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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Joan Marí i Tur.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Maria Antònia Vadell substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Francisca Bennàssar substitueix Pere Rotger. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

EL SR. PONS I PONS:

Tirs Pons substitueix Sofia Hernanz.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí Serra substitueix Andreu Crespí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. D’acord amb l’article 68.2 del Reglament del
Parlament, aquesta presidència proposa a la comissió alterar
l’ordre del dia en el sentit de procedir en primer terme al debat
i votació de les proposicions no de llei 707 de l’any 2002 i 1865
de l’any 2002 i acte seguit passar al debat de les preguntes RGE
núm. 1699/2002, 1700/2002 i 1701/2002. Es pot entendre per
acceptada per assentiment aquesta proposta? Sí, molt bé.

II. Proposició no de llei RGE núm. 707/02, presentada pel
Grup Parlamentari  Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
inspecció de treball permanent a les Pitiüses.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 707/2002,
presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista,
relativa a inspecció de treball permanent a les Pitiüses. Per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Ramon en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Ecologista. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Ecologista presenta aquesta proposició no
de llei perquè pensam que és una necessitat molt sentida a les
Illes Pitiüses que hi hagi una presència permanent de la
inspecció de treball, cosa que no ha succeït mai i no està
succeint en aquests moments. La veritat és que hem de dir que
els mitjans que té a la disposició la inspecció de treball per al
conjunt de les Illes Balears, no són prou satisfactoris, en el

servei central ubicat a Palma també hi ha mancances i
necessitats, però la situació a les Illes Pitiüses pensam que és
especialment dramàtica. 

Realment l’economia de les Illes Pitiüses és molt dinàmica,
com deim a l’exposició de motius, genera molts de llocs de
feina, però aquests llocs de feina no sempre estan ocupats per
treballadores que compten amb les necessàries condicions de
seguretat en els llocs de feina, ni tan sols moltes vegades per
a treballadors que estan donants d’alta a la Seguretat Social.
Això és així pel fet que aquesta situació econòmica fa que hi
hagi múltiples empreses que apareixen i desapareixen,
subcontractacions, economies irregulars, nombrosos
immigrants sense papers, sense regularitzar la seva situació i tot
això pensam nosaltres que produeix, o contribueix a què això
sigui així dues qüestions molt importants. D’una banda la
manca de condicions de seguretat en els llocs de feina, això té
unes conseqüències de sinistralitat laboral que és la més
elevada de les Illes Balears i també la manca d’ingressos moltes
vegades per a l’hisenda pública, donat que hi ha una part
important d’economia irregular, submergida, que no fa les
aportacions a l’hisenda pública i que d’alguna manera també
representa una competència deslleial per a les empreses que
estan en una situació regular. Nosaltres pensam que si hi
hagués inspecció de treball permanent aquestes qüestions
podrien millorar, és també per altra banda una reivindicació
històrica del moviment sindical, jo crec que des de que es varen
legalitzar els sindicats, des d’un principi han anat reclamant
periòdicament que hi hagués aquesta inspecció de treball
permanent i també de moltes diverses institucions, entre
d’altres la màxima institució insular, com és el Consell d’Eivissa
i Formentera.

La situació actual de la inspecció de treball a les Illes
Balears, volem reconèixer de totes maneres que hi ha hagut
avanços, a la comissió territorial d’aquesta inspecció es va
acordar l’augment de la presència d’inspecció a Eivissa i es
destinarien de manera experimental un inspector de treball a
l’illa de Menorca. Això s’ha produït, a l’illa de Menorca hi ha
inspecció de treball permanent, en males condicions també,
sense personal administratiu que una vegada més segurament
no es cobrirà des del Govern central i s’haurà aportar per part
del Govern de les Illes Balears. Però ja dic hi ha inspecció de
treball permanent a Menorca, els resultats són ben positius i en
el pla que es va fer en aquesta comissió territorial, el
desplegament d’una major presència de la inspecció de treball
a l’illa d’Eivissa, sincerament volem dir que s’ha notat i això ho
reconeixen els agents socials, però pensam que segueix sent
absolutament insuficient. 

I com deia abans, això és una reivindicació històrica del
moviment sindical, de les institucions insulars, però el mateix
director general de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
les Illes Balears, i aquí he de dir que crec que no he dit
exactament el càrrec d’aquesta persona, però és tal com ve a un
acte que tenc per aquí. Dia 20 de setembre de 2001 va demanar
que s’iniciessin els tràmits per a la creació d’una oficina de la
inspecció a l’illa d’Eivissa, dotant-la d’un inspector, un
subinspector i els corresponents llocs de suport administratiu,
tots ells en destinació i residència a Eivissa i lògicament això no
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ho diu aquesta solAlicitud, des d’Eivissa cobrir les necessitats
de l’illa de Formentera. I això és exactament el que demana
aquesta proposició no de llei, coincideix amb la solAlicitud del
propi director general de la Inspecció de Treball de les Illes
Balears i pensam que és una qüestió, creim nosaltres,
absolutament òbvia i necessària que contarà amb el suport de
tots els grups d’aquesta cambra i que servirà, no per prendre
una decisió, perquè això correspon al Govern central, però sí
perquè sigui una manera més de pressionar, d’interessar-se
perquè el Govern central resolgui aquest problema de les Illes
Pitiüses, que ja dic estan en una situació encara molt pitjor que
la resta de les Illes Balears en el tema de la inspecció de treball.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de fixació de posició per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista..., no
intervendrà. Per tant, per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé en primer lloc dir abans de tot,
que des del Partit Popular estam totalment d’acord amb allò que
és l’esperit de la proposta d’Esquerra Unida, en el sentit que
consideram que és necessari la permanència continuada d’un
servei d’inspecció de treball a les Pitiüses, perquè avui per
avui, com ha comentat el portaveu d’Esquerra Unida, només es
realitzen visites periòdiques per part dels tècnics que formen
part del servei de l’àrea territorial de Balears i que físicament
estan ubicats a Mallorca. Però també volem incidir en la
importància que tenen les polítiques de prevenció front a allò
que són mesures molt més repressives, com són les
inspeccions. No hi ha cap dubte que té molta més efectivitat
una bona formació dels treballadors i el coneixement de les
mesures preventives, o les correctes en els equips de seguretat
per als propis treballadors i no el fet d’imposar una sanció, que
en molts de casos ni tan sols es posa en els propis treballadors,
sinó a l’empresa a la qual treballen.

Pensam idò que és important que s’hagin d’impulsar les
polítiques de prevenció front a haver d’imposar sancions. I en
aquest cas el Govern balear pensam que hi tendria molt a dir i
per suposat molt a fer. De totes maneres sí que té una
importància el fet de les inspeccions laborals i en aquest sentit,
ja passant més en concret a allò que es demana des de la
proposta d’Esquerra Unida, jo crec que no podem oblidar que
és precisament aquest grup el que té la responsabilitat de les
polítiques de treball a la nostra comunitat i és precisament el
seu conseller Sr. Grosske qui té la potestat com a màxima
autoritat a Balears per arribar als acords necessaris amb el
Ministeri de Treball, per tal que totes les Illes tinguem la màxima
equitat en referència a desenvolupament de les diferents
accions.

