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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Donarem
començament al plenari del dia d'avui i començam, com sempre,
amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 326/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a declaracions fetes pel conseller d'Agricultura en relació a
les ajudes.

La primera és la 326/00, relativa a declaracions fetes pel
conseller d'Agricultura en relació a les ajudes, que formula
l'Hble. diputat Sr. Jaume Font i Barceló, del  Grup Parlamentari
Popular, que té la paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Perdoni, és que venia corrent... Jo
voldria, en nom del Grup Popular, demanar al Sr. Conseller -si
em permet, Sr. President, que tregui...- demanar al Sr. Conseller
d'Agricultura què volia donar a entendre a través d'aquelles
paraules sortides en un mitjà de comunicació, que eren: "Las
ayudas no son, en principio, un instrumento de presión,
aunque es cierto que algunas no son ágiles si no hay un
marco laboral adecuado". Jo volia que m'explicàs què volia
donar a entendre, a veure si potser vostè no va dir això a aquest
mitjà de comunicació o, si ho va dir, ens digués per què ho va
dir.

Moltíssimes gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies, Sr. President. Bé, aquesta puntualitat, digna del
parlament britànic, no acaba de ser molt operativa en aquest
parlament més mediterrani.

Amb les meves manifestacions volia dir que les
subvencions no són, en principi, cap instrument de pressió,
que és el que reflecteix la resposta al diari, i ho ratific: no ho
són, en cap cas, les que reben els agricultors i ramaders, no en
mancaria d'altra. En realitat no ho és cap tipus de subvenció, tot
i que n'hi ha que pensen i practiquen certes relacions entre
pressió i subvenció. Jo li vull detallar en quin context es produí
aquella frase: un comentari telefònic amb un periodista molt
eficient, que em va agafar per sorpresa un vespre a la
conselleria i m'anuncià que una patronal agrària s'ha negat a
firmar l'acord, fruit de mesos de feina, en la qual -per cert- la
participació d'aquest a patronal ha estat molt parcial, i que es vol
ajornar sense motius explícits un parell de mesos: el termini,
aleshores, de les eleccions estatals. Un sindicat dels que
participaven en aquesta negociació va anunciar que demanaria
a la conselleria que s'ajornassin les subvencions fins a la
signatura del conveni. La meva resposta és la que s'ha llegit.

Amb posterioritat a això, tot i que hi ha hagut ocasions,
aquesta patronal no s'ha dignat a comentar res ni a demanar res
directament al conseller que li parla, explicacions que amb molt
de gust jo li hagués donat, i ha optat per una reacció, en la
meva opinió desafortunada, de cartes als presidents del
Parlament i del Govern, en les quals els volen fer fer el paper de
majorals que cridin a l'ordre al boveret. Em sap molt de greu que
un afer tan seriós com és un conveni laboral dels treballadors
del camp es converteixi en una batalleta partidista i electoral;
crec que cap de nosaltres no hauria de consentir dur les coses
a aquest terreny i aquests dies hi ha motius perquè es pugui
veure que això és realment molt perillós.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, i no dubti
que amb la darrera part del que vostè volia donar a entendre
estic totalment d'acord amb vostè i al seu costat, perquè els
problemes poden ser greus si no se'ls dóna solució. 

Però jo, ni electoralisme ni cercar coses rares, les paraules
són les que estan escrites; vostè no nega en cap moment que
digués això, i el que es publica aquí diu que "las ayudas no
son, en principio, un instrumento de presión". A no ser, en
principi, un instrument de pressió, vol dir que al final ho poden
ser, un instrument de pressió, per molt que li hagi demanat o el
que sigui. Jo el que crec, conseller, és que la temeritat és

perillosa en qualsevol persona, i més encara en un responsable
polític. Jo crec que vostè volgué demostrar el seu coratge i jo
crec que el coratge d'un polític i d'un polític amb responsabilitat
al final s'ha de traduir en prudència, més que res. 

Jo crec que val més ser prudent i, en segons quins casos, en
segons quin tipus de negociacions, que per primera vegada hi
haurà un conveni laboral, sense voler donar a entendre en cap
moment que jo el puc creure, a vostè, que sigui una mesura de
pressió el tema de les subvencions, segons quines paraules
que es deixen dites creen nerviosisme, creen malestar a aquells
que negocien a una taula. 

Jo li demanaria, Sr. Conseller, que per favor fes el que deia
un escriptor espanyol, que sempre deia que els segons
pensaments són els més savis, i en aquest cas un segon
pensament li hagués estat molt millor que tot aquest  embull
amb què ens trobam avui, que jo crec que tampoc no té més
importància que la, d'una vegada, dur endavant un conveni
laboral, molt bé, però que en cap moment el Govern pugui
donar a entendre, maldament no sigui la seva voluntat, que jo
crec aquesta voluntat que vostè ha explicat, que hi hagi
mesures de pressió, perquè mai les subvencions en aquesta
terra han estat condicionades a res. No faltaria més que a partir
d'ara les subvencions que es publiquen al BOIB, es fan les
ordres i la gent està acostumada a demanar-les, estiguin
condicionades en qualsevol moment al fet que es firmi un
conveni, aquest o un altre, que pugui anar bé o millor a qui
governa en aquell moment.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D'ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

Gràcies. Jo vull insistir en el fet que aquest tema és seriós.
Les subvencions estan condicionades -naturalment- a tota la
normativa que les afecta, i hi ha moltes classes de subvencions:
hi ha subvencions als productors que, com li he dit i ratific, no
estan en absolut relacionades amb aquest tema, però hi ha
subvencions a les organitzacions agràries, que poden estar
condicionades a una normativa que precisament estam en fase
de reelaboració. Jo crec que vostè coneix molt bé la seriositat
d'aquest tema, sap que una situació com la que es viu en
aquests moments a Andalusia és, per desgràcia, encara que
improbable, possible a les Balears, i que amb la seva feina
personal, o com a batle de Sa Pobla, vostè contribueix
eficaçment perquè això no sigui probable a Mallorca, però per
desgràcia no podem negar que ho sigui. I crec que un conveni
laboral, en efecte, ajudaria a evitar que aquestes situacions molt
pròximes poguessin tenir lloc a les nostres illes.

Desgraciadament no tothom està a la seva alçada i li vull
demanar un esforç més, com a president a Mallorca del seu
partit, per evitar que l'obsessió opositora de certs membres es
pugui convertir en una feina negativa i que hi hagi el gerent



796 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 /  8 de febrer del 2000

 

d'empreses públiques o algun administratiu recentment
acomiadat que continuïn utilitzant organitzacions agràries per
fer demagògia contra el pacte de progrés, contra la política
agrària o la política ambiental del Govern de les Illes Balears. 

Jo crec que tenc dret a opinar sobre el futur d'aquest pacte
laboral del camp, com a conseller d'Agricultura, i el fet de
respectar absolutament les negociacions que es duguin a terme
no em deixa de fer pensar i dir que aquestes negociacions són
urgents i que no s'haurien d'ajornar per motius que no siguin
estrictament agraris.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller.

Pasamos a la siguiente pregunta.

I.2) Pregunta RGE núm. 327/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a criteris per a la compra de les finques d'Albarca i Es
Verger.

I.3) Pregunta RGE núm. 328/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pista d'aventures de Menorca.

La pregunta número 2, presentada por el Sr. Joan Flaquer,
y la número 3, presentada por el diputado Sr. Josep Simó
Gornés, quedan pospuestas a una próxima sesión a petición del
Gobierno.

Por tanto pasamos a la pregunta... Sí, Sr. Flaquer.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President, per expressar la nostra més enèrgica
repulsa a aquesta actuació per part del Govern. Hi ha el
conseller de Turisme en aquest hemicicle i no entenem per què
una pregunta que està entrada en el registre, amb tots els seus
requisits legals, avui no pugui ser contestada per un membre
del Govern que és aquí en el seu parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Flaquer. Tomamos nota. En cualquier caso,
conforme al Reglamento, el Gobierno tiene derecho a posponer
las preguntas a una próxima sesión.

I.4) Pregunta RGE núm. 331/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a conclusions de la reunió del director general  de
residus amb els batles de la comarca de Llevant.

Pasamos a la pregunta número 4, presentada por el Sr.
Antonio Pastor i Cabrer, del Grupo Parlamentario Popular, que
tiene la palabra.

Al no estar el Sr. Pastor i Cabrer, decae la pregunta.

I.5) Pregunta RGE núm. 336/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Huguet i Rotger, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a decret de protocol.

Y pasamos a la pregunta número 5, que también a petición
del Gobierno queda pospuesta a una próxima sesión.

I.6) Pregunta RGE núm. 337/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Marí i Calbet, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a centre de salut de Sta. Eulàlia.

Por tanto, pasamos a la pregunta número 6, presentada por
el diputado Sr. Antonio Marí Calbet, del Grupo Parlamentario
Popular, que tiene la palabra.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. Ja pensava que no n'hi hauria cap que
es contestàs, però... La pregunta va dirigida a l'Hble. Consellera
de Sanitat i està formulada així: "Quin és l'estat de l'expedient de
construcció del centre de salut de Santa Eulàlia?". Fa més d'un
any que l'Ajuntament de Santa Eulàlia va fer lliurament d'un
solar per a la construcció d'aquest centre de salut; després hi
varen anar uns tècnics de l'Insalud que varen exigir unes
modificacions dins el solar, tant pel que fa a extensió del
terreny com als vials d'accés, la qual cosa, a més, va fer
modificar els accessos a una guarderia que el consell ha
construït en un terreny del costat, i des de llavors he intentat
esbrinar a través de l'Ajuntament com es trobava aquest
assumpte i la veritat és que no en tenen cap idea. Per això jo
deman a la consellera de Sanitat si coneix quin és l'estat de
l'expedient i, si és així, quan pensa que es podrien iniciar les
obres de construcció d'aquest centre de salut, que actualment
els serveis sanitaris públics de Santa Eulàlia estan ubicats en
unes dependències municipals que crec que no responen al que
ha de ser l'assistència sanitària de l'any 2000.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Marí. Para contestar tiene la palabra la
consellera de Sanidad.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, Sr. Marí Calbet, les notícies que tenim en
aquesta conselleria són les declaracions del Sr. Javier Rodrigo
de Santos a través dels mitjans de comunicació, segons les
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quals l'Insalud té el pressupost per iniciar les obres enguany
mateix. 

Miri, l'informaré: En El Dia del Mundo del dia 26 de l'11 del
99, signat per la Sra. Cristina Monreal, el Sr. Rodrigo de Santos
"entiende la depresión de los enfermeros. El Insalud invertirá
un total de 1.547 millones de pesetas hasta el año 2002 en
finalizar las obras de reforma de Can Misses, y en comenzar,
a partir de mayo del 2000, las del nuevo centro de salud de
Santa Eulàlia. Además, según el director territorial del
Insalud en Baleares, Javier Rodrigo de Santos, se llevará n  a
cabo los esfuerzos para mejorar la atención sanitaria en
Formentera y potenciar los servicios de salud mental en
Ibiza". O sigui, Sr. Marí Calbet, el Sr. Rodrigo de Santos té molt
clar que té tres mesos per començar a fer, té el pressupost per
començar a fer les obres al centre de Santa Eulàlia.

Aquesta és tota la informació que dóna el Sr. Rodrigo de
Santos i l'Insalud en particular. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Marí.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, senyor... Perdó. Vostè és la responsable de la
comunitat autònoma en matèria d'assistència sanitària o de
sanitat, i a mi no em val que vostè em llegeixi unes declaracions
fetes pel director de l'Insalud a través d'uns mitjans de
comunicació; jo som un diputat d'aquest parlament i vostè és
la responsable de la sanitat d'aquesta comunitat autònoma. Si
vostè no coneix quin és l'estat, em digui que no ho coneix. 

Però a mi em varen inquietar unes notícies, que precisament
varen sortir a través dels mitjans de comunicació, on semblava
que les relacions entre l'Insalud i el Govern balear en el que feia
referència a construccions sanitàries no eren massa bones i,
vist el silenci total que hi havia, i crec que estic en el meu dret
de demanar-li, a vostè, responsable, quin és l'estat. Si vostè no
el coneix, jo crec que el que m'hagués hagut de dir és: "Miri, jo
només sé el que diuen els mitjans de comunicació, però em
dirigiré al director de l'Insalud i li contestaré."

Res més. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, Sr. Marí Calbet, és veritat que el procés en què
es troben el centre de Santa Eulàlia i d'altres a Eivissa és precari.

