compartim tots els països de la Unió Europea,
aquest repte sociosanitari, que requereix, sense dubte, la
transversalitat, la integralitat de les polítiques socials i, sense
dubte, la racionalitat.
És molt important la coordinació sociosanitària per afrontar
els nous reptes del segle XXI. És necessari que el sistema de
salut i el sistema de serveis socials tenguin un nivell de
desenvolupament equilibrat i que vagin coordinats i sintonitzats
per donar resposta a moltíssims de temes, com pot ser la sida,
com pot ser l'Alzheimer, com poden ser demències, com pot ser
l'alcoholisme, com poden ser les drogues; només un govern
podrà donar resposta a aquests temes si hi ha una perfecta
coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis socials.
Veurem que hi ha hagut al llarg dels darrers anys diguéssim
una evolució diferent del sistema de sanitat i del sistema de
sanitat i del sistema de serveis socials, i bàsicament això es deu
que després de 12 anys, i ja ho marcava la Constitució, el procés
de desenvolupament d'aquests dos sistemes ha estat desigual. La
Constitució Espanyola dóna un tractament molt diferent a les
polítiques sanitàries i a les polítiques de serveis socials, així que
mentre que es reconeix un dret a la salut com un dret universal
per a tota la població, no hi ha aquest reconeixement en el que es
refereix al tema dels serveis socials. Per això la dècada dels anys
80 al 90 és coneguda com la dècada de la universalització de
l'assistència sanitària i de l'impuls al nou model d'atenció
primària. Això, combinat amb un procés de transferències a les
comunitats autònomes, amb un marc que és la Llei general de
sanitat, fa que els serveis de sanitat estiguin a un determinat
nivell.
Però també ens donam compte que els serveis socials han
arrancat d'una manera diferent als serveis sanitaris. Constatam un
impressionant creixement, un gran procés d'envelliment, com
diuen els documents europeus, l'aparició de noves i urgents
demandes d'atenció, l'atenció a la dependència, tots els
col•lectius que abans he esmentat, i amb la qual cosa en serveis
socials podem dir que als darrers 20 anys s'ha recuperat una part
substancial d'aquest retard històric, aixecant-se en aquestes
dècades pràcticament del no-res un conjunt important de centres,
equipaments, professionals, programes, etcètera. El
desenvolupament d'aquests serveis socials parteix de les
comunitats autònomes d'una manera heterogènia; així com s'ha
consolidat pràcticament el sistema de salut, el sistema de serveis
socials ha anat creixent d'una manera diferent a les distintes
comunitats; i per què?, perquè hi ha hagut un calendari diferent
de transferències a les comunitats autònomes quant a serveis
socials per part de l'Estat; hi ha hagut un diferent nivell de
recursos i equipaments preexistents, hi ha hagut una distinta
implantació de les iniciatives socials a les distintes comunitats,
i hi ha hagut altres elements com és el desenvolupament social,
la dispersió de la població a determinades comunitats, hi ha
hagut un procés d'envelliment, etcètera. Això fa que hi hagi una
cobertura diferent i que no hagin avançat igual el sistema de
sanitat del sistema de serveis socials. Si afegim a tot això que els
ajuntaments han anat construint també la pròpia xarxa de serveis
socials amb atenció primària, això encara dificulta més la
coordinació sociosanitària.