Nosaltres volem lamentar avui, aprofitant l’avinentesa, que
per part dels càrrecs polítics del Govern, càrrecs d’Esquerra
Unida suposam de la Conselleria de Treball, en relació a la

signatura del conveni Govern- ministeri que es va signar l’any
2000 relacionat amb el tema que avui estam debatent. En aquell
conveni es preveia la creació del servei a Menorca i a Eivissa
s’implantava només una regularitat de les visites del servei que
estava ubicat a Mallorca. En aquell moment el Sr. Pere Mascaró,
llavors era secretari general tècnic de la conselleria, va dir als
mitjans de comunicació dient que les illes de Menorca, Eivissa
i Formentera s’havien implantat dos sistemes pilot diferents,
però que ell considerava que havia de ser el sistema d’Eivissa,
amb les visites periòdiques d’un inspector que estava ubicat a
Mallorca, el sistema que hauria de prevaler. La veritat és que en
aquell moment ja ens varen sorprendre aquestes declaracions,
a més a més com ha dit el portaveu d’Esquerra Unida és una
vella reivindicació dels sindicats i diferents àmbits de les illes
Pitiüses. Evidentment el primer que han de fer, consideram
nosaltres, és convèncer als seus companys que són els que
han d’anar a negociar al ministeri, enlloc de venir aquí al
Parlament, enviar pregaries cap a Madrid, allà on saben
segurament com nosaltres que és un tema que està en marxa
perquè des de finals de l’any passat, de l’any 2001, per part del
ministeri es va fer una modificació de la plantilla per tal que a
les Pitiüses hi pogués haver un inspector i un subinspector que
encara avui en dia la veritat són unes places que de moment no
s’han creat, però sí estan en pressupost i estan en plantilla i ha
de ser una cosa immediat el fet de poder sortir a concurs,
perquè segons tenim entès estan pendents que es pugui treure
a la vegada el personal administratiu, perquè una vegada es
posi en funcionament l’oficina funcioni al complet diríem.

Per tant, consideram per tot això que hem dit, que no és
necessari la votació d’aquesta proposta, sabent que és un tema
que per part del ministeri s’ha posat en marxa i pensam que
tenen coneixement des de la Conselleria de Treball i per tant,
des del Grup d’Esquerra Unida i consideram que si no retiren la
proposició no de llei, nosaltres votaríem en contra. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de rèplica per part del
grup parlamentari autor de la proposició no de llei té la paraula
el Sr. Ramon. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sincerament per lamentar la
posició del Grup Parlamentari Popular, jo pensava que una
proposició presentada en aquests termes jo crec que molt
respectuosos, sense tractar de criticar especialment el Govern
central de Madrid i que ja hem expressat abans, realment el
Govern central ha estat poc receptiu a les demandes de totes
les Illes Balears i les Pitiüses en particular, però no aquest, sinó
tots els que hi ha hagut i pensàvem que podrien dir que sí,
lamentablement diuen que no en diverses, entenc jo, excuses.

Ens diu que s’ha acordat ja la modificació de plantilla, però
no s’han creat les places, bé això és el que demanam, jo no sé
quins tràmits administratius realment s’han efectuat, jo li podria
llegir per exemple una resposta que donen en el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera, però tal vegada seria un poc avorrida,
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diu: “tots els organismes que hauran d’informar”, l’única cosa
que em consta és que han tramitat la petició de la pròpia
inspecció de les Illes Balears i l’estan estudiant diversos òrgans
administratius, la posició de la conselleria jo la vaig tornar a
demanar fa molts pocs dies si tenien notícies noves de Madrid,
no tenen notícies, la solAlicitud s’està tramitant però el cert és
que no es creen les places, no estan dotades i no existeixen. Ja
he dit, els termes de la proposició no tracten de fer cap
aprofitament partidista ni res semblant, pens que són
perfectament assumibles per al Grup Parlamentari Popular.
Lamentar que digui que no li donaran suport i evidentment el
nostre grup manté aquesta proposició que pensam que és
d’absoluta lògica i si encara hi hagués possibilitat de reflexió i
es tornassin a plantejar el sentit del seu vot, jo crec que seria
important.

En tot cas dir-li, no ho havia dit en l’anterior intervenció,
però ho voldria dir ara perquè la representant del Grup Popular
diu que les competències estan a la conselleria i com que no es
fan prou coses des de la conselleria. Miri les competències que
hi ha a la conselleria són molt limitades i això és una cosa que
els diferents governs centrals han tengut una posició molt
aferrada. Jo record haver parlat amb l’únic ministre de treball
que ha visitat les Pitiüses, crec, tal vegada perquè era mallorquí
va fer unes visites i era de la UCD i aquell ministre ja deia..., ja
li vàrem demanar que hi hagués una inspecció, deia: “dins molt
poc temps això serà transferit i per tant, seran les comunitats
autònomes les que ho crearan”. Bé això segueix sense
transferir, les competències de la Seguretat Social són del
Govern central, el que té la conselleria és en relació a salut
laboral i prevenció de rics i la conselleria ja va crear, va dotar i
hi treballa, va dotar de tècnics de salut laboral, ja hi ha la plaça
creada i està actuant a Eivissa, això ja funciona. 

I efectivament en un primer moment dins la comissió
territorial de la Inspecció Territorial es va acceptar l’únic que es
va poder treure, inspecció fixa a Menorca i desplaçaments més
freqüents a Eivissa, però aquesta pròpia comissió, tenim actes
posteriors, tenim aquesta solAlicitud que també s’aprova pels
seus components de demanar, en vista del funcionament de
l’experiència a Menorca i que a Eivissa és insuficient, d’una
vegada el Govern central cobreixi aquestes necessitats, aquesta
situació que jo crec que és de discriminació, en relació al
conjunt de l’Estat i els tècnics de prevenció han de fer una feina
molt important, però efectivament no té el suport per als qui
tenen la darrera paraula per la Inspecció de Treball i després és
molt difícil, no té un caràcter executiu, les sancions han de ser
la darrera cosa, però s’han de poder aplicar i això està en mans
de la Inspecció de Treball i això és necessari ho reconeguin tots
els experts, és necessari que hi sigui i per tant, jo no veig quin
inconvenient pot haver-hi en l’aprovació de l’únic punt
d’aquesta proposició i que és dotar de manera permanent i amb
els mitjans suficients aquesta inspecció de treball a l’illa
d’Eivissa per cobrir l’àmbit d’Eivissa i Formentera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé només per deixar ben
clar el que ja he dit al principi de la meva anterior intervenció i
és que nosaltres estam totalment d’acord que hi hagi,
consideram que hi ha d’haver un servei d’inspecció a les
Pitiüses, però ja he explicat clarament, crec, que si no votam a
favor és precisament perquè sabem que és un tema que ja està
en funcionament per part del ministeri, hem tengut contactes
directament amb el Ministeri de Treball i no són excuses el que
posam, ens varen dir senzillament que a finals de l’any 2001 es
va modificar la plantilla de llocs de treball i dins aquesta
modificació s’hi va incloure l’inspector i el subinspector de les
Pitiüses, bé jo supòs que totes les administracions funcionen
per l’estil, ja m’agradaria veure que totes les places i tots els
programes que s’han posat en el pressupost del Govern balear,
a hores d’ara estiguin en marxa, només faltaria que des del Grup
Popular venguéssim aquí i agafàssim punt per punt tot allò que
es va dir que es faria amb els pressuposts i que ara no estan en
marxa, què ens dirien vostès? Segurament no ho voldrien
acceptar, perquè ens dirien que ja està en marxa i està a punt de
posar-se en funcionament. 

Simplement dir això, que la voluntat la tenim tots els grups
polítics perquè des el Govern central del Partit Popular s’ha
cregut necessari la creació d’aquests llocs de feina per poder
obrir a les Pitiüses una oficina d’inspecció laboral i com dic,
simplement si no hi votam a favor és perquè sabem que està en
marxa i no és necessari.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. 

Passaríem tot seguit a la votació de la proposició no de llei
RGE núm. 707/2002.

Vots a favor d’aquesta proposició no de llei?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor 8, en contra 7, abstencions cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei
707/2002.