Aquí cal recordar que l'Ajuntament d'Eivissa, el consell insular
i la nostra conselleria estam d'acord en el fet que hi ha unes
mancances òbvies a l'illa d'Eivissa. Està també relacionat tot
això amb els dispositius de la salut mental. Sabem que hi ha
informes del mateix Insalud que aconsellen que com més prest
millor es trobi un lloc per poder instalAlar un hospital de dia i un
centre de dia de salut mental; serà el millor possible. Mai ningú
no ens ha explicat des de l'Insalud, clarament, per què no s'ha
fet això, Sr. Marí. Si és necessari aquest centre-hospital de dia
de salut mental, no entenem per què es demana un centre de
salut i no això directament.

Per una altra banda, Sr. Marí, i vostè ho deu conèixer molt
bé, aquesta història és prou entremaliada. En primer lloc,
l'Ajuntament de Santa Eulàlia és negà a acceptar un Pla 10 que
varen haver d'empassar-se tots els ajuntaments de totes les illes
menys el de Santa Eulàlia. Davant això, l'Insalud accepta fer
Santa Eulàlia, però a canvi i amb excuses estranyes vol ampliar
el seu hospital, el de Can Misses, a costa de la comunitat
autònoma, sense competències sanitàries, com vostè bé sap, i
depenent completament de l'Insalud.

Ara nosaltres repetim molt clar: Si Eivissa necessita un
hospital de dia de salut mental, contribuirem perquè això sigui
una realitat. Una altra cosa seria endarrerir un cop més un
projecte prou interessant per als ciutadans d'Eivissa i de
Formentera, i per a les 800 famílies de malalts mentals, amb el
representant de les quals em vaig entrevistar i que demanen, de
forma ansiosa, una solució per no haver-se de desplaçar a
Mallorca i tenir una atenció digna.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Sr. President, per favor...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, per què em demana la paraula?

EL SR. MARÍ I CALBET:

Per contradiccions, perquè jo he fet una pregunta i se'm
contesta una cosa que no té res a veure. No entenc què té a
veure el centre de salut mental...

EL SR PRESIDENT:

Sr. Diputat, Sr. Diputat, vostè és expert en aquesta cambra
i sap que en el torn de preguntes no calen les contradiccions.
Té altres mecanismes parlamentaris per poder actuar, però amb
la vulneració del Reglament. Gràcies, Sr. Diputat.



798 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 /  8 de febrer del 2000

 

I.7) Pregunta RGE núm. 385/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep Marí i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a institut de Sant Agustí a Eivissa.

Passam a la pregunta número 7, 385/00, relativa a l'institut de
Sant Agustí a Eivissa, que formula el diputat Sr. Josep Marí i
Ribas, del Grup Parlamentari Socialista, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller d'Educació, a l'illa
d'Eivissa la mala planificació en els temes educatius ens ha dut
a una preocupació important pels equipaments a la nostra illa
i, en concret, a la zona del municipi del Sant Josep, a la zona de
Cala de Bou, Sant Agustí, on hi ha previst un institut. 

A finals de l'any passat es va fer lliurament, per part de
l'Ajuntament de Sant Josep, dels terrenys, després d'una certa
polèmica sobre la ubicació d'aquest institut, que va demorar -
creim nosaltres- excessivament aquest solució, es varen
entregar els terrenys perquè es fes aquest centre. Aquesta
discussió sobre la ubicació i aquesta mala planificació fa que
avui per avui alAlots de la zona de Cala de Bou hagin d'anar a
escola quasi quasi a l'altra banda del municipi, a vora de Vila, a
Sant Jordi, aixecant-se a les sis del matí, durant l'hivern, la qual
cosa és una mica dificultosa i diu molt poc del que les autoritats
polítiques, administratives, hauríem de proporcionar als nostres
ciutadans.

Per tant, la pregunta és: Quin és el calendari previst per a
l'execució de les obres de l'institut de Sant Agustí d'Eivissa
tenint en compte el punt de tramitació en què es trobi
actualment aquest expedient? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'EDUCACIÓ I CULTURA (Damià
Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, com vostè ha dit, ja s'ha
produït la cessió per part de l'Ajuntament de Sant Josep a la
conselleria del solar. 

En aquest solar s'ha de construir un institut que tendrà set
unitats d'ESO, quatre de batxillerat i dues de formació
professional. En aquests moments, l'arquitecte dels serveis
tècnics de la conselleria, el Sr. Óscar Canalis, està redactant el
projecte, un projecte que encara que pugui semblar que tots els
instituts són iguals, això no funciona així, cada projecte té la
seva individualitat, i la previsió és que el Sr. Canalis acabi de
redactar el seu projecte a finals del mes d'abril. Una vegada hagi
acabat el seu projecte, aquest haurà de ser aprovat, juntament
amb la corresponent partida pressupostària, pel Consell de
Govern. A més a més, vostè sap que tenim un conveni marc
amb el Consell Insular d'Eivissa i Formentera perquè colAlabori
en el finançament d'aquest institut. Per tant, es tractarà de
formalitzar el conveni aplicat exclusivament a l'Institut de Sant
Agustí.

Després s'haurà de publicar en el BOIB durant 27 dies per
tal d'informar totes les empreses interessades que hi ha aquest
projecte a fer. Es presentaran les pliques, es reunirà la mesa de
contractació i s'adjudicaran les obres, hi haurà un període de
temps perquè l'empresa contractant tengui la possibilitat de
presentar la corresponent finança, i la previsió de les obres,
essent prudents, la previsió de l'inici de l'obra és cap al
setembre de l'any 2000. 

Crec que és la manera de no enganar-nos uns als altres,
aquest és el calendari possible i, per tant, és el que jo dic, i la
voluntat de la conselleria, lògicament, seria que el setembre de
l'any 2001 l'institut estigués acabat per tal que pogués
començar a ser operatiu el curs 2001-2002. Això no serà gens
fàcil, però és la nostra voluntat, si bé hem de tenir en compte
una dificultat que existeix a Eivissa, de la qual en aquest
moment n'és víctima l'Institut de Sa Colomina, la construcció
del qual du uns quants mesos de retard perquè l'empresa feia
comptes disposar en tot moment d'una plantilla de 40 obrers i
no hi ha manera de trobar-ne més de 20, i això, lògicament, té
unes repercussions negatives sobre el procés de construcció
del centre. 

Esperem que en el cas de Sant Agustí això no es produeixi
i, d'aquesta manera, comptem amb un centre educatiu més per
tal de millorar l'oferta educativa a l'illa d'Eivissa, que com vostè
ha esmentat posant un exemple ben concret, realment necessita
mà de metge, i que cada vegada que en parlam hem de lamentar
la poca capacitat dels anys anteriors d'anticipar-se a aquests
problemes que ja existien i que nosaltres ara estam obligats a
resoldre amb presses, si no volem que siguin problemes
absolutament incòmodes i inacceptables.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MARÍ I RIBAS:

Moltes gràcies. Simplement per agrair la contestació i la
concreció en les dates que m'ha donat. Entenem la complicació
de redactar projecte, aprovació, partida pressupostària, inici de
les obres, trobar empreses que ho facin i que ho facin amb la
rapidesa i amb la seguretat que això mereix.

Només li volia dir, per acabar, que sàpiga la conselleria, i
vostè com a conseller, que ens tendrà al costat, davant i darrere
i allà on faci falta, per donar suport a aquest projecte amb la
doble condició, també, de membres d'un govern local a Eivissa
i també de ciutadà del municipi de Sant Josep, en aquest cas, i
també amb l'exigència necessària perquè aquest calendari es
produeixi i puguem tenir a la fi, com dic, aquest equipament que
ens fa molta falta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.  Sr. Conseller? Renuncia al torn.
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I.8) Pregunta RGE núm. 386/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa
a rotonda de la carretera Sant Antoni-Sant Josep.

Passam a la pregunta número 8, 386, relativa a la rotonda de
la carretera de Sant Antoni-Sant Josep, que formula el diputat
Sr. Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, que té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Simplement per dir que, després de
més d'un any d'espera del començament d'aquestes importants
obres en aquesta rotonda, ahir dilluns es varen començar i, per
tant, només ens queda felicitar el Sr. Conseller i retirar aquesta
pregunta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat.

I.9) Pregunta RGE núm. 316/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Santiago Ferrer i Costa, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a exclusió de la ciutat d'Eivissa del mapa d'ajuts europeus a
l'Objectiu 2.

La pregunta número 9 està ajornada en temps i forma,
segons preveu el Reglament.

I.10) Pregunta RGE núm. 339/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari  Popular, relativa a
traçat definitiu de la carretera PM-810 al seu pas per Sta.
Eulàlia.

La pregunta número 10, 339, relativa a traçat definitiu de la
carretera PM-810 al seu pas per Sta. Eulàlia, que formula l'Hble.
diputat Sr. Joan Marí i Bonet, del Grup Parlamentari Popular,
que té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Sr. Conseller d'Obres
Públiques, en la seva visita del mes d'agost a Santa Eulàlia, a
Eivissa, ens va deixar bastants preocupats, ja que nosaltres
crèiem que el desviament de la carretera PM-810 al seu pas per
la vila de Santa Eulàlia, idò estava adjudicat, i segons les seves
manifestacions, que varen aparèixer en un mitjà de comunicació,
a rel d'unes queixes que hi havia hagut de veïns donava a
entendre que s'havien de fer rectificacions al projecte per a un
nou traçat.

Jo li voldria demanar, Sr. Conseller, quan pensa que estarà
finalitzat el projecte, amb el traçat definitiu, del desviament de
la carretera PM-810 al seu pas per la vila de Santa Eulàlia?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, Sr. Diputat, efectivament, quan vaig anar a
Eivissa vaig dir que hi havia la possibilitat de tornar a estudiar
una mica aquest traçat per una simple raó, i és que el ministeri
va adjudicar aquesta obra com a projecte i obra, és a dir, que
l'empresa constructora, sobre un avantprojecte que hi havia ha
redactat aquest projecte que ja està entrat en el ministeri
pendent ja d'adjudicació, i el que es va demanar a l'empresa
constructora, ja que refeia el projecte, és que tingués el màxim
respecte al traçat existent actualment, que sabem que passa per
una zona d'habitatges unifamiliars, però en aquest moment
aquest projecte ja està fet, redactat i presentat al ministeri, és a
dir, que en allò que ara confiam és que el ministeri acceleri al
màxim l'aprovació d'aquest projecte.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MARÍ I BONET:

Gràcies, Sr. President. En les seves manifestacions
apareixien com a solucions dues que pareixen un poc
pintoresques, ja que donava com a solucions per impedir o per
llevar la preocupació dels veïns sobre el fet que els passàs per
un carrer, figuraven com possibles solucions un pas elevat o
un pas subterrani. No vàrem acabar d'entendre si això era una
equivocació o de què es tractava això. Per tant, si com vostè
diu el projecte ja està finalitzat, aleshores sabrem quina solució
s'ha adoptat al final. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Sr. President, Sr. Diputat, la veritat és que açò del pas
subterrani i aquestes coses no sé d'on va sortir. Probablement
pot ser a la premsa, però em sap molt de greu perquè és una
mala interpretació, perquè jo textualment no vaig dir aquestes
paraules; el que sí passava és que hi havia un problema, i és
que es fa passar una carretera, que de fet és un carrer perquè és
una via urbana, i se'l feia passar per una zona d'habitatges
unifamiliars on ja hi ha un carrer amb una secció molt ampla, i
realment els veïns no entenien que, tenint aquell carrer tant
ample, per un tema d'ajustament d'una carretera haguessin
d'expropiar part dels seus jardins. Llavors el que s'ha fet és que
l'empresa constructora que ha redactat el projecte respectàs al
màxim allò existent.

I després un altre tema que ens preocupava era el pont que
s'ha de construir, perquè ja és un pont que hi ha des del
principi,  que fos el més respectuós amb l'entorn paisatgístic.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Conseller.

I.11) Pregunta RGE núm. 329/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a adquisició de les finques d'Albarca i Es Verger.

La pregunta número 11, la 329, està ajornada en temps i
forma a l'empara de l'article 158.4 del Reglament.

I.12) Pregunta RGE núm. 338/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Marí i Calbet, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a ampliació del tram de carretera des del creuer de Mariland
a la parròquia del Pilar, carretera PM-820.

Per tant passam a la pregunta número 12, que és la 338,
relativa a l'ampliació del tram de carretera des del creuer de
Mariland a les parròquies del Pilar, carretera PM-820, que
formula l'Hble. diputat Sr. Antoni Marí i Calbet, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I CALBET:

Gràcies, Sr. President. És una pregunta dirigida al conseller
d'Obres Públiques, i es tracta de la carretera PM-820, i aquí li
vull fer un suggeriment, al conseller: que no sé encara el que fa
això de PM a Eivissa i a Menorca; jo pens que com es va fer
amb les matrícules dels cotxes seria potser procedent canviar la
designació de les carreteres de la comunitat autònoma. 