Per tant, ens trobam amb un panorama en què els serveis
sanitaris han avançat moltíssim a la dècada dels 80 als 90,
amb un reconeixement constitucional com un dret universal,
i uns serveis socials que han avançat, partint de no-res
moltíssim, però que no estan al mateix nivell que els serveis
sanitaris. A més de tot això, podrem dir que en els darrers
20 anys s'ha donat un gir per part dels serveis socials, de tal
manera que ha augmentat l'esperança de vida, hi ha un
procés d'envelliment com he dit, hi ha una transformació del
paper de les famílies, sobretot en el que es refereix al tema
dona, i això ha provocat un gir als serveis socials. En el dia
d'avui és absolutament imprescindible per poder dur
endavant els nous reptes que se'ns presentaran, una
coordinació sanitària i social. Si miram un poquet el que han
fet les altres comunitats autònomes, veim que a partir de la
publicació del Pla gerontològic de l'Estat l'any 92 es va
començar a treballar amb l'Inserso i amb l'Insalud, és a dir
en sanitat i en serveis socials, en la coordinació
sociosanitària. Això va culminar amb un acord del Consell
de Ministres, un acord entre el Ministeri d'Assumptes
Socials i el Ministeri de Sanitat que es va signar dia 13 de
desembre de l'any 1993, per fomentar i per fer real aquesta
coordinació sociosanitària, i això també es va reflectir en un
pla de convergència amb la Unió Europea com un dels
objectius importants que tenia la Unió Europea, i que a més
es va incorporar en el seu segon programa de modernització
de les administracions públiques que va anar acompanyat
del corresponent suport pressupostari.
Si som conscients que les transferències en matèria de
serveis socials, Inserso, es varen produir a les Illes Balears
l'any 97, veim que dos anys després, estam a l'any 99, estam
en condicions de poder dur endavant aquest repte del segle
XXI que és la coordinació sociosanitària. Què vol dir
coordinació sociosanitària, després d'haver fet un poquet
d'història? Vol dir una major i millor utilització de les
prestacions del sistema públic de protecció social, partint
d'una valoració, s'ha de fer primer un diagnòstic de situació,
i després destinar a aquella persona el servei i el recurs que
és més adient per a ella. No vol dir gastar més, sinó que vol
dir gastar millor. Significa que es fa una política
d'optimització dels recursos, de tal manera que els puguin
treure el rendiment possible. Per exemple, una persona
major ingressa per una dolència a un centre sanitari; després
aquesta persona major, que pot tenir un tipus de demència
que ja no requereix els serveis sanitaris, ha de saltar a un
servei que podria ser una residència, podria ser un centre de
dia o un recurs social, i posteriorment es pot aconseguir la
desistitucionalització d'aquesta persona, anant a un recurs
alternatiu, com una ajuda a domicili. Perquè es pugui fer tot
aquest transvasament, és necessari que vagin molt
coordinats sanitat i serveis socials. S'estalviaran doblers en
tema sanitari, i de qualque manera optimitzarem els
recursos econòmics i els traurem el màxim profit possible,
per la qual cosa s'han de coordinar tres administracions.
S'han de coordinar els consells insulars, els ajuntaments...
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LA SRA. PRESIDENTA:
Perdó, Sra. Estaràs, està esgotant el seu temps.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, vaig acabant. S'ha de coordinar els ajuntaments, els
consells insulars, els serveis socials del Govern balear i els
serveis sanitaris. És difícil coordinar aquestes administracions,
és difícil coordinar aquestes àrees, per això és necessari un Pla
sociosanitari, que jo propòs a aquesta proposició no de llei que
en el termini de sis mesos el Govern de les Illes Balears dugui
aquest pla sociosanitari a aquesta cambra. I és molt important si
veim l'informe realitzat pel Congrés dels Diputats aquesta
legislatura, que reconeix la importància substancial d'aquesta
coordinació, el Pla estratègic de l'Insalud, el Ministeri
d'Assumptes Socials a través de l'Imserso veim que dóna una
prioritat a aquests temes amb les seves ajudes del 0,5%, etcètera.
És absolutament necessari per poder afrontar els reptes de
futur de la Constitució, aquest pla sociosanitari; i acabaré dient
que la Constitució ens obliga, els ciutadans ho demanden, i és
responsabilitat de tots els implicats donar la resposta exigida; i
també avançar que acceptaré una transacció en el tema del
termini si el Govern no està en disposició de fer-ho en sis mesos.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs. Torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el diputat Sr.
Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo no sé si serà perquè
desconeixia aquesta casa, però avui em sembla haver descobert
una diputada molt activa, molt dinàmica, amb molta feinera, que
d'ençà que és a l'oposició s'hi mostra molt més que com la
coneixia quan estava governant, cosa que és d'alegrar sempre,
veure que la gent evoluciona a millor.
La Sra. Diputada ens presenta a la consideració d'aquesta
cambra una proposició no de llei, i amb aquesta presentació que
fa, com amb l'anterior que havia fet també, ens introdueix fins i
tot vocabularis nous, d'aquests que haurem de mirar al diccionari
què vol dir, com és per exemple "desincentivar", o
"desinstitucionalització". Això són paraules tan llargues que són
un poc males de comprendre, però bé, suposam què és el que
volen dir.