III. Proposició no de llei RGE núm. 1865/02, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció, prevenció i
tractament dels trastorns psiquiàtrics als centres de primària
i d'ensenyament secundari.

A continuació passam al segon punt de l’ordre del dia
d’avui i que és la proposició no de llei RGE núm. 1865/2002,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a detecció,
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prevenció i tractament dels trastorns psiquiàtrics als centres de
primària i d’ensenyament secundari. Per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Cerezo en nom del Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados. No
sé cuál es el camino, pero tengo claro que hace falta, esta
proposición no sabía si tenía que entrarla por Sanidad o tenía
que entrarla por Educación, porque es tan importante en un
campo como en otro. La he entrado por Sanidad porque
considero que, claro, estamos pidiendo un profesional de
sanidad y eso pertenece a esa conselleria, pero al mismo tiempo
donde inciden los trastornos incipientes y que todavía están
prácticamente sin diagnosticar, es en la Conselleria de
Educación.

El problema existe, está aumentado y el radio que se crea es
importante. Que el problema existe es indiscutible, se está
constatando en los centros, hay unas dosis, digamos, de
conducta asocial, de agresividad, de pasotismo, de baja
autoestima, etcétera, y esto va influyendo dentro de los grupos
de los centros escolares, especialmente incide en la enseñanza
secundaria y dentro de los profesionales de orientación escolar
ha habido una petición, casi unánime, de todos los
profesionales que están tocando el tema de orientación escolar.
En el Diario de Menorca ha habido sucesivos escritos de
todos los orientadores y de todos los institutos de enseñanzas
medias y primaria. El movimiento de renovación pedagógica, el
OEP que es el organismo que tienen la Conselleria de
Educación, que engloba psicólogos, pedagogos, trabajadora
social, es un equipo, y supongo que todo el mundo lo sabe,
que atiende a toda esta demanda de los centros. También lo ha
pedido la escuela de adultos, lo ha pedido el consejo escolar
del Instituto Gabriel Martí de Ferrerias, es decir hay un
movimiento general de petición porque se están dando cuenta
de que tienen una serie de dispositivos, pero les está faltando
un psiquiatra con especialidad infantil que detecte o descarte
los posibles problema que pueda haber. 

¿Qué ventajas puede tener esto? En primer lugar, la
implantación de un servicio de psiquiatría infantil, a nivel de
colaborar con todos los centros educativos, no es una cosa
cara si tenemos en cuenta que la medicina está luchando por
establecer la llamada medicina preventiva, és más fácil detectar
una cosa que es incipiente y tratarla, que dejar que aquella cosa
se desarrolle, nos vengan brotes psicóticos, venga ya el
tratamiento, nos ramifique, etcétera, sobre todo en todas las
ramas y en todas las especialidades de medicina se busca la
prevención, es más fácil frenarlo y mucho más económico
siguiendo un criterio más práctico, digamos, que el tener que
tratar después cuando han venido ya los problemas. La
detección de una posible enfermedad mental lleva también el
tratamiento de su entorno familiar, el tratamiento para que
sepan cómo tienen que llevar este problema en su casa, porque
un enfermo mental a su alrededor crea un estado de ansiedad,
unas bajas laborales, un tratamiento en general, pero está muy
pobre de dar unos recursos, de dar unos consejos para enseñar
a la familia a convivir con el enfermo y que hacen falta a tantas
familias que no se acercan por los centros educativos, a

enseñarles a convivir con el chico conflictivo, con el de baja
estima, etcétera. 

Esto está faltando y esto se está detectando hasta el punto
de ¿qué ganaría Educación con esto? Educación en primer lugar
si tuviera que ganar un poco más de orden en las aulas ya
tendríamos un verdadero éxito, porque no es igual reprimir un
alumno que tiene una conducta poco social, que un alumno
que tiene un desorden psiquiátrico y que a éste no se le puede
reprimir con castigos, el tratamiento es diferente. Entonces ¿qué
necesitan? Necesitan un diagnóstico de un psiquiatra con
especialidad infantil, no es fácil detectarlo, no es fácil
remediarlo, es la realidad, pero sí si desde los institutos y los
centros, donde hay un profesor tutor, orientadores, profesores
de apoyo, jefe de estudios, hay toda una serie de eslabones
para tratar estos conflictos que están surgiendo dentro de las
clases. Los institutos no tienen psicólogos en sus plantillas,
tienen orientadores, entonces la presencia de un psiquiatra que
pueda detectar ese problema es un apoyo para este equipo del
que estoy hablando, que se encuentra muchas veces
desorientado porque esto no pertenece a su parcela.

Nos estamos encont rando que tenemos desórdenes en las
aulas, tenemos alumnos con una conducta antisocial, tenemos
unas patologías nuevas que están entrando como son
anorexias, bulimias, depresiones, una falta de desinterés total
por todo, y todo esto ¿en qué está afectando? Pues en el
trabajo escolar y el aprovechamiento del resto, pero también
está incidiendo en la salud mental de los profesores. Hace
bastantes años, unos veinte y pico, nos llegó al centro en que
trabajaba yo un trabajo sobre los centros que habían habilitado
para el reposo y tratamiento de las depresiones de los
profesionales, y nos hizo mucha gracia, nos chocó, nos pareció
una cosa muy rara, porque aquí estábamos con cuarenta y
tantos alumnos y la verdad es que a nadie le daba ninguna
depresión y la clase iba hacía adelante. ¿Qué está pasando?
Pues está pasando que el profesorado no está motivado,
algunos intentando subsistir allí dentro porque es un trabajo
seguro, pero completamente deseosos de jubilarse, si se
pudiesen jubilar a los cuarenta lo harían, y así la educación no
puede caminar bien. 

¿Cómo funcionaria este apoyo de psiquiatras infantiles
dentro de todo este conjunto?, pues un poco parecido a como
funcionan los que constituyen el equipo, el OEP por decirlo
abreviadamente, no en una consulta de libre salud, no como
una consulta más de psiquiatría, sino coordinado con todo el
conjunto de los que trabajan en esta área, desplazándose a los
institutos, atendiendo a las familias, atendiendo a los alumnos
que empiezan con su problemática, en una palabra,
incorporando y trabajando. 

Quiero hacer notar también la profesionalidad que tienen, la
de Mallorca la desconozco porque no la he rozado, pero en
Menorca no se está buscando un psiquiatra para descargar el
problema, se está buscando un psiquiatra infantil para
compartir, coordinar y luchar. Si esto puede parecer caro, que
siempre es un criterio que derriba las proposiciones, intentemos
un ensayo, un proyecto piloto, un psiquiatra infantil para
Menorca, no se arriesga mucho, en vez de continuar aumentado
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tanto profesor de apoyo, que me parece perfecto que se
pongan, pero creo que nos estamos pasando en ese terreno y
tenemos una laguna importante. Bien, entonces yo creo que en
pro del ahorro en la sanidad, en ahorro de internamientos que
se están viendo ya en niños ingresados en las plantas de
pediatría y algunos en las de psiquiatría, el desorden y
desmotivación que está cogiendo el profesorado, sobre todo en
los centros de secundaria, porque la secundaria se ha puesto
muy complicada, pues creo que vale la pena arriesgarse.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Cerezo. En torn de fixació de posició per part
del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista té la paraula el
Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Volem intervenir en aquesta
presentació que ha fet la portaveu del Grup Parlamentari
Popular sobre aquesta proposició no de llei perquè ens sembla
necessari fer-hi algunes observacions. Ha començat la Sra.
Portaveu del Grup Parlamentari Popular dient que no sabia ben
bé quin era el camí a seguir, però que feia falta seguir-ne un,
nosaltres també ho creim. Consideram que la situació de
trastorns psiquiàtrics en els centres de primària i d’ensenyança
secundària és una qüestió que preocupa a aquest grup
parlamentari i creim que a tots els grups parlamentaris
d’aquesta cambra i als governants d’aquestes illes, bé ja sigui
des de l’aspecte sanitari, correspondria a la Conselleria de Salut
i l’aspecte educatiu que correspon a la Conselleria d’Educació
i Cultura.