Però la pregunta va dirigida a aquesta carretera 820, PM-820,
que és l'única carretera de titularitat de la comunitat autònoma
que hi ha a l'illa de Formentera. Aquesta carretera era una
carretera molt estreta, la calçada era molt estreta, i amb dues
fases s'han fet dues ampliacions de la calçada: la primera que
abraçava de la Savina al creuer del Ca Marí, i l'altra del creuer de
Ca Marí fins al creuer de Mariland. Queda d'aquest creuer de
Mariland fins al far de la Mola, que aproximadament són uns 6
quilòmetres, més o menys igual que els altres trams que es
varen ampliar, que és una carretera molt estreta, perillosa per la
quantitat de corbes que té, ja que es diu que és la pujada de la
Mola, i el que jo vull preguntar al Sr. Conseller és si té previst
procedir a l'ampliació de la calçada d'aquest tram de carretera
des del creuer de Mariland fins a la parròquia del Pilar, que crec
que és molt necessari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Obres Públiques té la
paraula.

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Josep Antoni Ferrer i Orfila):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, bé, en principi, el que fa
referència a les denominacions de les carreteres és una idea que
anot, i quant a aquest tram de carretera, em consta la seva
perillositat i, fins i tot, la necessitat de fer una ampliació i un

carril-bici. El tema és que sobre açò no hi havia res treballat.
Quan m'he assabentat del problema he encarregat que s'iniciï la
redacció d'un projecte i esper que quan tinguem dotació
pressupostària, el més prest possible es pugui desenvolupar i
completar aquesta carretera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Diputat... Molt bé, pregunta
esgotada.

II.1) InterpelAlació RGE núm. 3281/99, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política sociosanitària del
Govern de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, interpel Alacions.
InterpelAlació 3281, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política sociosanitària del Govern de les Illes Balears.
Per defensar la interpelAlació té la paraula la Sra. Estaràs durant
10 minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, hem
presentat aquesta interpelAlació el Grup Popular, donat que
pensam que els temes sociosanitaris seran el nou repte d'aquest
segle XXI i que són prioritaris a tot Espanya, a tot Europa i,
especialment, a les Illes Balears. 

Vaig presentar el mes d'octubre una proposició no de llei on
demanava que s'aprovàs un pla sociosanitari en compliment
d'aquest repte; va ser rebutjada per aquest pacte d'esquerres,
va ser rebutjada la proposició no de llei, i després de veure tot
un circuit d'actuacions d'aquest pacte de progrés vàrem decidir
presentar aquesta interpelAlació per saber en quin moment
concret ens trobam en la qüestió sociosanitària en aquestes
illes. Veig que em contestarà la consellera de Sanitat; tenia la
incertesa de si seria la consellera de Sanitat, el conseller de
Treball o la consellera nonada, sense cartera, Sra. Caro, donat
que tots tres tenen a veure amb aquest tema sociosanitari i
encara no he aclarit molt bé qui n’és el responsable, en concret,
d’aquestes polítiques.

Com deia, en els centres i sectors especialitzats en política
social, un dels conceptes més utilitzats i debatuts en els darrers
anys és sense dubte la coordinació sociosanitària, la
coordinació entre els departaments sanitaris i socials, entre
habitatge, formació, i totes les matèries que hi ha, i que poden
ajudar a aquests colAlectius que necessiten aquesta doble
atenció. És un dèficit compartit amb tots els països de la Unió
Europea, aquest repte de la qüestió sociosanitària, i que
requereix polítiques de transversalitat i polítiques d’integralitat
de les polítiques socials i de les polítiques sanitàries, i sobretot
requereix racionalitat. Això només és possible poder abastar
aquestes polítiques si hi ha una vertadera coordinació
sociosanitària. Els colAlectius susceptibles d’emprar aquests
serveis sociosanitaris, doncs serien les persones majors
assistides, hi ha avui una llista important de persones majors
assistides, els incapacitats greument afectats, que necessiten
d’un recurs social i d’un recurs sanitari, tot el que serien
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demències i els temes de salut mental requereixen recursos
sociosanitaris, i tots els problemes de drogues, alcoholisme i
sida, que són recursos sociosanitaris.

Delimitats aquests colAlectius, hem de veure que aquests
colAlectius necessiten recursos que no són a un hospital
d’aguts, no és un centre estrictament social, sinó que aquests
colAlectius necessiten centres especialitzat sociosanitaris, i
atenció sociosanitària. Per exemple, una persona major que és
assistida necessitarà en qualque moment recursos assistencials
sanitaris i recursos social; però també pot ser que si millora
necessitaria tal vegada tema d’habitatge, o necessitaria també
altres tipus de qüestions que hi ha al Govern. Per tant, l’àmbit
sociosanitari és un àmbit que competeix a moltíssimes
conselleries, i la coordinació és Importantíssima, i vostès tenen
un repte encara més difícil del que teníem nosaltres, perquè
formen part de distints partits polítics, sanitat està amb el PSOE,
benestar ho té Esquerra Unida, habitatge ho té també el PSOE,
amb la qual cosa la coordinació, si bé és difícil en el si d’un sol
partit, és encara molt més difícil quan distintes ideologies
polítiques ocupen aquestes responsabilitats; i si ja afegim a
això que s’hauran de coordinar amb els consells insulars,
dirigits per Unió Mallorquina, amb una política social
francament diferent, i està a la vista i reconegut per tots vostès,
la coordinació sociosanitària es fa encara molt més difícil.

És necessari, idò, afrontar aquest repte, i aquest repte s’ha
d’afrontar amb tres objectius. El primer objectiu derivar l’usuari
del recurs, la persona drogodependent, el que té un problema
d’alcoholisme, la persona major assistida, l’incapacitat, al recurs
que sigui més idoni per al seu adequat tractament. Abans molts
d’incapacitats anaven desgraciadament a l’hospital psiquiàtric,
que no era el seu recurs, és un altre tipus de recurs, el que han
de menester. Avui hi ha quasi un 15-20% de les places de
l’hospital de Son Duret a que l’estan ocupant persones majors
assistides, quan haurien d’estar a un altre tipus de recurs, amb
la qual si afrontam aquest tema, aconseguirem derivar l’usuari
al recurs més idoni. Al mateix temps garantirem una ràpida
derivació d’un recurs a un altre. Pot ser que una persona major
entri a un tipus de recurs, o un incapacitat psíquic entri a un
tipus de recurs, i després hi hagi una millora, i aquest
incapacitat pugui estar a un habitatge tutelat, amb la qual cosa
es produirà la derivació correcta, si hi ha una bona coordinació
d’un hospital d’aguts perquè entre una persona que està
malament, un incapacitat que està malament, o un recurs
residencial, o un habitatge tutelat; es farà una seqüència, amb
aquesta bona coordinació sociosanitària, entre els recursos
sanitaris, els recursos socials, i aquest nou front que és el
sociosanitari, i al mateix temps es disposarà d’una xarxa de
serveis suficientment dotada i suficientment diversificada. Si
nosaltres veim la Constitució, veim que el sistema de sanitat no
ha avançat exactament igual que el sistema social. El sistema
sanitari va ser reconegut per la Constitució, que diríem que és
el punt de partida, com un dret universal, per a tota la població,
i un dret gratuït, el dret a la salut, amb la qual cosa ja a partir
d’aquest any 1998 és quan es crea l’Imserso, però la
Constitució contempla els temes socials d’una manera diferent,
dóna competències socials a les comunitats autònomes i a les
corporacions locals. I després de 22 anys d’aquesta
constitució, el procés de desenvolupament d’aquests dos

sistemes ha estat distint. La sanitat ha anat a una velocitat, fruit
d’aquest reconeixement constitucional, i els serveis socials han
anat a una velocitat molt més lenta, amb la qual cosa han
avançat de manera distinta el sistema de la sanitat del sistema
de serveis socials. La dècada dels anys 80 és coneguda com la
universalització de l’assistència sanitària, i és l’impuls al nou
model d’atenció primària, amb la qual cosa això es combina amb
un procés de transferències de competències a les comunitats
autònomes i amb un marc general que és la Llei general de
sanitat.

Posteriorment, i mentre cont un poquet tot això, veim que
s’ha produït un envelliment de la població, front a un descens
de la natalitat, i han aparegut noves demandes, urgents,
d’atenció com he dit als colAlectius, demandes com alzheimer,
demandes com persones assistides, i totes les que havia
mencionat abans, amb uns costos que cada vegada van en
ascens.

En serveis socials s’ha recuperat una part substancial del
retard històric que hi havia, aixecant-se en aquestes dues
dècades, els anys 80 i els anys 90, pràcticament del no-res, un
conjunt important de centres, equipaments, professionals,
programes, etcètera, a tota Espanya. El desenvolupament dels
serveis socials per part de la comunitat autònoma ha estat
important, i és heterogeni, depenent d’una comunitat autònoma
o una altra, no són els mateixos serveis socials aquí que a
Andalusia, que a Extremadura o que a Castella i Lleó. I per què?
perquè hi ha hagut un diferent calendari de trapassos de
serveis socials de l’Estat a les comunitats autònomes, hi ha
hagut un diferent nivell de recursos i equipaments preexistents,
hi ha hagut una diferent implantació de la iniciativa social en
funció de la comunitat, per exemple aquesta comunitat
autònoma és la que té la iniciativa social més important en el
que seria el colAlectiu d’incapacitats i gent gran; i després hi ha
altres factors, com geogràfics, dispersió de la població, i cont
això un poquet, en definitiva, perquè ens adonem de la distinta
evolució de la sanitat en front de l’evolució dels serveis
socials.

A més de tot això hem d’afegir que els ajuntaments han anat
construint la seva pròpia xarxa de serveis socials, sobretot de
serveis socials d’atenció primària, i això, aquesta distinta
velocitat, dificulta la coordinació sociosanitària. Però dic que en
els darrers anys s’ha produït un gir important, atès que el repte
que ens ve ara a davant, sobretot aquests darrers cinc anys, i
els propers, és un repte important en front a aquests colAlectius.
Tenim la sanitat consolidada, algunes comunitats com la nostra
pendents d’una transferència; serveis socials, les comunitats
autònomes i les corporacions locals d’una manera ja amb una
velocitat més accelerada, i ja colAlocada a uns nivells més que
acceptables; la dona s’ha incorporat al món de feina, que abans
era la que feia moltes vegades aquesta feina sociosanitària;
s’ha envellit la població i tenim un repte a davant. L’Estat, que
va veure aquesta problemàtica, va publicar a l’any 92, quan
governava el PSOE, un pla gerontològic, i es va a començar a
treballar amb aquest tema sociosanitari, i els responsables de
l’Imserso i de l’Insalud es varen seure per veure com
afrontaven aquest tema sociosanitari. Això va culminar amb un
acord marc de colAlaboració entre el Ministeri de Sanitat i
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Consum i el Minist eri d’Assumptes Socials, que es va firmar
l’any 93 perquè es començàs a fer feina en la coordinació
sociosanitària, i perquè s’obrís aquesta bretxa a totes les
comunitats, de poder donar a aquest tipus de ciutadania el
recurs que els pertoca.

Després dir que Europa, que s’ha fet ressò d’aquest tema,
i és el repte a afrontar, ho va reflectir a un pla de convergència,
que és el Pla de convergència amb la Unió Europea, allà on
planteja com un dels objectius més importants l’atenció
sociosanitària i aquesta coordinació. També s’incorpora al
programa de modernització de les administracions públiques i
pràcticament totes les comunitats se’n fan ressò. Vàrem
transferir l’Imserso, aquesta comunitat va poder començar a
gestionar l’Imserso amb data 1 de gener del 97, i és la data en
què podem començar a fer feina en el tema sociosanitari. He
sentit a dir a la consellera de Sanitat a distints mitjans de
comunicació que com és que plantejam el tema sociosanitari, si
no ho vàrem fer durant els darrers 16 anys, i que només s’ha
trobat dos fulls al seu arxiu, i abans que m’ho digui, jo ja
contestaria dient que aquest tema sociosanitari, Sra. Consellera
de Sanitat i Consum, no és un tema que es pogués afrontar 16
anys enrere, l’Estat en comença a parlar l’any 93, perquè
s’havia de consolidar, com li he explicat, el tema sanitari i el
tema social, i això és com dir per què no s’anava al segle XIII a
la lluna, i simplement perquè no hi havia coets. Doncs
exactament vostè faci un poquet amb aquesta metàfora, veurà
que el tema sociosanitari és un repte si vol dels darrers cinc o
sis anys, tal com planteja Europa, i tal com planteja la resta
d’Espanya. Hi ha una comunitat avantatjada, i és cert, que és
Catalunya, que va començar a plantejar aquest repte, però
parlam d’una comunitat que ho tenia tot transferit a finals dels
anys 80. Però dir-li que és un tema que jo, com quan era
consellera em preocupava...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, vagi acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, Sr. President, vaig acabant. Però la coordinació
sociosanitària no significa gastar menys, significa gastar millor,
significa que a partir d’un diagnòstic de situació d’un ciutadà
es destini a aquella persona el recurs adequat. Amb això
aconseguirem gastar millor, tenir un servei òptim i donar a
aquella persona el recurs que es mereix. Per tant, el que es
pretén és realitzar una política d’optimització dels recursos
econòmics, treure’ls el màxim de profit possible, i pensi que un
llit hospitalari supera les 40.000 pessetes per dia, i en canvi a
una residència, per exemple un geriàtric, el cost descendeix a
unes 7.000 pessetes cada dia. Si parlam d’estades diürnes o
d’atenció domiciliària, encara descendiria molt més. Per tant, es
tracta de gastar millor, i sobretot d’atendre millor.