Però bé, a banda d'aquesta broma, si se'm permet, la
presentació d'aquest pla per a nosaltres és una incentivació
a actuar amb poca responsabilitat i amb poca eficàcia. Així
ho interpretam nosaltres. Per què ho interpretam així?
Perquè bé, es tracta d'atendre aquelles persones que de
forma simultània presenten necessitats socials i sanitàries,
segons se'ns diu; però no se'ns diu quines són aquestes
persones, no se'ns diu què s'entén per sociosanitari, no se'ns
diu tota una sèrie de coses que nosaltres creim que per poder
dir que sí se'ns hauria de dir, perquè si no, correm el risc de
donar aprovació a una cosa que, sense saber què és, sigui la
contraria de la que volem. Per a nosaltres la idea d'atendre
des d'un punt de vista sociosanitari tota una sèrie de
col•lectius que hi ha dins la nostra societat que en aquests
moments realment precisen d'un pla d'atenció sociosanitària,
ens exigeix, ens està demanant que ho facem amb la
màxima responsabilitat per atendre la màxima eficàcia. I ja
no em referesc només al fet de marcar fins i tot una fita,
com pot ser aquesta de sis mesos; sembla ser que al Partit
Popular li agrada molt això de posar fites al Govern de les
Illes Balears perquè faci les coses amb poc temps, i això no
tenim per què haver de repetir el que ja hem dit altres
vegades. No em referesc als terminis, sinó al contingut.
Quan se'ns parla d'un pla d'atenció sociosanitària l'única
cosa concreta que es diu és que sigui un pla que inclogui un
estudi de necessitats, una priorització per a l'any 2000, uns
objectius, i la creació de mòduls d'actuació sociosanitària.
Quasi res! Sembla ser que per fer això, si es vol fer bé, a
banda que també consideram que s'han d'incloure els
conceptes econòmics que això representaria, també s'ha
d'atendre què és el que ha d'incloure aquest pla, a quines
situacions concretes ha d'atendre aquest pla. No dubtem que
dins aquest conjunt de persones a les quals ha d'atendre
aquest pla, hi ha tantes diferències d'atenció merescuda, que
creim que la cosa s'ha d'estudiar molt detingudament i s'hi
han de posar molts d'esforços, molts d'esforços per part dels
professionals sanitaris, molts d'esforços per part de la
mateixa societat civil, que és la directament implicada i
afectada per aquesta situació, molts d'esforços entre les
distintes administracions públiques com pot ser consells
insulars o ajuntaments; i tot això requereix, des del nostre
punt de vista, perquè això pugui ser eficaç, no només temps
sinó també dedicació, esforços i aportacions concretes.
A banda d'això, creim que des d'un punt de vista jurídic,
legal, també hem de tenir en compte en quina situació ens
trobam ara. Aleshores nosaltres en aquests moments sí que
com a comunitat autònoma tenim totes les competències en
matèria de serveis socials, totes; en matèria sanitària no és
així. Des del punt de vista que nosaltres intentem elaborar
ara un pla sociosanitari, fins a quin punt no estam entrant
dins un àmbit que llavors haurem de retocar un cop haguem
rebut aquestes competències en matèria sanitària. Jo
incentivaria el Partit Popular, que és el que té poder al
centre de l'Estat perquè aquestes transferències sanitàries
arribin a aquesta comunitat autònoma molt abans d'aquest
mig any que ens demanen per elaborar aquest pla, i que
venguin ben dotades, de forma i manera que un pla
d'aquestes característiques pugui comptar amb unes bones
partides pressupostàries. És per això que des del nostre
grup, des del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista,
avui no donam suport a aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Parlamentari Popular, perquè creim que no
s'hi defineix res concret que considerem mereixedor de la
nostra aprovació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
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Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Gascon.

el pla, i com pot ser el pla una eina útil per a l'acció, Mentre
no es faci això, pensem que és una imprudència dir que s'ha
de fer un pla sociosanitari.