Clar, se’ns ha presentat una problemàtica molt gran i s’ha
volgut lligar aquesta problemàtica del centre de primària i
d’ensenyament secundari referida als trastorns psiquiàtrics
molt lligada a altres situacions que tenen o no tenen a veure,
però que la portaveu així ho ha presentat, en el desordre, la
desmotivació per part del professorat, etc., etc., i clar, la
pregunta que nosaltres sempre ens faríem seria a veure si tota
aquesta problemàtica tan gran que se’ns ha estat presentada
quedaria solucionada amb una solució tan simple com és la
presència d’un psiquiatre infantil. Ens sembla que si és una
problemàtica greu no hi deu haver cap professional que per ell
mateix i tot sol es consideri capaç de solucionar-la.

Nosaltres més bé entenem que els trastorns psiquiàtrics als
centres de primària i ensenyament secundari és bàsicament una
funció del sistema sanitari, i en ser bàsicament una funció del
sistema sanitari podem pensar i creure que fins i tot hi ha
alumnes que comencen a tenir aquests trastorns psiquiàtrics
abans d’anar a l’escola mateixa. Llavors no entenem per què
s’ha d’establir aquest trencament entre el que és la funció del
sistema sanitari en si mateix i complicar-ho o fer-ho més complex
llavors, quan s’entra a l’escola. Entenem que detectar, prevenir
i tractar trastorns psiquiàtrics és una tasca que correspon a
l’atenció primària sanitària i que hi han de colAlaborar tots els
equips que facin falta, l’equip especialitzat en salut mental

infantil i juvenil, els equips escolars, efectivament, la família per
damunt de tot, d’altres àmbits socials institucionals, els
professionals responsables de l’àmbit sociosanitari i el de
l’àmbit educatiu, però creim que ultrapassa la capacitat d’una
sola persona que pugui solucionar per ella mateixa i tota sola
una problemàtica que nosaltres consideram que és massa greu
per a això.

Què correspondria, per a nosaltres, als tècnics d’Educació
i Cultura i a la Unitat de Salut Mental Infantil? Més que la tasca
de detectar, com ens diu el Grup Parlamentari Popular, detectar,
prevenir i tractar aquests trastorns psiquiàtrics als centres de
primària i ensenyament secundari, la seva feina és derivar-los
i és fer que siguin tractats allà on correspon, com és per a
nosaltres l’atenció primària sanitària; incorporar un psiquiatre
o una psiquiatra amb l’especialitat infantil i juvenil als equips
d’orientació educativa i psicopedagògica efectivament pot
aportar qualque cosa positiva, no en faltaria d’altra, sempre la
presència d’un professional que treballa pot aportar qualque
cosa positiva que no es té si aquest professional no hi treballa,
però entenem que no soluciona el problema i, en conseqüència,
la postura del nostre grup parlamentari serà contrària a aquesta
proposició no de llei. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. PONS I PONS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, la sensibilitat que té la societat davant la salut dels
alumnes de qualsevol graó de l’escala educativa sempre
preocupa i històricament hi ha hagut actuacions aprofitant les
escoles per tractar la salut dels infants, no només de
psiquiatria; s’han utilitzat d’una forma massiva quan era
l’ocasió de les vacunacions, de la pigota fins al tifus o una
polivacuna que no sé què feia, i quan es van donar compte que
els pares i les mares feien moltes hores de feina i que hi havia
un contacte per part dels professionals de l’ensenyament amb
els infants que superava en temps al contacte que tenien els
alumnes amb les mares, hi va haver fins i tot una decisió de fer
unes revisions mèdiques per veure quina era la qualitat
sanitària de l’alumnat fent-ne una primer, em sembla, quan
tenien sis anys, quan en tenien dotze, etc., perquè no només
l’escola té el problema de la psiquiatria, en el seu cas, o de
conductes destrempades pel que és socialment correcte, sinó
que també és un lloc allà on és fàcil descobrir irregularitats de
tipus fisiològic que a ca seva no se n’han adonat. Per exemple,
és molt freqüent que sigui el professorat qui se’n temi d’un
defecte de visió, i és el que avisa la família i diu: “Escolti, l’alAlot
s’acosta molt la llibreta per llegir, o se la fa enfora, o no hi veu,
és estràbic, etc.”; per tant després avisa la família i la família
acudeix al sistema sanitari.

Aquí es presenta un cas que és, òbviament, importantíssim,
però que hi ha com què, i és que no necessàriament la conducta
social o l’agressivitat és producte de cap irregularitat de tipus
psiquiàtric, sinó que pot ser produïda per motius d’ordre
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socioeconòmic que de cada vegada sofreixen més els infants
quan veuen que no tots els alumnes poden fer el mateix, no
quant a intelAligència sinó quant a capacitat econòmica, i açò
produeix moltes vegades agressivitat. 

Però, amb tot i amb açò, quina ha estat l’evolució que ha
succeït dins les escoles? Van començar equips d’orientació
escolar psicopedagògica on normalment hi pot haver psicòlegs
però també hi pot haver pedagogs, o mestres d’escola, o
professors del que sigui, equips, o assistents socials, etc.,
dependrà de tot el problema que hi hagi; també equips
d’atenció primerenca, perquè el més important quan es produeix
una lesió dins els sistema sanitari de la persona com més prest
el descobrim millor; per tant els equips d’educació primerenca
també tenen alguna cosa a dir.

(...) que es proposa? Aquí es proposa que hi hagi una
persona amb una especialitat concreta que sigui de psiquiatria
infantil només per tractar psiquiatria infantil a les escoles.
Nosaltres dubtam de la bondat del remei, tot sabent la
importància que té el problema en si mateix, però és aquesta la
solució adient? En aquests moments, fa un mes i mig o fa un
any, no ho sé, no, fa més, fa bastant de temps, a Eivissa hi ha
un psiquiatre infantil, amb l’especialització de psiquiatria
infantil, no basta que sigui psiquiatre, l’especialització de
psiquiatria infantil. A Mallorca hi ha un equip amb psiquiatres,
psicòlegs, als centres de salut, que es dedica a aquestes
pertorbacions de la conducta. A Menorca fa tres mesos que hi
ha una psiquiatra que té l’especialització en psiquiatria infantil.
Als centres de salut i a l’hospital creuen..., bé no, nosaltres
creim que en tot cas la primera atenció que es pot amb garanties
és que dins els equips d’orientació psicopedagògica hi hagi
psicòlegs, que són els que s’adonen de si hi ha, possiblement,
un problema o no d’ordre psiquiàtric. Quan l’ha descobert,
quina és la conducta a seguir? Els pares: els han de convèncer
d’anar a un psiquiatre i d’anar a un centre sanitari, allà on hi ha
l’especialista i allà on estan capacitats per donar el tractament
adequat, que no és el tractament dins l’escola, i posteriorment
hi ha un factor de seguiment, que en açò coincidim amb l’anàlisi
que la portaveu del Grup Popular feia, i és que es necessita una
colAlaboració de la família i dels equips educatius perquè tots
coneguin quin és el problema i quin és el procediment
d’actuació que pot afavorir més per mitigar el problema que pot
tenir aquell alumne dins l’escola, o dins la família i el carrer,
òbviament.