Sra. Consellera, s’han de coordinar tres administracions: la
de l’Estat, perquè no hi ha la transferència de l’Insalud feta;
s’ha de coordinar la Comunitat Autònoma, els consells insulars
i els ajuntaments, en aquest cas de Balears serien quatre
administracions; i s’han de coordinar també dos àmbits de

gestió: l’àmbit sanitari i l’àmbit social. És difícil aquesta
coordinació, jo li dic per experiència, quan hi ha una conselleria
de sanitat i una conselleria de serveis socials diferent, però
cregui’m -i vostè ho tocarà amb les mans- que és molt més
difícil quan són de partits polítics distints. Ha de ser un tema
que ha d’encapçalar, baix el nostre entendre, el president del
Govern, perquè s’hi han d’implicar Sanitat, Serveis Socials,
Habitatge, Formació, i altres conselleries, amb la qual cosa a
partir d’aquí, fent aquest servei, que ha de dependre de crear
aquest nous tipus de recursos directament del president, és
quan és possible la coordinació sociosanitària. Pensin que el
problema que ha tengut fins ara aquesta coordinació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, per favor, acabi...

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant, Sr. President...

EL SR. PRESIDENT:

No, vagi acabant no. Acabi en un minut, perquè si no, li
retiraré la paraula.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, el problema que ha tengut aquesta coordinació fins ara
ha estat que Sanitat no ho ha considerat responsabilitat seva,
i serveis socials s’ha espantat pel que significava
pressup ostàriament. Ja acab, dir-li que el gran repte, Sra.
Consellera, del proper segle serà el desenvolupament i la
garantia d’aquest dret a una atenció sociosanitària per a tots els
ciutadans que ho precisin. La Constitució, Sra. Consellera, ens
obliga; els ciutadans ho demanen, i la responsabilitat de tots
els implicats és donar la resposta exigida. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sra. Consellera de Sanitat, té la paraula
durant deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, senyores i senyors diputats. La situació actual
a les Illes Balears de tot el que podem considerar usuaris
sociosanitaris és una de les línies prioritàries i bàsiques
d’aquesta conselleria. La política sociosanitària ha de començar
per una bona delimitació dels usuaris. Aquests queden definits
per exclusió, abasten aquest ample marge de l’atenció com un
ventall sanitari i comença a un punt en què el pacient necessita
més cures que curació; quan el pacient necessita més que
maniobres que cerquin solucions a problemes científicament
insolubles, digui’s demències senils i d’altres. L’altre límit del
ventall el tenim a aquells usuaris que tenen necessitats
derivades no d’una patologia, sinó d’un fet fisiològic natural
com és fer-se vells. A aquests, una societat que vol ser
solidària ha de cercar el benestar solidàriament, aportant un
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equilibri entre el que és una acció directa i la potenciació de la
família. Aquests pacients necessiten suport, necessiten
comunicació, control de símptomes, prevenció d’urgències; i el
primer error que cometria aquest govern és valorar això com una
assistència barata. Simplement el que s’ha de fer és substituir
la tecnologia pesada i física de les proves diagnòstiques i les
intervencions assistencials, per una altra casta de tecnologia,
més tova, que posi l’accent en la comunicació amb el pacient i
família, i amb els altres nivells assistencials, però que implica un
element valuós: el temps i dedicació dels professionals
qualificats. Hem de recordar que tot el període anterior s’ha
caracteritzat per una manca d’iniciatives en aquest terreny, que
ha ocasionat dues conseqüències que ens hipotequen el futur.
Per començar, les demandes sociosanitàries han estat cobertes
predominantment pels hospitals d’aguts. Això suposa una
despesa important, però el més greu és que aquesta despesa és
absolutament ineficaç per a resoldre els problemes que té
aquest colAlectiu. Podem afirmar, amb les dades a la mà, que hi
ha un hospital sociosanitari encobert a dins l’hospital d’aguts
més gran de la comunitat, com és el cas de Son Dureta, per no
parlar dels hospitals de Menorca i Eivissa, que estan tenint una
funció amb un important component sociosanitari. En el
conjunt de l’activitat assistencial hospitalària de les Illes, el
21,57% dels ingressos tenien més de 65 anys, segons una
enquesta de morbiditat hospitalària de l’any 1990, feta per l’INE.
En concret a Son Dureta en els últims tres anys ha estat
aquesta part de la població el que més ha crescut en
percentatge d’ingressos. La taxa d’hospitalització és dos punts
més alta que a la resta de l’Estat, pel conjunt de la població de
dret. La de Balears és globalment del 12,6%, i del 19,17 per als
majors de 65 anys, la qual cosa ens indica una major utilització
dels recursos hospitalaris pels pacients ancians.

Segons aquesta enquesta de Morbiditat hospitalària, i
t ambé atenent a dades de la memòria d’activitat assistencial a
Son Dureta, tant en aquest hospital com en el conjunt dels
hospitals de les Illes, l’estada mitjana s’apropa a 8 dies per a la
població general. Per una altra banda els malalts oncològics
terminals a Mallorca -no tenim dades de les altres illes-, amb
dades fiables i actualitzades, suposen 1.500 casos a l’any. La
durada estimada de la fase terminal és de 58 dies de mediana, i
de 90 de mitjana. Amb dades de 1992, que avui pràcticament es
mantenen, la mortalitat hospitalària d’aquest grup de pacients
és d’un 75%. Un percentatge d’aquestes demandes assumides
en hospitals d’aguts correspon a atenció sociosanitària
submergida, ja que manquen precisament les estructures
hospitalàries i domiciliàries mínimes per fer una atenció
diferenciada. 

En segon lloc, la segona conseqüència que treim de tot això
és la manca d’un esquema integral a la nostra comunitat, la qual
cosa fa que les iniciatives que prenem, tant de l’assistència
pública com de la privada, facin créixer com a bolets centres i
equips que resolen problemes parcials, i que configuren el que
podríem anomenar trencaclosques de fets consumats. Tenim
alguns exemples, així l’hospital Sant Joan de Déu ha anat
configurant-se com un centre de patologia locomotriu a
ancians; l’atenció a malalts tumorals terminals s’està duent a
terme a Verge de la Salut, i depenent de l’Insalud. I dins la
iniciativa privada tenim tota una plèiade de residències no

assistides, que s’han posades en marxa de manera espontània.
Això configura un mapa que inevitablement condicionarà
qualsevol pla integral d’atenció que es pugui elaborar.

Es fa necessària la planificació acurada i a llarg termini que
permeti que els recursos existents siguin utilitzats de forma
assenyada, i que les inversions necessàries s’apliquin als punts
on més efectivitat podem aconseguir. Com he comentat
prèviament, la dinàmica dels fets se’ns tira a sobre, però per
això seria un fer amb presses i contra rellotge un treball de
planificació que obligadament precisa d’una tranquil Alitat i
d’una visió de futur incompatibles amb l’obtenció de resultats
a curt termini. Podem enumerar, emperò, en què es pot basar
aquest pla.

En primer lloc, les premisses de l’atenció sociosanitària han
d’incorporar l’atenció del malalt com un ésser autònom, capaç
de prendre les seves decisions, i amb una dignitat personal que
s’ha de mantenir incondicionalment en qualsevol circumstància
física o psíquica en què estigui. 

L’atenció sociosanitària ha de ser transdisciplinar, és a dir
ha de comptar amb la participació de tots els professionals:
metges, treballadores treballadors socials, infermeres infermers,
psicòlegs i altres. No es demana tan sols la formació d’un
equip, sinó que aquest transcendeixi la formació i la seva
cultura professional individual de cadascun dels membres, amb
aquest esperit és el que s’ha de mantenir en qualsevol reflexió
aquest tema.

Per una altra banda, el pla ha de ser integral, obliga per a
començar amb una bona relació amb l’altra conselleria implicada
en el tema, la de benestar social, cosa que sabem que no serà
difícil, de manera que l’actuació conjunta d’aquest Govern de
progrés tingui la suficient homogeneïtat. Ha de ser integral
també en l’aplicació dels esforços de les parts implicades, o
sigui Insalud, Govern de les Illes Balears, sense oblidar consells
insulars, ajuntaments, amb especial consideració a
problemàtiques derivades de l’especial geografia de l’illa de
Formentera. Són entitats amb les quals l’aplicació de mesures
obtindrà una major eficiència deguda a la descentralització.

Una altra premissa seria la implicació de la xarxa sanitària
d’aguts en l’atenció sociosanitària. Un altre error que no pensa
cometre aquesta conselleria seria considerar l’atenció
sociosanitària com una xarxa deslligada i independent de
l’atenció d’aguts. Serà una xarxa amb íntima relació amb els dos
nivells tradicionals, primària i especialitzada, la que
aconsegueixi un funcionament eficaç. Això és tan important en
el sentit d’introduir als hospitals d’aguts elements de difusió i
de captació de pacients -el tipus UFIS, unitat funcional
intrahospitalària sociosanitària del model català-, com de
contactar amb la primera línia assistencial, que són els equips
d’atenció primària. Hem d’insistir aquí en l’important que és per
a nosaltres dotar el sistema sociosanitari d’una màxima
descentralització i autonomia, sempre dins un esquema bàsic
d’assistència que sigui homogeni, és a dir que l’equip més
perifèric de l’actuació, com equips d’atenció primària, equips de
treball social, municipal, siguin els elements executius més
importants del sistema. La nostra feina aquí és aconseguir la
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complicitat de tots els equips, oferint-los coordinació, suport
logístic, i sobretot facilitar l’accés dels equips d’atenció
primària, tant social com sanitària, a les desafortunadament
anomenades institucions tancades.

Per una altra banda, i una altra premissa important és la
implicació de la família. En aquest terreny l’objectiu ha de ser
convertir els familiars en uns aliats en el projecte de cuidar el
pacient. Els familiars han de disposar de dues eines: per una
banda la formació a càrrec dels professionals per convertir-los
en cuidadors informals d’una formidable efectivitat, i per una
altra un suport continu per part dels equips d’atenció que
estimuli una actitud positiva per part del nucli familiar. Dins
aquest suport continu és necessària una garantia de gestionar
les urgències que presenten aquests pacients d’una manera
més efectiva que l’actual, en la qual acaben pacients massa
sovint, com tots sabem, als PAC o a les sales d’urgències,
centralitzant les demandes i modulant-les cap a una resolució
més immediata del problema. Un exemple seria el control
telefònic de 24 hores per part dels experts. Implicació del
voluntariat en el tema sociosanitari, tenim una força informal
que no hem de menysprear, que és la de les organitzacions no
governamentals de voluntariat, però que quedi ben clar que
unificar esforços en aquest sentit no implica substituir
professionals per voluntaris. Aquests últims han de tenir una
clara funció de suport al pacient, a la família, i en últim cas una
substitució temporal, o fins i tot definitiva d’aquesta.
Institucions com Càritas, Creu Roja, Sant Joan de Déu,
Aspanob, Alas, i moltes d’altres que no citam, estan treballant
des de fa temps en la confecció d’una xarxa no oficial d’atenció
sociosanitària al nostre país. És obligació d’aquest govern de
progrés formalitzar aquesta xarxa, donant suport a aquesta
activitat, homogeneïtzant actuacions i respectant sempre
l’autonomia de cada entitat, i garantir-ne un nivell de qualitat.