EL SR. GASCON I MIR:
Gràcies, Sra. Presidenta. Des del nostre grup hem de dir que
estem d'acord amb gran part de l'exposició de motius de la
proposició no de llei presentada pel Grup Popular, i subscrivim
pràcticament en la seva totalitat la intervenció de la Sra. Estaràs.
Estem d'acord amb tot el que ha dit sobre el tema sociosanitari.
És evident que l'augment de l'esperança de vida, i per tant
l'envelliment, com deia ella, de la població, ha creat als últims
anys unes demandes que tenen a veure tant amb l'àmbit sanitari
com amb l'àmbit socials. Els nous avanços mèdics han reduït la
mortalitat de moltes malalties, però els malalts que sobreviuen
poden experimentar discapacitats significatives i complicacions,
i tenim clar que en aquests moments no estem preparats ni en
aquesta autonomia ni en tot l'Estat, per atendre aquestes persones
des de l'esfera pública.
També hem de dir que els canvis en les estructures familiars
des de la incorporació de la dona al treball i canvis migratoris,
han fet que aquests malalts tampoc no puguin ser atesos a casa
seva, atès que tampoc no tenim una ajuda domiciliària competent
a l'autonomia. I és per açò que estam d'acord que s'ha de fer un
pla sociosanitari. I una vegada dit això, també direm que estem
d'acord amb l'exposició de motius, no estem en absolut d'acord
amb la proposició no de llei presentada pel Grup Popular.
Nosaltres creim que abans de fer el Pla s'ha de definir què és
el que es considera sociosanitari, quins són els malalts tributaris
dels futurs centres sociosanitaris, quina atenció donarem en els
centres aquests en qüestió. Pensam que el pla s'ha de fer amb
calma, no ens passés com va passar amb el Pla de salut, que ara
s'haurà de renovar i modificar, i que es va fer sense la
col•laboració dels professionals sanitaris. En el seu moment,
quan es faci aquest pla sociosanitari, nosaltres demanarem que
es busqui la col•laboració amb els consells insulars, ateses les
distintes peculiaritats a les quatre illes, així com demanarem que
aquest pla eviti en el possible la institucionalització, que és
aquesta paraula nova, i no allunyar-los dels seus domicilis.

I per últim, perquè seré breu, dues qüestions puntuals
sobre la proposició no de llei. És evident que no es poden
dotar pressupostàriament actuacions urgents, com demana
aquesta proposició no de llei, quan encara no s'ha començat
a fer el Pla sociosanitari. Jo recordo aquí ara les vegades
que hem demanat nosaltres la dotació pressupostària del Pla
de salut, i sempre se'ns ha dit que esperéssim que es fes el
Pla de salut. En el seu moment, quan estigui fet el pla
sociosanitari, s'haurà de dotar pressupostàriament, hi haurà
unes urgències abans que altres per dotar-les
pressupostàriament, però és evident que no es pot demanar
que es pressupostin per l'any 2000 actuacions urgents d'un
pla sociosanitari no existent, al mes d'octubre, quan els
pressuposts, com sap la Sra. Estaràs, estan quasi acabats.
I l'altre punt que vull comentar és sobre el primer punt
de la proposició no de llei, aquell que diu "els sis mesos".
Al Diari de sessions de dia 16 de març del 99 aquest diputat
deia: "respecte al que posa de l'atenció sociosanitària -era
parlant del Pla de salut- dedica 20 línies a l'atenció sanitària
el Pla de salut, jo coincidesc amb el conseller que és un dels
temes més important per a la propera legislatura. Però no hi
ha ni un objectiu concret al Pla de salut, i és una
competència exclusiva del Govern balear, ni un objectiu, ni
tan sols una definició del que és un centre sociosanitari".
Això era el 16 de març del 99. No podem demanar ara que
es faci un pla sociosanitari en sis mesos.
De totes maneres nosaltres no donarem suport no només
pel tema del temps, sinó perquè pensam que abans de fer el
pla sociosanitari s'han de fer les valoracions que he dit
prèviament. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Gascon. En el torn de rèplica, pel grup autor
de la proposició no de llei té la paraula la Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc manifestar la
meva, no sé si dir tristor, no sé quina paraula hauria
d'emprar, perquè venc duent una sèrie d'actuacions molt
interessants per al col•lectiu social, i totes es tomen amb
arguments que no tenen cap tipus de sentit, com passaré a
demostrar ara. Són bàsicament arguments de mal pagador.
Però ho demostraré.