És possible avui pensar que hi ha psiquiatres infantils
suficients, amb l’especialitat infantil, suficients per cobrir tots
els espais que aquesta proposta suposaria?, o només es
cobririen allà on hi ha més escoles, amb temps compartit,
parcial, un metge tot sol?, o hem d’afavorir que aquestes
unitats es reforcin i actuïn dins el sistema sanitari? Nosaltres
creim que si hi ha un equip d’orientació escolar
psicopedagògic, que hi ha psicòleg, que hi ha els equips
d’atenció primerenca a les escoles, que són els encarregats de
descobrir quan hi pot haver aquest problema, quan neix el
problema, aquests l’han de comunicar i ha de ser el sistema
sanitari el que ha de determinar el camí a seguir i, en tot cas, el
que ha de determinar la relació entre l’equip educatiu, la família
i el tractament que es pugui donar a aquest malalt, perquè no

hem d’oblidar que també és una malaltia i que és el sistema
sanitari el responsable de curar aquestes malalties.

Per açò creim que, essent bona la intenció, primer de tot
creim que és inviable i creim que de moment val més reforçar els
equips sociopedagògics dins les escoles, i que aquests siguin
els encarregats de comunicar-ho a aquestes unitats que ja
existeixen a Eivissa, a Menorca i a Mallorca quan es produeix el
problema.

Gràcies per la seva atenció, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. En torn de rèplica, pel grup autor
de la proposició no de llei, té la paraula la Sra. Cerezo per un
temps de 5 minuts.

LA SRA. CEREZO I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores
diputados, bien, vamos a ver, la problemática de todos los
casos que puede haber de psiquiatría infantil no va a resolverse
totalmente, ni la va a resolver una sola persona; como
psicólogo no lo va a resolver todo, como cirujano tampoco; es
decir, estamos intentando coordinar una serie de esfuerzos
incorporando una persona que esté enterada y que sea capaz
de detectar un trastorno de psiquiatría. No son fáciles de
detectar, porque esa especie de rebeldía, o de mutismo, o de
falta de motivación, o de abandono de estudios, es común a
otros alumnos que no van a tener esa patología. Pero sí que
hay algunas cosas especiales que permiten encender un poco
el piloto de alarma. Entonces cabe hablar con las familias. 

Perdón, no es fácil que a una familia que tiene un niño de 12
años, por ejemplo, le digas: “Al niño lo veo mal, ¿eh?, llévalo al
psiquiatra”; la palabra "psiquiatra" todavía está demonizada,
como la palabra "enfermo mental"; no se conoce porque
afortunadamente son un 1% las familias que tienen un
esquizofrénico a nivel mundial -este es un dato de la OMS- que
se está hablando de que está aumentado y alcanzando el 2%;
son ésos los que están enterados porque están haciendo el
doctorado en su casa, pero el resto, afortunadamente, atienden
a sus otros problemas, porque los problemas son variados, y
sin embargo de esto entienden poco. Las familias tienen un
rechazo especial a decir “voy a llevar al niño al psiquiatra”. No,
al psicólogo; incluso alguno que lo lleva al psiquiatra
inmediatamente le cambia el título: “el duc al psicòleg”, o sea,
es un (...) que comparto y me parece muy normal, porque por
este (...) hemos pasado todos, todos los afectados, me refiero.

En cambio, si el niño, la profesora o el profesor, este chico
que tiene conflictos, está fracasando, se supone que algo le
está ocurriendo, dentro del entorno por ejemplo de un instituto,
en el cuarto de la tutoría, con el tutor llamando a los padres, es
más fácil que acepten la situación, que se pueda tratar a la
familia, y el tratamiento de la familia queda muy lejos, digamos,
de la red sanitaria porque el médico del seguro tiene mucha
prisa, tiene muchos enfermos, administra sus gotas y sus
pastillas y tiene poco tiempo para establecer estas
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conversaciones y dar estos consejos de conducta y de
tratamiento familiar. 

Esto es importante. No es la panacea, estamos de acuerdo,
pero no es la panacea nada, y con esto estoy pidiendo una
experiencia piloto en Menorca, que me parece ridículo decir que
hay unos excelentes profesionales pero (...) los hay; entonces
ellos lo están pidiendo y no se está arriesgando aquí nada,
porque el sueldo que pueda ganar una persona, y si no
funciona hay que decir: “Mira, no hemos ganado gran cosa”,
aquí pues..., que no se cree una plaza. ¿Cuántas cosas no se
derivan o se entregan para hacer un estudio de investigación?
Bueno, yo desconozco estos caminos más o menos sinuosos
que tienen las diferentes consellerias, pero esto me parece
razonable y, claro, tengo que decir que me lo parece.

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Cerezo. En torn de contrarèplica algun
grup vol intervenir? El Sr. Pons vol intervenir.

EL SR. PONS I PONS:

No és una qüestió de diners ni ens ho hem de mirar des
d’un punt de vista de diners, de pagar un psiquiatre que està
dins una escola o un grup d’escoles. Es tracta de veure si
aquesta solució que està proposada és l’adient i hi ha garanties
d’eficàcia suficient. 

Nosaltres creim que no; primer de tot hi ha un com què, amb
un gran interrogant, que ha manifestat la portaveu del Grup
Popular quan ha indicat que hi havia un rebuig per part de
moltes famílies quan sentien la paraula psiquiatre, però tenint
en compte que els alAlots són menors d’edat no els podem dur
a un metge sense el permís de la família; es poden produir
situacions de conflicte que no estan tan clares. Per tant, si el
psicòleg determina..., no diu quines medecines han de prendre,
però teòricament ha de tenir prou coneixements per descobrir
que la conducte que té aquell alumne respon a unes
motivacions de tipus sanitari, que avisi la família i els aconselli
que aquest alAlot sigui visitat, però que sigui el sistema sanitari
el responsable de donar-li el tractament. Fer un tractament fora
del sistema sanitari, incardinat dins un grup que estaran molt
d’acord i que seran una gent fantàstica, individualment i
colAlectivament, però que tenguin aquesta responsabilitat de
donar un tractament dins les escoles, (...) les escoles
prescindint del sistema sanitari, almenys a mi em sembla
perillós. No té garanties suficients, jo crec que és una bona
intenció però no dóna garanties suficients d’eficàcia. 

Per tant nosaltres continuarem creient que els equips
d’atenció primària, (...) d’orientació escolar, psicopedagògica,
sobretot els psicòlegs, que cada vegada s’incorporen més dins
els equips educatius, siguin els encarregats o els responsables
de detectar la possible malaltia i de posar en contacte els pares
amb aquesta sospita, però que sigui el sistema sanitari el
responsable de donar tractament, de continuar amb la
investigació i de procurar, si és possible, que la vida d’aquest

pacient sigui millor de cara al futur, però creim que no perquè hi
hagi un psiquiatre infantil a tots els equips... No és una qüestió
de diners, ja hi és; aquests que hi ha només, eh?, un a Eivissa,
un Menorca, l’equip a Palma, si aconseguissin que els equips
dins les escoles posassin els pares en contacte amb aquesta
gent jo crec que seria el pas més important que es podria donar
de moment.

Perquè no només tenim el problema de les malalties
psiquiàtriques. Quan en aquest país hi ha un tant per cent
important de gent que sofreix deformacions a la columna
vertebral perquè no li han ensenyat mai a seure a una cadira a
l’escola, que pateixen d’escoliosi i que no hi ha ningú que els
corregeixi, només és un exemple que l’escola no només és
ensenyar sinó que té una part important de vigilància de la
salut, no de curar, de vigilància de la salut i d’ajudar d’una
forma integral tots els alumnes. Jo crec que són motius
suficients tot i entenent el problema presentat per la Sra.
Cerezo, però creim que en aquests moments s’hi ha de votar en
contra advocant més per solucions del caire que nosaltres
defensam. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr.  Pons. Passam tot seguit a la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 1865/02.