La iniciativa privada és un element que no podem oblidar a
l’hora de fer un pla d’atenció públic. Les empreses privades,
complementàries en l’oferta per als sectors de més potència
econòmica, són les úniques que a hores d’ara han
desenvolupat una estructura diferenciada. El nostre paper com
a governants és assegurar uns controls de qualitat que
garanteixin l’homogeneïtat del sistema en l’assistència.

Amb l’esquema que he configurat a l’inici, és evident que
el Pla d’atenció sanitària amb problemàtica social té uns límits.
Si assumim que el component sanitari de l’atenció va variant
segons els casos, hi ha una frontera del Pla amb els
components purament socials, és a dir amb aquelles situacions
on la part sanitària es redueix a zero.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant la seva intervenció.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President. Les grans àrees a considerar serien:
la geriatria, persones amb una malaltia crònica i amb problemes
de rehabilitació funcional, dependència o dèficit i manca de

suport familiar i social. En segon lloc, deteriorament cognitiu,
persones amb malalties psíquiques cròniques, entre d’altres la
demència senil; malalts terminals, persones afectades per
tumors, sida, o altres malalties que sigui previsible que morin de
la seva malaltia en un termini de sis mesos que requereixin
utilitzar els recursos assistencials; convalescents, persones que
havent superat la malaltia en la fase aguda o amb un grau
moderat de dependència, necessiten cures o una teràpia de
rehabilitació abans de reintegrar-se novament en la comunitat.
Els recursos de Mallorca, els actuals recursos públics de
Mallorca, tenim: la unitat de cures palAliatives de Verge de la
Salut, és la referència en malalts terminals tumorals, atén 500
pacients anuals, i s’ha de mantenir com una unitat. Una altra
qüestió és si s’ha de fer físicament a Verge de la Salut o
integrar-se en un altre centre més genèric. En segon lloc, tenim
els equips d’atenció primària; no hem d’oblidar el seu paper
com a elements de primera línia, de la seva actuació en el
diagnòstic i valoració dels pacients depèn l’èxit d’una actuació
conjunta. Tenim a Mallorca 37 centres de salut, 3 a Menorca, 3
a Eivissa, i amb els quals tenim 370 metges i 350 infermeres, que
suposen una força formidable de xoc si som capaços
d’entendre’ns. Tenim uns altres recursos, que són molt
fàcilment adaptables. En aquest punt tenim la Creu Roja i Sant
Joan de Déu. A la Creu Roja existeixen fins a 86 llits, dels quals
són operatius uns 80; el tipus de pacient que podrien
beneficiar-se d’aquests recursos són els geriàtrics de consum
escàs de proves radiològiques i diagnòstiques. És necessari
que abans de les transferències d’iniciï un nou conveni amb
Creu Roja i Insalud per aprofitar d’una manera molt més efectiva
aquests llits.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té un minut acabar, un minut estricte,
perquè ha superat de molt el temps establert.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

En el cas dels recursos nous seria temerari part d’aquesta
consellera emetre opinions o avanços sobre quins són els
elements hospitalaris a construir, i quins papers tenen els
actuals, com hospitals del complex en el mapa sociosanitari.
Aquest és un debat que s’ha d’emprendre amb la participació
democràtica del Govern, del Consell i d’altres institucions, així
com treballadors, usuaris i en definitiva tots els elements
implicats, i fins i tot el partit de l’oposició.

Els recursos de Menorca i d’Eivissa i Formentera són molt
semblants, i presenten unes característiques particulars que cal
valorar. Per exemple, tenim una gerència única per a atenció
primària i especialitzada, si bé els pros i els contres d’aquesta
estructura s’hauran de replantejar amb l’assumpció de
transferències, en principi és un avantatge de cara al
plantejament sociosanitari, serà més fàcil la comunicació entre
els nivells si tenim un cap únic. Quant a les estructures, és
important valorar que tant l’hospital actual de Monte Toro com
el de Can Misses pot ser un excelAlent centre per a tasques
sociosanitàries si es construeix un nou hospital d’aguts.
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EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, si no acaba li llevaré la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Bé, doncs ja està, ja hem acabat. Gràcies, Sr. President;
gràcies, senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència vol fer una
reflexió a tots els intervinents, tant la Sra. Estaràs en aquest cas,
com la Sra. Consellera, han excedit en un 50% el temps establert
pel reglament. Una cosa és no ser estricte amb el temps, i una
altra cosa és excedir-nos en el 50%. Crec que tots hauríem de fer
un esforç d’aconseguir, si no ajustar-nos estrictament al temps,
com fan molts dels oradors, ajustar-nos dins uns marges.

Grups que vulguin intervenir en torn de fixació de
posicions? Sr. Alorda, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Des del nostre grup celebram que es
presenti aquesta interpelAlació i tenir motiu per debatre sobre
matèria sociosanitària perquè, realment, la situació és
preocupant i hi ha molta tasca a fer.

Creim, i en això discrepam de coses que s’ha dites des
d’aquesta tribuna, que l’herència que hem rebut del PP és ben
trist, quant al que ha significat la tasca en matèria
sociosanitària. Si es diu que la Constitució ens obliga, la del 78,
el 78 és bastant enrera respecte del 93, i jo voldria recordar que,
en acció sociosanitària, per ventura la terminologia estricta és
recent però que s’hi treballa des del segle XIII. No podíem anar
a la lluna però sí que hi havia hospitals, es deien hospitals, i
tenen actuacions en matèria sociosanitària.

Desgraciadament, hi ha hagut poca planificació i hi hagut
pocs canvis, per ventura, per treure’n tot el profit, i el que s’ha
fet és improvisar tota una sèrie de fórmules tant dins la cosa
pública, com iniciatives que s’han comentat, com dins les ONG,
amb tasques molt importants aquests darrers anys, com també
moltíssimes residències i en allò privat que ha sortit, perquè hi
ha un negoci, amb tots els beneficis i perjudicis que això
significa, però hi ha un tema lucratiu en matèria de residències,
però, planificació real d’un govern que té competències en
matèria social des del primer dia que es va aprovar l’Estatut,
nosaltres no l’hem vista.

També compartim que la majoria d’aquesta atenció
sociosanitària es fa als hospitals deguts, que no és un lloc
adequat, hi ha una espècie d’atenció submergida, per posar
l’exemple, realment, en matèria oncològica, el 75% de mortalitat
és hospitalària; d’aquests 1.500 malalts o casos que es
presenten a les Illes Balears, i sobretot hi ha una

importantíssima entrada de personal o de gent major de 65
anys.

Creim que un estat del benestar no es pot conformar amb un
tractament sanitari agut, no pot mirar només de curar, sinó que,
sobretot, ha de tenir cura d’aquella gent que necessita uns
tractaments, que necessita atenció, malgrat que el seu mal sigui
incurable en aquest per la medicina, tant perquè sigui càncer o
altra malaltia com perquè es troba en un estat terminal, o
senzillament perquè són convalescents, o aquelles persones
que, senzillament, han tornat velles.

Per altra banda, tenim un altre nivell, que també hauríem de
tractar, és el tema de les toxicomanies.

Tanmateix, i coincidim també amb el que s’ha comentat per
part del Govern, l’Estat, en un sentit ample de la cosa pública,
no podria atendre totes aquestes necessitats si no compta amb
un suport social importantíssim, bàsicament la família; hem
d’esforçar-nos a implicar-los, a donar-los suport, a formar la
família perquè esdevengui cuidadora informal eficaç, estam
convençuts que aquesta és una línia imprescindible; treure
també el màxim profit, com s’ha apuntat, d’una tasca magnífica
que tenen en marxa les ONG, per tant, tot el món del voluntariat,
que ha de tenir el reforçament de la cosa pública, la coordinació
que hem notat a faltar a totes aquestes iniciatives en el marc de
la cosa pública, allò que és el planificador, en què, entenem
nosaltres, que s’ha de fer un esforç important i en què té un
repte important el Govern.

En aquests moments, hem de treballar coordinadament, i no
només coordinadament dues conselleries del Govern. El tema
social està bàsicament en aquest moment en mans dels
ajuntaments, molt abans del 93 també, i els ajuntaments tenen
unes tasques socials importantíssimes i creim que han estat un
poc al marge d’aquesta planificació global. S’ha comentat que
hi havia dificultats i que hi havia distints partits, no en parlem
si hi ha distintes institucions. Nosaltres creim que no hi hauria
d’haver aquesta dificultat, hi ha d’haver una colAlaboració lleial,
i el món de les residències municipals, per exemple, amb tot el
reforçament, amb tota la dificultat que tots aquests anys han
tengut amb els assistits, creim que no ha tengut una
incordinació clara dins el món sanitari, per un vent, i en el món
de la inversió, del suport d’altres administracions, per altra
banda.

És imprescindible, per tant, que el món sanitari quedi
implicat també en el món social, però no només perquè un dia
els hospitals deguts reben una gent, és imprescindible que els
residències, que els centres de salut, que els equips
multidisciplinars que tractin el tema sociosanitari, arribin als
equips d’atenció primària. La relació dels equips d’atenció
primària sanitària i dels equips socials municipals és fonamental
per a l’èxit d’aquests programes o d’aquestes iniciatives, i,
francament, nosaltres discrepam de qui hagi pogut apuntar que
s’ha fet molt aquests anys, nosaltres creim tot el contrari, creim
que s’hi ha fet molt des de la iniciativa privada, que s’hi ha fet
molt també des d’iniciatives improvisades, de gent sensible,
que des de les seves àrees han intentat palAliar situacions que
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veien que s’agreujaven, però no hi ha hagut, realment, una idea
global sobre com afrontar aquest problema.

Confiam que aquest Govern, amb les línies mestres que ha
apuntat la conselleria, sia capaç de fer-ho. Posem que les
mocions que a partir d’ara que s’apunten, subsegüents a
aquesta interpelAlació, hi puguin donar llum però confiam que
no se’ns torni a dir que som els primers de l’Estat en matèria de
tercera edat, per exemple, perquè nosaltres consideram que qui
creu que un Govern del PP que hem tengut del 82 al 99 mereix
un homenatge en matèria sociosanitària o en matèria de tercera
edat és perquè té unes exigències socials que estan molt lluny
dels països escandinaus, per exemple, que són el nostre
referent.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Gascón, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President.

Aquest debat és continuació del que vam tenir a la
Comissió d’Assumptes Socials, i és un debat d’aquells en què
tots els grups haurien de fer un esforç fora de la batalla política,
jo crec, per arribar a un acord, atès que, pel que s’ha dit aquí,
pensam pràcticament igual.

És evident que des de fa uns anys la piràmide d’edat de la
població a les nostres illes com la de l’Estat i la de tot Europa
sofreix una modificació que mostra una maduresa important de
la població, amb tendència clar a l’envelliment.

Si a això afegim que l’Estat espanyol és el que té l’índex de
natalitat més baix d’Europa, ens trobem amb una població
francament envellida que precisa d’una atenció diferenciada de
l’oferta que tenim a l’actualitat.

I tot i que l’envelliment no és una malaltia, és ben cert que
a les persones grans augmenta la incidència i la prevalença de
moltes malalties, la seva autonomia i el seu benestar físic i
psíquic, limitats progressivament perquè neixen mesures de
suport que no sempre és possible atendre en el si d’una
comunitat en la qual s’han esdevingut importants canvis que
s’han anat produint, com la incorporació de la dona al món del
treball, supervivència major de malalties cròniques i
degeneratives, aparició de noves patologies com la sida, no
assumpció de la mort com a procés natural, fan que hi hagi una
major demanda de serveis sociosanitaris i que es produeixin
canvis en aquesta demanda, és a dir, major demanda de cuidar
que de curar.

És evident que els avanços produïts a la medicina amb les
millores tecnològiques han reduït la mortalitat però han
augmentat les incapacitats posteriors i les complicacions
recurrents.

Totes aquestes millores, que es deuen considerar, en
principi, un èxit del sistema sanitari ens han portat un problema,
al qual no s’ha donat solució amb la mateixa rapidesa que als
problemes sanitaris, i així ens trobam amb una xarxa d’atenció
a malalts aguts adequada, en la qual s’han fet inversions de
millora, i una xarxa sociosanitària minvada i que no pot afrontar
les necessitats actuals. Aquesta manca de serveis fa que
s’acabi sobrecarregant, com s’ha dit en diverses ocasions avui,
el sistema sanitari.

Per açò, el nostre grup està d’acord que s’ha d’elaborar un
pla sociosanitari a les Illes, pla que no ha de recollir únicament
l’assistència a centres de crònics, sinó que deu valorar
l’existència d’una bona xarxa d’atenció domiciliària, que és
essencial per disminuir la pressió en centres especialitzats,
centres de dia, residències d’assistits, etc. Podem dir que a
Menorca el Consell Insular està a punt de començar un estudi
per fer un diagnòstic de situació i de les necessitats que té l’illa.
Posteriorment, haurem d’estudiar les possibilitats del Govern,
que és competent en aquesta matèria, per dur a terme aquestes
necessitats, que passen, evidentment, per una col Alaboració
entre la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de Benestar
Social.