És a dir, que abans de fer el pla sociosanitari hem de definir
què ha de ser el pla sociosanitari a cada sector de l'autonomia,
quines seran les activitats resultants del pla, com s'ha d'elaborar

En primer lloc, quan parlen dels terminis, he anunciat
que acceptaria una transacció perquè em diguessin en quin
temps volen fer el Pla. Vostès volen en lloc de sis mesos un
any? Els acceptaré la transacció. Necessiten un any i mig?
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Els acceptaré la transacció, amb la qual cosa vull, i crec que
tenim dret a saber, si tenen intenció de fer-lo, amb el temps que
vostès creguin oportú, aprovin aquesta proposició no de llei. Si
avui no l'aproven, és que no tenen cap tipus d'intenció de fer el
pla sociosanitari d'aquestes illes. Seria lamentable que el que
hem avançat en la difusió i implantació de la cultura de la
coordinació sociosanitària, amb les passes que hem donat a tota
Espanya, i concretament Balears, amb les expectatives que hem
creat en els professionals, no s'anàs constituint aquesta realitat i
no tenguéssim complert aquest repte per al segle XXI.
Dir al representant del PSM que pensava que tenia una
sensibilitat especial en temes socials. No és un bon sistema per
als que governen -i cregui'm, perquè he estat molts d'anys al
Govern- tirar a baix actuacions simplement i únicament perquè
les du el grup de l'oposició, encara que siguin bones. No és una
bona manera de fer feina. Dir-li que aquesta consellera, que vostè
diu que fa tan bona feina des de l'oposició, i que no li semblava
que ho fes des del Govern, ja va encarregar un estudi que deu
estar als arxius de la Conselleria de benestar social, preocupada
per aquest tema de la coordinació sociosanitària, que és un repte
que comença a implantar-se a partir dels anys 95, i sobretot quan
teníem les transferències en matèria de serveis socials l'any 97.
Vàrem encarregar aquest estudi a la Fundació per a la vellesa i
la qualitat de vida de la Generalitat de Catalunya, i en aquest
estudi, si vostè ho demana a la Sra. Consellera sense cartera o al
conseller de Treball i Benestar Social, perquè ara no sé molt bé,
com que no hi ha cartera, on estan les coses de benestar social,
però que aquest estudi li diu el perquè d'aquesta coordinació, li
fa referència, com he dit, a l'informe realitzat aquesta legislatura
pel Congrés de Diputats, li fa referència al Pla estratègic de
l'Insalud, li fa referència a totes les ponències que ha fet l'Inserso
en relació amb aquest tema, li fa referència als documents
innombrables de la Unió Europea parlant de programes
sociosanitaris com els nous jaciments d'ocupació, li fa referència
a aquest conveni marc que ja a l'any 93 va dur endavant l'Estat,
li fa referència l pla de convergència europea. I a més li diu quins
són els avantatges d'aquest pla sociosanitari, i quins podrien ser
els desavantatges. I els desavantatges només és un, és difícil
coordinar tres administracions, és difícil perquè encara no tenim
una suficient cultura de cooperació entre les administracions,
entre una i l'altra, i és difícil que un servei sanitari i social, com
que no s'ha fomentat aquesta cultura, tiri endavant.

volem anar en aquest nou repte del segle XXI. Dir qui no
volem fer un nou pla perquè encara no tenim definits els
col•lectius, les persones, què és el sociosanitari, però
senyors, si no fan un pla no ho sabran mai. Facin el pla, amb
el temps que vostès creguin oportú, i aquest pla que delimiti
exactament quins seran aquests col•lectius, que delimiti els
objectius, i que delimiti aquesta coordinació. Dir que no es
pot fer un pla perquè no s'ha transferit l'Insalud és també no
conèixer què és la coordinació sociosanitària. He parlat a la
meva exposició que la coordinació sociosanitària
significava coordinar-se entre administracions, amb
l'Administració de l'Estat, amb l'Administració autonòmica,
amb l'Administració insular i ajuntaments; amb la qual cosa
no és possible dir que no farem un pla sociosanitari fins que
no tenguem les transferències de l'Insalud. Vostè sap
perfectament que és una demanda que han fet moltíssimes
comunitats que no tenen transferit l'Insalud el tema del pla
sociosanitari. Es tracta simplement d'acceptar un repte
necessari que marcarà sens dubte, si vostès avui ho aproven,
un nivell de modernització, qualitat i optimització del nostre
sistema públic de protecció social. L'administració sanitària
i social han d'afrontar de manera imprescindible la resposta
a la situació que s'està creant. Com els dic, vaig començar
a fer feina en aquest tema, recuperin aquest informe, era un
repte per l'antic Govern, és un repte per a aquest nou
Govern, i demostrin als ciutadans d'aquestes illes que
realment aquest pacte d'esquerres creu i vol fer feina en
matèria social. Del que avui, en dos mesos de Govern tenim,
i no tenc altres arguments, ahir rebutjaven la constitució i la
creació d'una fundació tutelar per a les persones que no
tenen cap familiar que pugui absorbir la tutela. Avui pareix
que sense arguments, amb excuses de mal pagadors,
simplement perquè ho proposa el Partit Popular, rebutgen
un Pla de coordinació sociosanitària molt important, i més
quan vostès estan governant en distints partits, que
dificultarà la seva coordinació, i a més amb l'Estat, i fa dos
dies al Consell Insular es tirava per terra el futur pla de
benestar social del Consell Insular de Mallorca.