Vots a favor?

Vots en contra?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
1865/02.

Finalment passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les preguntes 1699/02, 1700/02 i 1701/02. Avisarem la
consellera perquè...

Assisteix l’Hble. Consellera de Benestar Social, Sra.
Fernanda Caro i Blanco.

I.1) Pregunta RGE núm. 1699/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a protocol contra la violència domèstica.

Per formular la pregunta RGE núm. 1699/02, relativa al
protocol contra la violència domèstica, intervé la diputada Sra.
Francesca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular, la
seva autora, per un temps màxim de 10 minuts. Té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Abans de tot m’agradaria dir a la
consellera que aquestes preguntes fa molts de mesos que les



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 38 / 6 de juny del 2002 553

 

vaig fer i que realment tenen vigència perquè el problema és
damunt la taula, però fa molts, molts de mesos, i em sap greu
que això hagi succeït.

Vostè va presentar el Pla de prevenció i tractament de la
violència domèstica el dijous, 11 d’octubre de l’any 2001, i en
el capítol sisè d’aquest pla diu “Propostes i actuacions”, o
sigui, la pregunta és: en quina situació es troba el protocol de
coordinació entre les diverses institucions per lluitar contra la
violència domèstica? Per la premsa hem vist que els jutges de
Palma han subscrit un protocol de coordinació, però no sabem
les altres institucions com estan i en quin punt es troben. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar. Li contesta l’Hble.
Consellera de Benestar Social, Sra. Fernanda Caro, per un temps
màxim de 10 minuts. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Bennàssar, efectivament ja fa temps que s’està treballant des de
diferents institucions un acord interinstitucional per millorar
l’atenció a les dones en els casos de violència domèstica.
Aquest acord que jo he portat aquí, que està a disposició
d’aquesta comissió, si això es considera adient, ha estat
treballat pel president de la Comissió Provincial de la Policia
Judicial, pel president de l’Audiència Provincial de Balears, per
la Delegació del Govern a Balears a través de la Guàrdia Civil i
del cap superior de policia, per les conselleries del Govern
balear de Presidència, Benestar Social, Salut i Consum i pel
fiscal en cap de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia, pel
director territorial de l’Institut Nacional de Salut, pel degà de
l’IlAlustre ColAlegi d’Advocats de Balears, pel president del
ColAlegi de Metges de Balears i per representació de metges
forenses.

És un protocol que pretén precisament això, coordinar les
actuacions de totes aquestes institucions, establir unes pautes
d’actuació per tal que la dona que fa denúncia a qualsevol
d’aquestes instàncies, ja siguin policials, judicials, de salut o
assistencials, tenguin un mateix tractament i a la vegada una
atenció el més ràpida i el més adient possible.

El moment en què està aquest protocol, que és el que vostè
em demanava, és que està efectivament ja elaborat, i segons
m’informa la directora de l’Institut Balear de la Dona el mes
passat, a finals del passat mes de maig, el president de la
comissió provincial de coordinació de la Policia Judicial la va
informar que està pendent de fixar una reunió d’aquesta
comissió provincial amb tots els representants per tal de
debatre’l i aprovar-lo ja definitivament. És una responsabilitat
que, tot i que està compresa dins el que són les línies
estratègiques del Pla de lluita contra la violència domèstica,
diguem-ne que la titularitat d’exercir aquesta funció de
coordinació l’ha assumida aquesta comissió provincial de

coordinació de la Policia Judicial, i per tant està en el seu poder
convocar aquesta reunió, tot i que mostrarem una vegada més
el nostre interès, que sabem que també és el seu interès, per tal
que aquest protocol s’aprovi el més aviat possible. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. Correspon el torn a la Sra.
Bennàssar per 5 minuts. 

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo li agraesc aquesta informació,
però m’agradaria que em digués quan creu que estarà vigent, o
sigui, han passat molts de mesos i realment fins que el protocol
no estigui signat i preparat per posar-se en marxa aquesta
coordinació, maldament hi ha parts de l’acció contra la
violència que ja supòs que estan funcionant, com és
l’assessorament psicològic i d’altres, fins que no es té el
protocol signat no es pot dir que es tengui un pla fet.

D’altra banda és preocupant la notícia que va sortir el 24 de
maig passat, en què la fiscal de violència domèstica als jutjats
de Palma, la Sra. Rosario García, va denunciar un augment del
50% de casos de violència domèstica a Balears en els primers
quatre mesos d’enguany, així com un parell de vegades també
han sortit referències sobre els maltractaments infantils. Jo li
demanaria quina és la seva opinió sobre aquesta responsabilitat
que vostè va assumir de posar en marxa aquest pla. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, té la paraula la consellera. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Bennàssar, òbviament sí: el
Govern, a través de la Conselleria de Benestar Social i de
l’Institut de la Dona, ha assumit el compromís de posar en
marxa un pla de lluita contra la violència domèstica per primera
vegada en aquesta comunitat autònoma i, com molt bé ha dit
vostè, hi ha hagut diferents actuacions que s’han posat en
marxa sense que hi hagi un pla aprovat. El que sí és cert és que
s’han aprovat en el Consell de Govern unes línies estratègiques
-d’això fa gairebé tres mesos- i aquestes línies estratègiques es
varen dur a aprovació també del consell rector de l’Institut
Balear de la Dona, que es va reunir per primera vegada a
principis del mes de març; per tant en la seva sessió
constitutiva ja es va fer una feina clara cap a aquesta lluita
contra la violència amb la presentació d’aquestes línies
estratègiques.

Aquest acord interinstitucional, com vostè pot imaginar, no
ha estat fàcil, perquè reunir diferents institucions, coordinar les
seves actuacions, posar en comú i a la vegada elaborar un
document que, com el seu nom diu, és un protocol i, per tant,
determina no únicament objectius sinó passes concretes a
donar des de la fase de detecció del problema a la fase
d’actuació i la fase de seguiment una vegada ja la persona, la
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dona, ha entrat en un procés de protecció judicial i social, no és
fàcil. Per tant realment aquests nou mesos des que es va
anunciar i, per tant, des que es varen donar les primeres passes,
pensam que és un temps bastant prudencial. De totes maneres
compti, per suposat, amb la voluntat de l’institut, de la
conselleria i del Govern de fer possible que aquest protocol,
que ja és pràcticament una realitat i que a la vegada ha implicat
posar en marxa accions concretes, perquè quan es parla en
diferents àmbits de les institucions balears ja es posen en marxa
actuacions concretes, serà una realitat que jo no crec que vagi
més enllà de l’estiu.

Quant a la preocupació que vostè mostra, que jo
compartesc i compart eixen totes aquestes institucions i la fiscal
de violència domèstica, sobre l’augment de les denúncies,
realment jo crec que és un sentiment generalitzat el fet de
pensar o valorar que no és que hagi augmentat la violència cap
a les dones, sinó més aviat que el que està passant és que les
diferents institucions estan mobilitzant, organitzant, la mateixa
societat s’està fent sensible a aquest problema i, per tant,
afortunadament, hi ha més dones que fan el pas importantíssim
i necessari per tal de sortir d’aquesta situació que és parlar,
parlar i després denunciar. Per tant aquest augment dels casos
de violència des del nostre punt de vista és, en definitiva, una
resposta jo crec que sana de la societat que ha de venir
acompanyada d’una resposta òbviament contundent i efectiva
des de les institucions. 