En definitiva, esperarem la subsegüent moció del Grup
Popular a aquesta interpelAlació, tot confiant que puguem donar
suport a les seves propostes, atès el discurs de la Sra. Estaràs
d’avui al matí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Estaràs, en nom del Grup Popular,
té dret a intervenir durant cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

Faré un petit resum de tot el que s’ha dit avui aquí. Crec que
la situació a les Illes Balears, maldament molestí a algú, els fets
canten, és la millor situació que hi ha a l’Estat espanyol, i ho
puc demostrar amb números en qualsevol moment. Pot agradar
més, pot agradar menys, els números canten. Més de 120 clubs
de tercera edat i centres de dia; més de 200 programes de
promoció sociocultural; increment considerable, per damunt tot
Espanya, en ajuda a domicili; increment considerable del servei
de teleassistència; posada en marxa de serveis d’estades
diürnes; construcció d’una residència a Felanitx per a assistits
de 120 places que el Partit Socialista Obrer Espanyol ens
negava; construcció d’un centre de dia a Llucmajor que el Partit
Socialista Obrer Espanyol ens negava i que, amb molta sort, la
consellera de Sanitat podrà inaugurar, com el centre que ara
s’ha inaugurat a Cuba, que també va deixar fet aquest Govern;
un projecte de residència amb la iniciativa privada a Inca a
través del bonus-residència, que ha estat liquidat per aquest
Govern, i no sé quin tipus de recurs sociosanitari per a gent
major faran a Inca; la conversió de l’Hospital General i del Joan
March en recurs sociosanitari, atès que, efectivament, ho he dit
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abans, molts llits d’hospitals estan ocupats per gent per a qui
no és aquest el tipus de recurs que necessita, que hauria de
menester un recurs sociosanitari, però jo no crec que ni tan sols
el Govern vagi per aquí quan vaig llegir dia 1 de febrer El
mundo, de Baleares: “Sanidad rechaza la conversión del
Hospital General y del Joan March en centro sociosanitari”,
deia aquest mitjà de comunicació; Adolfo Marquès, cap de
Serbasa, director d’aquest Servei Balear de Salut, deia que no
estava d’acord que es destinàs a sociosanitari i que aquests
hospitals havien de continuar sent hospitals deguts, quan el
que hi hauria seria una sobreoferta d’hospitals deguts i no
s’afrontaria el problema real del que significa la problemàtica
sociosanitària.

Però podem continuar. En temes d’incapacitats, no hi ha cap
incapacitat psíquic en llista d’espera. S’han donat importants
ajudes a la Unac i a Coordinadora de Minusválids. La iniciativa
privada, més aviat social, més important de tot Europa. S’ha
construït un centre a ses Garrigues d’Amunt (Sencelles), 20
places, ampliable a 20 més. Es va posar en marxa el consorci de
Son Tugores, 77 interns en règim residencial i 77 interns en
règim de dia. S’ha posat en marxa, amb una iniciativa social,
centre Aproscom. A Menorca, centre de dia Bintaufa i
residència de Trepucó. A Menorca, hi sobren places en aquest
moment d’incapacitats psíquics. A Eivissa es va posar en marxa
la residència i el centre de dia de Cas Serres.

Queda molt camí per fer però estam en el bon camí, sobretot
pel que fa a aquests dos colAlectius. On hi ha unes mancances
més importants és en el colAlectiu de malalts mentals, en què si
bé Menorca ha fet un esforç important, i jo diria que és l’illa
capdavantera de tot Europa en el que serien els col Alectius
sociosanitaris, sí que hi ha mancances a Menorca i a Mallorca.
He de dir també que es va fer una política important de
descongestió del psiquiàtric, atès que en el psiquiàtric hi havia
molts d’interns que no havien d’estar en el psiquiàtric, que
eren, en realitat, interns que havien d’estar a un recurs com
Gaspar Hauser, perquè tenen una problemàtica autista, a
Amadip, perquè tenen una problemàtica d’incapacitat psíquica,
o a Aspace, per una paràlisi cerebral. Em diuen que aquesta
política de treure gent del psiquiàtric que no estava en aquest
recurs també s’ha aturat, però ja després de veure en el ple de
la setmana passada que la consellera de Sanitat creia que els
interns i usuaris de l’hospital psiquiàtric només fumaven i
fumaven i fumaven i que no feien res més, i que ara s’ha
adonat, gràcies que els funcionaris de l’hospital psiquiàtric li
han enviat una carta en què diuen que des de l’any 48, Sra.
Consellera, som la primera comunitat de tot Europa que fa
laborteràpia, que fa tallers i que fa tota una sèrie d’activitats, i
que hi ha més de cent usuaris que fan aquests tallers. I es veu
que li va saber greu perquè em pareix que ahir vostè va visitar
el psiquiàtric, de l’ensurt que duia per aquesta carta, i va
ordenar posar en marxa una biblioteca en 24 hores, perquè quan
jo li tornà sa demanar qualque cosa, pogués tenir una sortida.
La hi donarem, no es preocupi, no faci tanta via, si no és
necessari, val més que les feines es facin ben fetes, donarem
suport a aquesta biblioteca, però li prec que, una vegada més,
torni a donar d’alta les subscrip cions als diaris perquè els
malalts mentals es puguin informar de tot el que passa avui en
dia, perquè tenen el mateix dret a la informació que nosaltres.

En qualsevol cas, anat a la matèria que ens ocupa, he de dir
que s’ha deixat una situació bona, amb el Pla gerontològic i
amb totes les iniciatives, que sempre és millorable, sempre hi ha
mancances, en qualsevol cas, qualsevol que hagi estat a
benestar social ho sap, però que en aquest moment el repte és
aconseguir una nova actitud i aconseguir una nova cultura del
que és sociosanitari. Em preocupa la consellera quan una
consellera de Sanitat ho emmarca molt dins l’àmbit sanitari, i
una consellera de benestar, i ho dic per experiència, ho
emmarcaria molt dins l’àmbit social. És una cultura nova, Sra.
Consellera, és un àmbit nou, és l’àmbit sociosanitari, i aquest
només pot dependre del president, perquè vostè tendrà una
tendència, i li diu això una persona que hi té certa experiència,
i el seu equip, que és de metges, veure-ho des d’una òptica
estrictament sanitària, i el mateix passarà a la Sra. Caro. I aquí
també ha d’intervenir formació, i també hi ha d’intervenir
l’Ibavi, perquè a la millor necessitarem un habitatge tutelat. S’ha
de crear una oficina de fluxos que ens vagi dient què necessita
cada usuari i vagi determinant el perfil de cada usuari i la seva
evolució.

Per tant, sí que li prec que es tracta de fer una cultura nova,
de definir aquest nou usuari sociosanitari, de fer aquesta
cultura nova i d’avançar en una cosa que no existeix i que hem
de crear.

També diré, en relació amb el que...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, un minut per acabar.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí vaig acabant.

En relació amb el que s’ha dit en aquesta cambra, quan deim
que la Constitució ens obliga, qui coneix la Constitució sap que
hi ha un apartat important referit als drets i a les llibertats, però
que, evidentment, l’any 78 no hi havia la mateixa situació de
droga que hi ha avui, o era la mateixa? L’any 78 no hi havia la
mateixa problemàtica d’incapacitats que avui, hi havia una
cultura que els incapacitats s’havien d’amagar, avui hi ha,
gràcies a Déu, una cultura que s’han d’integrar. L’any 78 es
creia en macroresidències, per exemple La Bonanova, 500
places, avui, al segle XXI, Europa ja ha dit que les residències,
com a màxim, 120 places.

Per tant, he de dir que no facem les coses tan senzilles. La
Constitució obliga a una qüestió de drets humans, però el tema
sociosanitari se suscita a la dècada dels anys noranta, i com
que se susciten a la dècada dels anys noranta aquestes noves
problemàtiques, aquests nous horitzons, jo present amb un...

Sr. President, puc continuar?

Jo present amb un esperit constructiu...

EL SR. PRESIDENT:



808 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 19 /  8 de febrer del 2000

 

Sra. Estaràs, el que hauria de fer és acabar, per haver-se
entrenat al que (...)

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Vaig acabant , Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

...al futur.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Totalment const ructiva, aquesta iniciativa, i prec a la
consellera de Sanitat que reconegui, no vull un reconeixement
de la feina feta, però sí que torni enrera en els seus
plantejaments, si és que el mitjà de comunicació es va
equivocar, que l’Hospital General i el Joan March han de ser
centres sociosanitaris, per donar compliment a aquest important
repte que tenim, a la mancança que realment té aquesta
comunitat amb la resta d’Europa i també per donar compliment
al protocol. No li passi, Sra. Consellera, com li va passar amb
Inca, que es va passar sis mesos dient una cosa i, finalment, va
haver de venir a les nostres.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sra. Consellera de Sanitat, té cinc
minuts en contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Sr. President, senyores i senyors diputats.

Sra. Estaràs, apart d’aquesta serigrafia que ha fet de centres
i de dates i de coses que han fet tots aquests anys, li he de fer
saber que vostès, en tots aquests anys, i jo no ho hagués
esmentat, però ho ha esmentat vostè mateixa, en el pla que jo he
trobat, amb el sociosanitari, amb les 23 fulles, com jo molt bé he
dit, entre els quals hi ha vuit o nou planes que són tot gràfics,
amb aquest pla vostès no varen ser capaços ni de definir ni de
delimitar quins eren els tipus d’usuaris. Vostè només
delimitava, com a un llibret de manual, malalties, una rera l’altra,
i poca cosa més. Veritablement, aquest pla seu no tenia res més.

Em felicit perquè vostè ara reconegui que no és una
assistència barata, perquè també les hemeroteques n’estan
plenes, i una persona, el cap de l’oposició, digué al mitjà de
comunicació que un llit sociosanitari costava 0'7 pessetes per
llit, per la qual cosa em congratul que vostès també hagin variat
aquesta opinió i que convergeixin amb nosaltres que no es
tracta d’una assistència barata.

Per altra banda, he d’informar-li que en som conscient,
d’això, i sempre ho he estat, he visitat quantes vegades m’ha
donat la gana l’hospital psiquiàtric, no una vegada ni dues ni
tres, ni quatre, segurament, Sra. Estaràs, vostè duu deu anys

rodolant per aquest Govern d’abans i m’agradaria saber
quantes vegades vostè va posar un peu a l’hospital psiquiàtric.
De totes formes, he de reconèixer que la seva informació és
bona, però no m’estranya, perquè l’autora de la carta és
l’esposa del número quatre a la llista al parlament, el Sr. Martín
Soledat, per la qual cosa jo comprenc que, a vostè, li informen
de primera mà.

Vaig anar a constatar, perquè una cosa no lleva l’altra, Sra.
Estaràs, que l’hospital psiquiàtric és precari en totes les seves
assistències, és precària l’herència que ens hi em trobat; els
tallers ocupacionals, que existeixen, tal com m’explicava el
personal que hi treballava, no són els adequats, no poden
ocupar-se dels tallers ocupacionals totes les persones que en
aquest moment estan a l’hospital psiquiàtric, tan sols prop de
cent, tan sols prop de cent, es congratulen que hi hagi aquests
tallers, que són minsos, Sra. Estaràs. Aleshores, sí que li he de
recordar que vostès en varen fer ben poca, de cosa d’aquesta,
per no fer, no varen arreglar, tal com indicava un psiquiatre
prestigiós des dels anys vuitanta, la reforma de la cuina, la qual,
a hores d’ara i amb un préstec que va fer el Govern de la
comunitat per 150 milions, podem assolir, aquesta i altres coses.

Per tant, vaig a l’hospital com a consellera de Sanitat
quantes vegades em dóna la gana, sense cap por ni una. Pot
tenir per ben segur això.

Quant a Inca, vostè té una tendència natural a confondre...,
puja aquí... Jo, des del primer dia, des de dia 25, quan vaig
assistir a l’Ajuntament d’Inca juntament amb el president
d’aquesta comunitat, el Sr. Francesc Antich, vàrem dir que no
estàvem, evidentment, per 250 milions. Ho he repetit i tots els
diaris en van plens. Vostè en faci la lectura que vulgui. Sempre
vaig dir, de la mateixa forma que ho he fet, que si s’havien
d’avançar, perquè no s’aturassin les vies i les línies de
negociació, s’avançarien aquests 250 milions. No és com vostè
diu, no és com vostè diu, Sra. Estaràs, una porta oberta a última
hora, sinó ben al contrari, és una presa de decisió des del
primer moment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3616/99, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a consum de llet
fresca del dia als establiments i organismes dependents de
l'Administració.