Però sens dubte els avantatges són nombrosíssims, si volen
després hi entraré,. però m'agradaria que fessin una recapitulació,
pensassin seriosament si aquesta comunitat necessita un pla
sociosanitari. He acabat la meva exposició dient que la
Constitució ho demana, els ciutadans ho reclamen, els
professionals ho reclamen, i és el nou repte del segle XXI. Quan
he sentit el portaveu del Partit Socialista, m'ha fet la impressió
que vostè em deia "estam en tot d'acord, s'ha de fer el Pla, però
votarem que no". Bé, no sé quin tipus d'argumentació em pot
donar el Partit Socialista quan em diu que s'ha de saber quins són
els col•lectius, si es preparen un poquet aquest tema, els
col•lectius són bastant clars: persones majors, discapacitats
greument afectats, drogues i alcoholisme, demències, marginació
i immigrants.

En qualsevol cas, això no és un problema per no aprovar avui
aquest pla, perquè ha de ser el pla sociosanitari el que delimiti
quins han de ser els col•lectius, el que delimiti quina ha de ser la
coordinació, el que delimiti quines han de ser les passes
necessàries, el que delimiti quin ha de ser el pressupost, el que
delimiti quins han de ser els objectius, i el que delimiti cap a on

Arrib a la conclusió que no els importen els temes
socials, que no volen accions constructives per part de
l'oposició. Podria ser que això em desanimàs, però
continuaré fent feina, per veure si qualque dia una proposta
constructiva per al bé dels ciutadans d'aquestes illes tira
endavant, i sí que els demanaria, sobretot als senyors
d'Esquerra Unida, que han venut el tema del benestar social,
i als senyors del PSM com una cosa gravada en lletres de
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bronze, com deia el president Antich al seu discurs d'investidura,
que facin una passa endavant. Si han de fer el pla, aprofitin
aquesta proposició no de llei. Acceptaré qualsevol transacció
amb el temps. Estudiïn el tema tot el temps que els faci falta,
però m'agradaria sortir d'aquí amb un compromís que el pacte
d'esquerres té intenció de dur endavant un pla sociosanitari, amb
el temps que vulguin, i té intenció d'enfrontar aquest repte tan
important per al segle XXI. Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sra. Estaràs. En el torn de contrarèplica pot
intervenir el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista... No?
No intervindrà.
Per tant, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Gascon. Tampoc?
Bé, idò passarem a continuació a la votació de la proposició
no de llei 2589/99.
Vots a favor?
Vots en contra?
EL SR. LLETRAT:
Sra. Presidenta, vol que li doni el resultat de la votació?
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, per favor.
EL SR. LLETRAT:
Resultat de la votació: Vots a favor, 8; vots en contra, 8. En
conseqüència es produeix empat. Si em permet la Presidència,
faríem lectura de l'article 90, paràgraf 2, que diu el següent: "A
les votacions en comissió s'entendrà que no hi ha empat quan la
igualtat de vots, essent idèntic el sentit en què haguessin votat
tots els membres de la comissió pertanyents al mateix grup
parlamentari, pogués dirimir-se ponderant el nombre de vots amb
què cada grup compti en el Ple."

Tenint en compte que el Ple els grups que han votat tenen els
següents vots: el Grup Parlamentari Socialista 17, el Grup
Parlamentari PSM 5, el Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Ecologista 4, per tant sumarien 26 vots; i el Grup Parlamentari
Popular 28, aquest lletrat entén -i ja ho proclamarà la
Presidència, jo només inform- que la votació resultaria 28 vots
a favor de la proposta del PP i 26 dels altres grups.

LA SRA. PRESIDENTA:
En conseqüència, queda aprovada la proposició no de
llei 2589/99.
Arribats a aquest punt, i no havent-hi més assumptes a
tractar, s'aixeca la sessió.
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