Per tant, el compromís d’aquesta conselleria i de l’institut
d’intentar que el més prest possible es puguin convocar totes
aquestes entitats perquè es pugui firmar aquest protocol i que
sigui ja una realitat a aplicar. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Caro.

I.2) Pregunta RGE núm. 1700/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a vaga dels treballadors del servei d'ajuda a domicili.

I.3) Pregunta RGE núm. 1701/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Bennàssar i Tous, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment de les retribucions dels treballadors del
servei d'ajuda a domicili.

Per formular la pregunta RGE núm. 1700/02, relativa a vaga
dels treballadors del Servei d’ajuda a domicili, intervé la
diputada Sra. Francesca Bennàssar i Tous, del Grup
Parlamentari Popular, la seva autora.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que podria agrupar les dues
preguntes, perquè fan referència al mateix problema, i una
vegada més m’agradaria que la consellera em digués per què ha
tardat tant en comparèixer per contestar aquestes preguntes,
perquè fa bastant de temps que les hi vaig formular; les he
hagudes de formular una altra vegada perquè havien quedat
pràcticament arxivades. Varen decaure, això mateix, i clar, ha

passat dins el calendari aquesta circumstància que era la
situació de la vaga dels treballadors d’ajuda a domicili i
l’augment de retribucions d’aquests treballadors després
d’aquesta vaga, era el tema que ens preocupava en aquell
moment, ara ja sabem que part d’aquestes dues preguntes
tenen resposta, o sigui la vaga va acabar, es varen fer uns
acords, però quins varen ser aquests acords que es varen fer
per acabar amb la vaga? Quin cost varen tenir? M’agradaria que
ens ho expliqués, vàrem veure que la vaga es va suspendre i
suposam que hi va haver un acord entre les treballadores
familiars i els responsables de l’IBAS. També m’agradaria saber
la seva opinió sobre si mitjançant aquests acords es va
aconseguir també millorar el servei i quin és el nivell de
satisfacció del servei que donen aquests treballadors familiars
en aquest moment, o sigui si han millorar les condicions, també
suposam que haurà millorat el servei i tal vegada les llistes
d’espera hauran minvat i el servei que donen en aquest moment
és millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Aquesta presidència farà una petita
intervenció referent a la demora d’aquestes preguntes, perquè
com a presidenta d’aquesta comissió no tenc constància que
s’hagin entretingut ni que hagin decaigut, en tot cas ho
comprovarem si és que s’ha produït algun problema de tipus
administratiu. Nosaltres aquí tenim data de registre d’entrada de
25 d’abril de 2002 i no tenim constància que hagin entrat per
segona vegada, però en tot cas comprovarem si s’ha produït
algun problema de tipus administratiu, en tot cas imputable a la
Mesa, però no a la consellera.

Bé donaríem la paraula a la consellera per la seva
intervenció. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Li agraesc aquest aclariment perquè
òbviament a la conselleria la convocatòria va arribar la setmana
passada per avui i en tot cas el que sí he demanat i d’això sí en
som responsable, l’alteració un punt de l’ordre del dia per tal de
poder arribar i complir amb altres compromisos, però en cap cas
hem demanat l’ajornament d’aquestes preguntes.

Per tal de contestar-li, encara que la que m’ha formulat ara
no és exactament el que m’havia formulat en les preguntes
escrites. Dir-li que en cap cas el Govern, a través de l’IBAS, ha
negociat amb les treballadores del Servei d’Ajuda a Domicili
cap augment de les retribucions, això com vostè sabrà el que
està referit a millores laborals es negocia entre els treballadors
i les empreses a través dels sindicats, en aquest cas quan
l’administració té concertat un servei mitjançant un conveni
amb una entitat, la patronal tot i que ho paga l’administració no
és l’administració, sinó que és l’entitat o empresa que contracta
aquests treballadors. En aquest cas és cert que hi ha hagut
entre les treballadores familiars i els treballadors socials del
Servei d’Ajuda a Domicili, que presten el seu servei a Palma i
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abans existia un conveni amb l’IBAS, però es va transferir
aquest conveni a l’Ajuntament de Palma després de molts
d’anys que no es va poder fer això, cosa realment estranya en
conjunt del territori estatal, donat que tots els ajuntaments
gestionen el seu propi servei d’ajuda a domicili i és estrany que
ho gestioni una comunitat autònoma, dir que aquestes
negociacions es varen donar entre la patronal, en aquest cas les
entitats que treballen, que en el cas de Balears són Servirecord,
Intres i la Cooperativa de treballadores familiars i els sindicats,
en algun cas l’IBAS i el Govern, des de la Conselleria de Treball
també ha mediat, però per tal de posar en marxa una qüestió
també absolutament necessària i que era un conveni colAlectiu
per als treballadors del Servei d’Ajuda a Domicili. En qualsevol
cas hem donat informació, hem mediat en algun moment més
conflictiu, però no tenim cap capacitat d’incidir, ni participar en
allò que ha de ser un procés de diàleg i negociació entre la
patronal, que en aquest cas són les entitats que gestionen els
serveis d’ajuda a domicili i els sindicats.

De totes maneres i per acabar les altres qüestions que m’ha
demanat, dir-li que comp artesc clarament amb les treballadores
la idea que els treballadors que treballen dins l’àmbit del serveis
socials són treballadors que estan mal pagats i poc valorada la
seva actuació que un mateix treballador, per exemple un
educador que treballa dins l’àmbit educatiu o dins l’àmbit dels
serveis socials, tot i tenir la mateixa titulació i moltes vegades
una responsabilitat més dura té un salari més petit i unes
condicions laborals més dolentes, això es resoldrà quan el
sistema de protecció social estigui a l’alçada del sistema de
protecció que significa l’educació, la salut, però a hores d’ara
ni és la situació en la que estam, ni sembla que sigui el camí i
per tant, tot el que suposi millores per als treballadors del sector
dels serveis socials, jo crec que sens dubte millorarà la qualitat
de l’atenció i per tant, millorarà el servei que es presti als
usuaris.

De totes maneres el que sí tenim és competències en altres
aspectes que tampoc s’havien desenvolupat a la nostra
comunitat autònoma, en el sentit que el conveni que tenim amb
l’Ajuntament de Palma per tal de gestionar el Servei d’Ajuda a
Domicili, hem arribar a l’acord de pujar el preu que es dóna al
propi ajuntament per a l’hora de treball de 1.431 pessetes a
l’hora l’any 99, hem passat a 1.810 a l’any 2002, a més de reduir
la jornada laboral de 40 a 35 hores, de manera que les altres 5
hores siguin hores de formació. Una altra qüestió que hem fet
és publicar l’odre que regula el Servei d’Ajuda a Domicili i
mitjançant la publicació d’aquesta ordre s’ha regulat també els
continguts mínims que han de tenir a nivell de formació els
treballadors familiars. Sabem que mentre es milloren les
condicions laborals i la formació d’aquests treballadors, tendrà
una repercussió directe en allò que és la qualitat del servei i
l’atenció cap als usuaris. Per tant, en aquest camí pensam que
val la pena treballar conjuntament amb les institucions, els
treballadors representants pels sindicats i les entitats que
gestionen aquests serveis. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Bennàssar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Primer de tot m’agradaria aclarir que em sembla que
aquestes preguntes les he presentades dues vegades, bé ja ho
aclarirà la Mesa. En segon lloc, jo tenc entès que la
responsabilitat d’aquest servei d’atenció a les persones majors
és responsabilitat del Govern, baldament tengui un conveni
amb l’ajuntament, o sigui políticament crec que la
responsabilitat és del Govern. I que jo sàpiga, no hi ha cap llei
que digui que siguin els ajunt aments els que han de tenir
aquesta responsabilitat encara, supòs que en un futur
mitjançant el pacte local pot ser que això sigui així.