Exhaurit aquest punt de l’ordre del dia, passam al següent,
que és el capítol de proposicions no de llei, la primera de les
quals és la 3616, presentada pel Grup Parlamentari Popular
relativa a consum de llet fresca del dia als establiments i
organismes que depenen de l’Administració. El Sr. Font, en
nom del Grup Popular, té deu minuts per defensar la proposició.

El SR. FONT I BARCELÓ:
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Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

El grup de diputats, Sr. Conseller, el grup de diputades i de
diputats del Partit Popular registrà en aquesta cambra dia 30
d’octubre de l’any passat aquesta proposició no de llei. S’ha de
dir que el Consell Insular de Mallorca aprovà també amb el
suport de tots els grups polítics una moció al consell insular, a
la qual tothom va donar suport, perquè el consum de la llet
fresca del dia sigui promogut i, a la vegada, la nostra proposició
no de llei va amb vista que es consumeixi en els establiments i
organismes que depenen de l’Administració, tant siguin
organismes municipals, autonòmics o en el mateix Govern
central, a les dependències que pugui tenir aquí, hospitals, etc.,
que faci l’esforç que en els bars o restaurants es pugui
consumir llet fresca del dia.

Tots sabem que la llet fresca del dia és un producte d’alta
qualitat, amb unes condicions que estan ja regulades pel
Govern balear, però que el consum de la qual encara no s’ha
implantat entre els ciutadans de les Illes Balears, possiblement
perquè es tracta d’un producte amb una caducitat molt reduïda
i poc conegut en el mercat balear. Per això, nosaltres creim que
n’és necessària la promoció.

El grup del Partit Popular presentà una esmena als
pressuposts d’enguany, de l’any 2000, en què demanàvem una
partida concreta, si no hi vaig equivocat, de 10 milions de
pessetes, perquè se’n promogués el consum. La contesta, jo me
la crec, va ser que ja hi havia doblers per fer aquestes coses,
però aquest grup de diputades i diputats ha intentat mostrar-se
sensible a aquesta qüestió perquè creim que és una de les
formes, si es fan les coses ben fetes, per poder treure un
producte bo i un producte que té un valor afegit important.
Intentaré, a través de la meva explicació, dir com crec que es
podria aconseguir.

S’ha de dir també que a altres països europeus el consum de
la llet fresca del dia és un tema que està molt més implantat i on
la gent, com que sap de les seves millors propietats, a nivell
d’alimentació, lògicament, l’empra més cada dia, però crec que
també és necessari donar a conèixer aquest tipus de llet. Per
això, jo crec que s’han de complir tres objectius: primer, oferir
un producte sa i de qualitat al consumidor, és a dir, la imatge
que ha de rebre el consumidor és que aquest producte és més
sa i bo per a ell, perquè si la imatge que rep no és aquesta,
difícilment canviarà l’hàbit de comprar la caixa de llet o les dues
caixes de llet i tenir llet per a tota la setmana o per quinze dies.
Per altra part, nosaltres creim que s’ha d’emmarcar dins aquest
tema oferir que aquest és un producte autòcton, que és un
producte d’aquí, i jo crec que això encaixa perfectament dins la
feina que tira endavant el conseller. I l’altre tema és el fet que és
un producte autòcton, és un producte més sa, automàticament
és quan podem aconseguir revaloritzar aquesta llet fresca del
dia. S’ha de dir que en aquest moment, de llet fresca del dia
d’Agama, n’hi ha, jo, a sa Pobla, en compr, el problema és que
crec que li falta la promoció, aquest compromís de tota la
societat amb vista a ajudar que es venguin els productes d’aquí
i, a la vegada, té uns elements que, sense cap dubte, són molt
millors que els altres, sense menysprear en cap moment l’altra
llet, ni molt menys. Però nosaltres creim que aquesta seria la

forma d’arrencar i que, de qualque forma, els pagesos, els
ramaders, poguessin arribar a exigir a les centrals..., perquè, és
clar, aquest és un problema, que es consumeixi molta més llet i,
als pagesos, automàticament, els pugi un duro la llet, no, seran
les centrals qui realment hauran de no baixar preu i, en tot cas,
pujar preu, dic jo, i jo crec que això estarà bé si hi ha la
intervenció del conseller, de saber quin n’és el plantejament,
perquè no baixin preu, que, en tot cas, el pugin, pel fet que
tenen més sortida de llet fresca del dia, la qual pot tenir un preu
superior perquè també el cost és superior i, a la vegada, aquest
cost afegit es concreta.

Per mor d’això, creim que el que és bàsic és que la gent vegi
aqueixa qualitat de la llet, i aqueixa qualitat de la llet durà en si,
sota el nostre punt de vista, aconseguir que tengui aqueix valor
afegit. Per això, creim que és necessari. No és tan sols necessari
que avui aquest Parlament es pugui pronunciar, com no en tenc
cap dubte, a favor d’aquesta proposició no de llei, sinó que ha
de dur a terme tota una sèrie de mesures, d’actuacions, no tan
sols per part del consells, dels ajuntament i del Govern, sinó
també per part dels polítics, que cada vegada siguem més
repetitius en segons quins temes de productes d’aquí, de
Balears, perquè es consumeixin.

Crec que és bàsic, Sr. Conseller, senyores diputades i
senyors diputats, que hi hagi campanyes de sensibilització no
confuses en el tema de la llet fresca, en tot el que sigui producte
de Balears, producte Mallorca, producte de Menorca, producte
d’Eivissa o producte de Formentera, sinó que en el tema de la
llet és necessari, jo crec, que hi hagi campanyes molt
específiques perquè la gent vegi el rendiment que pot treure, a
nivell de salut, el fet de consumir aqueixa llet fresca.

Per altra part, la nostra proposta crec que és clara, té tres
punts, que són: que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes, als consells insulars i als ajuntaments per tal
que tots els establiments que depenen d’aqueixes institucions
consumeixin la llet fresca del dia; l’altre és que també instem
que a tots els plecs de condicions, si, per exemple, hi ha un bar
que adjudica l’ajuntament o un restaurant que adjudica
l’ajuntament o si hi ha altres qüestions de bars o restaurants o
punts de venda d’alimentació en què tengui a veure
l’Administració, es posi, a les bases, que serà necessari,
necessari no, serà obligat tenir llet fresca del dia per vendre, per
servir. I l’altre, que el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de la nació també per tal que a tots els establiments de
les seves dependències es consumeixi llet fresca del dia.

Jo crec que aquesta és una batalla que, maldament estigui
regulada ja pel Govern, maldament que hi hagi llet fresca del dia
a segons quins llocs, segurament molts dels que som aquí dins
si els demanam on poden aconseguir llet fresca del dia, idò
segurament ni s’ha plantejat qualcú anar-hi; alt res sí, sense cap
dubte que n’hi haurà, però aquesta és una batalla que estic
convençut que si fóssim capaços de fer veure el valor important
a nivell de salut que és això, el valor important que això és un
producte d’aquí i que aquesta gent que fa aquest producte
d’aquí és gent que manté el nostre entorn, que forma part de la
nostra idiosincràsia, els nostres ramaders, i que, a la vegada,
això és bo, serà l’única forma i amb promocions fortes, parlant
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amb les distribuïdores de cara als municipis, que potser seria
encara més fàcil, de com fer arribar això i que la gent ho sàpiga.

És la gran feina que té, jo crec, aquest govern, si realment
aprovam aquesta proposició no de llei, perquè potser d’aquí a
tres, d’aquí a quatre, d’aquí a cinc, la llet de Mallorca, -la llet de
Menorca potser és una altra qüestió, com sempre molt bé s’ha
parlat aquí, que Menorca, vulguem o no, és un altre sistema tot
el món de la ramaderia i com té enfocada la comercialització del
seu producte- però en concret aquí a Mallorca segur, segur,
que aconseguiríem en tres o quatre anys poder augmentar el
preu de la llet. Automàticament després això s’hauria de veure
reflectit que també s’augmenta el preu als pagesos quan
entreguen aquest producte.

Res més, Sr. President. Vull agrair a tots per avançat, perquè
estic convençut que li donaran suport, i si no seria una
decepció molt gran. Moltíssimes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta segona substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Font. El Govern vol intervenir? Sí. Idò per part
del Govern té la paraula el conseller d’Agricultura.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, AGRICULTURA,
COMERÇ I INDÚSTRIA (Joan Mayol i Serra):

M oltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull fer una intervenció molt
breu per assenyalar que el Govern veu amb bons ulls aquesta
parcialment innecessària proposició no de llei. Parcialment
innecessària perquè en part està ja aprovada. Hi ha un acord de
Consell de Govern relatiu a la prioritat del consum de la llet
denominada llet fresca pasteuritzada d’alta qualitat que pas a
llegir.

“El plec de clàusules administratives particulars i de
prescripcions tècniques per als contractes de subministrament
de llet als centres dependents de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, com també a les seves empreses públiques i
entitats autònomes, hauran de contenir com a requisit específic
que sigui aquesta la denominada llet pasteuritzada d’alta
qualitat i que compleixi les especificacions descrites en el seu
reglament, aprovat per Decret de 31 de juliol del 1998.

En virtut de l’article 164 de la Llei de contractes de les
administracions públiques, per raons d’interès públic es
procedirà a modificar tots els contractes de gestió del servei
públic relatius a l’explotació de restaurants, bars i cafeteries i
qualsevol altre en els quals se serveixi i utilitzi llet de vaca, que
hauran de ser adaptades a les condicions establertes a l’apartat
primer.

I, tercer, s’impulsarà la firma d’acords amb altres
administracions públiques amb la finalitat de fer extensiu el
contingut del present decret.”

Jo li he de dir, Sr. Font, que aquest decret, desgraciadament,
o aquest acord, perdó, no s’ha complit. És un acord firmat el 31
de juliol del 1998, i l’hem trobat i no s’ha aplicat mai, i en aquest
moment els secretaris generals tècnics de les conselleries fan
feina per aplicar aquest acord perquè ens sembla molt positiu,
i és una llàstima que no s’hagi dut a terme perquè per ventura
ens hagués estalviat algun disgust.

Jo crec que és una iniciativa molt positiva. Fins ara el
Govern ja s’ha adreçat -perquè estava continguda, com vostè
sap molt bé, en el document de reflexió del sector lleter que va
ser conegut per aquesta cambra- el Govern s’ha adreçat als
consells insulars per tal que l’apliquin; ens consta que el
Consell Insular de Mallorca ja l’aplica, esperam que altres
institucions públiques de les Illes Balears també l’apliquin i
estam convençuts que se’n poden derivar dos beneficis molt
importants: En primer lloc, un benefici per als consumidors,
perquè és un producte des del punt de vista nutritiu molt més
positiu que la llet convencional, i evidentment també per als
ramaders, perquè eviten una competència de preus rebentats
per part d’empreses que vénen de fora de les Illes amb el
manteniment de la llet fresca al preu usual de mercat.

Jo crec que hi ha hagut un error, sobre el qual em permet
cridar-li l’atenció, a la seva intervenció d’anomenar una
empresa quan, com a mínim, són tres empreses a les Illes
Balears que produeixen aquest tipus de llet i crec que és
important fer-ho palès aquí.

Crec que això queda emmarcat dins la política general de la
conselleria, quan aprova la conselleria amb la de Turisme...,
millor dit, el Consell de Govern a proposta de les dues
conselleries el Decret de productes agroambientals per a
establiments hotelers i de restauració, on es fa una menció
expressa al tema de llet fresca perquè consideram que un hotel
de quatre i cinc estrelles no s’ha de permetre servir una llet de
baixa qualitat, sobretot perquè, com vostè ha indicat molt bé, el
consumidor centre-europeu està molt avesat a aquesta qualitat
de llet, significativament més alta, i és una llàstima que quan ve
de vacances baixi el seu nivell de benestar; fins i tot hi ha hagut
hotelers que ens han contat que hi ha clients que vénen amb
un cartró de llet fresca a la mà per evitar haver de beure la llet
convencional als establiments.

Un comentari sobre el tema de promoció. Miri, jo tenc la
satisfacció d’haver rebut ja la telefonada d’una empresa que,
després d’haver vist la campanya que ha fet el Govern, en farà
una específica del seu producte, concretament de llet fresca i
d’altres productes lactis. Aquest crec que ha de ser el paper del
Govern, ha de ser un poquet de liderar o de locomotora de les
campanyes, però no ha d’assumir les campanyes comercials
completes de tots i cada un dels productors, seria impossible i
segurament el conseller d’Hisenda no ens ho permetria. En tot
cas la realitat no ens ho permetria.