Vostè no m’ha contestat què passa amb les llistes d’espera,
hi ha llistes d’espera, jo ho sé, almanco a Palma sé que hi ha
devers 800 persones ateses i devers 300 que esperen encara
aquest servei. També em sembla que el conveni que s’ha fet, o
sigui els acords que es varen arribar amb les treballadores
familiars crec realment, segons tenc entès, que són
econòmicament molt bons comparades amb la resta de l’Estat,
en teoria crec que és Vitòria la ciutat que té el conveni més alt
i supòs que aquestes treballadores familiars amb el seu suport,
perquè m’imagín que els sindicats ho han fet amb el seu suport,
tenen un bon conveni, o sigui crec que són 135.200 hores més
a 200 pessetes, són 40 milions i tenc entès per exemple que
l’Ajuntament de Palma també ha fet la seva aportació per poder
arribar a donar aquest servei. O sigui que hi ha moltes coses
que crec que no estan gaire clares i m’agradaria que vostè ho
aclarís. Per exemple, què passaria si l’Ajuntament de Palma no
renovés el contracte quan finalitzi aquest que té, el mes
d’octubre de 2002 per exemple, qui assumiria aquesta
responsabilitat de donar aquest servei a les persones majors
que necessiten aquesta atenció domiciliària? Hi ha molts
d’interrogants que m’agradaria que m’aclarís si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica intervé l’Hble. Consellera de
Benestar Social la Sra. Caro. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament Sra. Bennàssar, veig
que hi ha molts d’interrogants i moltes coses que no estan
clares, la qual cosa és sorprenent i preocupant, tenint en
compte que el Partit Popular ha governat aquestes Illes més de
15 anys i que les competències en matèria de serveis socials les
té d’ençà que es va publicar,... -deman per favor empara a la
presidència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, demanaríem silenci per favor. 

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Tenint en compte que les competències en matèria de
serveis socials les té des de que es va aprovar l’Estatut
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d’Autonomia i va ser per això que a l’any 87 el Govern de les
Illes Balears va aprovar la Llei d’acció social, allà on es
determinava que les prestacions anomenades prestacions
bàsiques, eren prestacions pròpies de les administracions
locals i per tant, dels ajuntaments. A part d’això el que ha de
saber el Partit Popular és que, donat que es va gestionar durant
molts d’anys, el Pla de prestacions socials bàsiques, que és un
pla concertat entre el Govern de l’Estat, les comunitats
autònomes i les administracions locals, un pla que per cert va
posar en marxa el govern socialista a través de la ministra
Matilde Fernández i que va establir les bases per les quals es
poguessin equiparar totes les comunitats autònomes en matèria
de prestacions socials bàsiques, això es va fer després d’haver-
se transferit a les comunitats autònomes les competències de
serveis socials. 

Per tant, com un pla d’equilibri entre les diferents
comunitats autònomes es va fer aquest pla de prestacions
socials bàsiques que estableix que hi ha 4 prestacions
anomenades bàsiques, la informació, l’orientació, la prevenció,
la inserció i l’ajuda a domicili i que és competència dels
ajuntaments el desenvolupament d’aquestes 4 prestacions
socials bàsiques mitjançant el finançament del Govern de
l’Estat, de les comunitats autònomes, en el cas d’una comunitat
com la nostra dels consells insulars i dels ajuntaments que han
de finançar almenys un 25%. La Llei d’acció social del 87
determina que els municipis majors de 20.000 habitants, tenen
l’obligació de prestar aquestes prestacions bàsiques, fins i tot,
sense el finançament d’altres institucions, tot i que han de
dedicar un 6% del seu pressupost a la resta de serveis socials.

En aquest cas és obvi que l’Ajuntament de Palma té la
responsabilitat de gestionar el servei d’ajuda a domicili i no pot
ser d’una altra manera perquè tots els municipis del conjunt de
les Illes Balears, excepte Eivissa perquè ho gestiona el Patronat
d’Eivissa i Formentera per un acord entre el Consell d’Eivissa
i Formentera i els ajuntaments, tots els municipis de les Illes
Balears gestionen el seu propi servei d’ajuda a domicili,
únicament l’Ajuntament de Palma no gestionava aquest servei,
sinó que precisament per suplir aquesta no responsabilització
de l’Ajuntament de Palma ho suplia el Govern, però s’ha de dir
que era l’únic municipi d’aquestes dimensions de població dins
tot l’Estat espanyol que no tenia assumida una competència
que li és pròpia. Una de les primeres actuacions que va fer
l’IBAS va ser negociar amb l’Ajuntament de Palma transferir
aquesta gestió, precisament en la línia que també s’ha treballat
amb els consells insulars d’apropar el més possible el servei al
ciutadà. Per sort es va assumir aquesta competència i ara per
ara la gestió del conveni, en aquest cas amb Servirecord, la du
l’Ajuntament de Palma, tot i que gran part del finançament és
del Govern de les Illes Balears i arriba, com ja he dit, des del Pla
de prestacions bàsiques, via Ministeri de Treball i Afers
Socials. Per tant, aquesta és la informació i crec que val la pena
aclarir-ho perquè si estam parlant d’apropar els serveis als
ciutadans, lògicament havíem de donar una passa que sens
dubte era necessària a un municipi com Palma. 

La qüestió de les llistes d’espera és una altra cosa distinta,
jo no tenc dades aquí perquè no em demanava vostè això, però
les hauria portat. Però dir-li que el que es va fer només entrar en

el Govern va ser ampliar significativament el pressupost de
servei d’ajuda a domicili, de fet es varen incorporar 90 milions
de pessetes més que ens varen permetre arribar a més de 800
usuaris més, durant els anys següents s’ha anat incrementant,
em sap greu no poder-li donar les dades exactes perquè no era
aquesta la pregunta que vostè m’havia formulat, però en tot cas
estic a la seva disposició. Lògicament aquesta pujada és la
primera que es va fer, em sap greu Sr. Fiol, però és cert, ho dic
perquè sempre li ha molestat que li recordi que varen estar 15
anys en el Govern i li record que durant aquests 15 anys no es
va fer mai una pujada del servei d’ajuda a domicili, va ser
durant l’any 2000, el primer pressupost que va gestionar aquest
govern de progrés, quan es va fer una pujada del servei d’ajuda
a domicili. Per tant, continuam dins aquesta dinàmica que sens
dubte marca una pauta significativament diferent a la dels
governs anteriors.

Respecte el conveni colAlectiu, dir que òbviament clar que
sí que hem participat administrativament i jurídicament en
afavorir l’existència d’aquest conveni colAlectiu, com de la
mateixa manera que ara estam treballant en l’existència d’un
conveni col Alectiu per als treballadors del sector de
discapacitats, perquè és una manera, com ja he dit,
d’aconseguir millor qualitat per als treballadors i millor qualitat
per als usuaris d’aquest servei. I ara després d’aquests dos
anys de negociació, per primera vegada a la nostra comunitat
existeix un conveni colAlectiu per als treballadors del sector de
l’ajuda a domicili i que és cert, vostè té raó, que equipararà
aquests treballadors als millors pagats de l’Estat, com són els
del País Basc i superarà la mitjana estatal. Per tant, jo crec que
és una bona notícia, no únicament per als treballadors i per a
les institucions sinó sobretot per als usuaris que notaran que
el servei que se’ls dóna és un servei més valorat i no és un
servei per tant, caritatiu ni benèfic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Com que s’han agregat la pregunta
1700/02 i 1701/02 s’ha esgotat l’ordre del dia d’avui i només
quedar agrair la presència de la Sra. Consellera.

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