Vull insistir en el fet que aquesta promoció seria molt útil,
demanar-li que també les institucions que estan governades pel
Partit Popular se’n facin ressò, nosaltres ens hem adreçat a les
més importants, concretament a la Delegació del Govern a les
Illes Balears, ja que hospitals públics, presó, etc., són
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consumidors de llet molt importants i que, si això passàs, seria
utilíssim; també a l’Ajuntament de Palma i no hem tengut
resposta de cap d’aquestes institucions. 

Només li faria, per acabar, un suggeriment; el faria a tots els
grups parlamentaris, ja que no em correspon, a mi, fer propostes
de modificació, però per qüestions estètiques, si en lloc de
“Govern de la nació” posassin “Govern de l’Estat” quedaria
molt més clar per a tots. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. L’intervinent vol un torn de rèplica?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Bé, vull agrair sense cap dubte la intervenció del conseller
i dir-li que, si el fet que es pugui aprovar la proposició no de llei
només és que haguem de posar “el Govern de l’Estat” no hi ha
cap problema. Li he de recordar que la Constitució posa “El
Gobierno de la Nación”, és a dir, que tampoc no passa res; em
sembla molt bé, jo crec que és tan important el tema que tractam
de la llet que això no ens ha de dur en cap moment a què no es
pugui aprovar.

L’altre tema és el tema del compromís. Jo estic d’acord que
el compromís del Govern ha de ser un compromís que no pot
anar més enllà, segurament, de colAlaborar amb les promocions
i tot això, però clar, el Govern en aquest moment té tota una
sèrie d’establiments -hospitals...- de la mateixa forma que té el
Govern central, i nosaltres li farem la recomanació; després hi
ha les altres que sí, que ens pertoquen a nosaltres, que jo crec
que el que s’hauria de veure és, després de parlar-ne tant com
ja en duim parlant, no aquí, a vegades n’hem parlat fins i tot
personalment i amb els interessats i amb els afectats, que també
el Govern balear i el consell insular realment vegem els llocs on
hi ha un bar, anem al cas que no sé si en aquest moment, allà on
hi ha la Comissió Insular d’Urbanisme, hi ha Fodesma i tot això,
si vaig a demanar un tallat al bar a veure si el me serviran amb
llet fresca del dia o no, o un tassó de llet. És a dir, jo no crec
que estiguem en el punt de si aquell compleix més o menys,
sinó que el gran compromís ha de ser que allò que estigui en les
nostres mans, d’aquells que som aquí dins asseguts i que
puguem tenir responsabilitats de fer un concurs i unes bases
perquè hi hagi un consum de llet fresca del dia, no ho deixem.
En això, conseller, ens hi trobarà. Només li volia dir això.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Govern vol tornar...? No. Molt bé, idò,
qualque grup que vulgui intervenir? Sí, molt bé, la Sra. Vadell,
en nom del PSM.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, crec que està clar que el Grup del PSM donarà suport
a aquesta moció presentada pel Partit Popular, no només

perquè el Sr. Conseller hagi deixat clar que des de la conselleria
ja es fa feina en aquest sentit, sinó perquè també en el consell
insular vàrem donar suport a una moció en el mateix sentit i,
evidentment, no ens podríem contradir.

Els tres apartats que presenta la moció en part ja estan
complits, segons les manifestacions del Sr. Mayol, i jo crec que
només s’hauria d’insistir en un dels temes, que és que potser
la feina s’hauria d’adreçar, més que res, cap als ajuntaments. Si
els consells insulars i el Govern ja han fet la primera passa en
aquest aspecte, crec que instar els ajuntaments perquè
consumeixin la llet del dia en aquelles dependències on tenguin
alguna cosa a dir, establiria una xarxa de consum que acostaria
aquest producte a la resta de ciutadans. Per part nostra, només
vull reiterar el nostre vot afirmatiu i crec que aquesta feina de
convidar els ajuntaments és quasi quasi la darrera passa i
l’única que falta per fer en aquest sentit.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vadell. En nom del Partit Socialista, té
la paraula la Sra. Amer.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats,
s’han reconegut en diferents ocasions en aquest parlament les
dificultats que pateix el sector lleter de les nostres illes, sobretot
per la greu competència en la comercialització, en concret, de la
llet. És el cas del percentatge de llet produïda a les nostres illes
sobre el total consumit a la nostra comunitat, el que fa que sigui
important la promoció de la llet fresca.

Aquesta proposició no de llei que ens presenta avui aquí el
Grup Parlamentari Popular, resulta una crònica d’un acord
anunciat. Recordem, en primer lloc, el document de reflexió “El
futur del sector lleter a Mallorca”, informat pel sector
favorablement i aprovat pel Consell Agrari del passat 22 de
novembre, que assumeix clarament el compromís d’actuacions
de l’Administració en relació al foment i al consum de llet fresca
del dia; no tan sols això, sinó que també es compromet a
promocionar els productes lactis locals als grans consumidors
com és tot el mercat turístic. Dos dies després, dia 24 de
novembre, el conseller d’Agricultura ja va anunciar, a la
compareixença del sector lleter, que donaria suport a aquesta
proposició no de llei.

En tercer lloc vull fer esment a l’acord del Ple -aquí s’hi ha
fet menció- a l’acord del Ple del Consell de Mallorca de foment
del consum de llet del dia als centres assistencials dependents
d’aquesta institució.

I vull recordar, finalment, no tan sol l’acord del Consell de
Govern a què ha fet esment el conseller, del passat juliol del 98,
sinó l’acord de la Comissió d’Economia de 3 d’octubre, relatiu
a la campanya per fomentar, en general, el consum de llet fresca.
La resolució era clara -m’estic referint, Sr. Font, a un acord de
3 d’octubre del 95 que va derivar posteriorment al Consell de
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Govern a què ha fet esment el Sr. Conseller-; la resolució ja deia
en el 96: “El Parlament de les Illes Balears -aprovat per
unanimitat- insta el Govern de la Comunitat Autònoma a
realitzar, d’acord i en colAlaboració amb les indústries de les
Illes Balears, una campanya per fomentar el consum de llet
fresca provinent de les explotacions ramaderes de les Illes
Balears”. 

Per tant, tot un seguit de propostes, Sr. Font, de polítiques
favorables a la millora del sector lleter que han tengut el
consens i la unanimitat, com també ara el Grup Parlamentari
Socialista ens hi afegirem.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Font, per contradiccions vol intervenir?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern, vull agrair a tots els grups el
suport a aquesta proposició no de llei, i jo no és que vulgui
entrar en cap discussió amb la diputada portaveu del PSM, però
estic d’acord que es tracta d’instar els ajuntaments, però el que
és evident és que en aquest moment els ajuntaments, cada
ajuntament podrà tenir un o dos establiments que potser
depenguin d’ell, la qual cosa és molt perquè 53 per 3 anam a
159, sense cap dubte ja són molts, però també en aquesta
proposició no de llei agafam el compromís que allò que depèn
del Govern i del consell -que del consell haurem de parlar en
seu del consell i ja se’n va parlar i hi va haver el compromís-
quan facem un concurs obliguem. 

I jo crec que és el moment de -potser- posar un poc
d’alegria, a això, i és el tema de la promoció, que podem
coincidir totalment i absolutament amb la portaveu del Partit
Socialista Obrer Espanyol; jo és que crec que aquí hi hem de
posar una mica d’imaginació: jo deia al conseller aquí en to
amigable que el millor -o aquestes tres empreses, que jo quan
deia allò d’Agama era pel fet que la que hi ha en el meu poble
és Agama- el millor serà ajudar a comprar un camió a cada una
que sigui una vaca i que realment cridi l’atenció a la gent el fet
que aquests distribuïdors el que fan... No, ja poden riure, ja,
existeix la llet fresca però ningú no la compra, i jo crec que hi
hem de posar un poc d’imaginació perquè la gent tengui la
ilAlusió fins i tot de poder provar un producte d’alta qualitat.  

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Font. 

Esgotat el debat, procedirem a la votació d’aquesta
proposició... no de llei, quan deixi de sonar el timbre de la Sra.
Consellera.

Vots a favor de la proposició no de llei, s’aixequin drets, per
favor.

Vots en contra, no n’hi ha.

Abstencions, no n’hi ha.

Queda aprovada aquesta proposició no de llei per
unanimitat.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 3693/99, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques per a
universitaris de les Illes Balears.

I passam a la següent proposició no de llei, 3693, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a beques per a
universitaris a les Illes Balears. Té la paraula el Sr. Cànoves en
nom del Grup Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
proposició no de llei que presentam a la consideració de la
Cambra té per objecte fomentar la incorporació a
l’Administració de Justícia de professionals coneixedors del
dret i de la llengua propis de les Illes Balears, però que quedi
clar que no ve a solucionar una problemàtica de calat tan sols
lingüístic. El seu punt de mira és més alt: pretén millorar el
funcionament de l’Administració de Justícia dins l’àmbit
territorial de la nostra comunitat. 

Dit això, no obstant, no podem deixar de costat que és
l’Administració de Justícia una de les que han quedat a la cua
de la nostra comunitat quant a normalització lingüística. La gran
majoria de les seves actuacions, documents, escrits i
intervencions orals són fetes en castellà. Tot i recordant aquí
els articles 3, tant de la Constitució  com del nostre estatut,
l’article 148.1.17 de la Constitució sobre la competència de la
nostra comunitat en el foment de l’ensenyament de la llengua
pròpia, són específicament l’article 11.3 i les disposicions
addicional primera i transitòria primera de la Llei de
normalització lingüística, Llei 3/86, que en concret assenyalen
que el Govern de la comunitat autònoma ha de promoure,
d’acord amb els òrgans corresponents, la progressiva
normalització de l’ús de la llengua catalana en l’Administració
de Justícia a les Illes Balears, desenvolupant així l’article 14 de
l’Estatut, que estableix que la normalització de la llengua
catalana serà un objectiu dels poders públics de la comunitat
autònoma, tot això en perfecta sintonia amb l’article 231 de la
Llei orgànica del Poder Judicial, que faculta als jutges,
magistrats, fiscals, secretaris i altres funcionaris dels jutjats i
tribunals a emprar la llengua oficial pròpia de la comunitat
autònoma.

Però com he dit a l’inici no es tracta, a la present proposició,
de donar sols compliment als preceptes legals anteriors. El que
en realitat es pretén amb aquesta proposició no de llei és
apropar la Justícia, l’Administració de Justícia, als nostres
ciutadans i, en particular, millorar la formació dels membres de
la carrera judicial i fiscal.
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Com i per què? El com ens el facilita la nova redacció de
l’article 54 de l’Estatut, reformat per la Llei Orgànica 3/99, de 8
de gener. El camí a seguir, segons l’esmentat article, és el
següent: “A instància de la pròpia comunitat autònoma de les
Illes Balears, l’òrgan competent convocarà concursos i altres
proves de selecció per cobrir els llocs vacants a les Illes Balears
de magistrats, jutges, secretaris judicials i altre personal al
servei de l’Administració de Justícia”, i continua dient: “En la
resolució dels concursos i oposicions per proveir els llocs de
magistrats i jutges, serà mèrit preferent l’especialització en dret
civil de les Illes Balears i el coneixement del català.” 

Per què? És clar que l’Administració de Justícia a les Illes es
troba immersa dins una realitat sociolingüística diferenciada,
amb peculiaritats culturals i lingüístiques pròpies semblants a
les comunitats amb llengua i cultura pròpies, diferents dels
territoris de parla castellana. És, per tant, cabdal l’arrelament al
territori on s’imparteix justícia. És bàsic conèixer el dret propi,
no sol el dret privat, el dret civil, el dret foral, sinó també i
principalment, primordialment, el dret públic, és a dir, les
nostres institucions d’autogovern, la seva singularitat respecte
d’institucions d’altres territoris, i és important conèixer, també,
el vehicle propi de comunicació que empren els nostres
ciutadans a les Illes, que és la llengua, coneixements fora els
quals és difícil administrar correctament, al meu mode de veure,
justícia. El Codi Civil ens ofereix, al seu article 3, una altra
motivació del perquè. Quan tracta de l’aplicació de les normes,
deixa ben clar que aquestes s’interpretaran segons la realitat
social del temps en què han de ser aplicades, i la realitat social
a les Illes implica un dret propi i una llengua pròpia que, a més,
estan garantits constitucionalment.

Els nostres jutjats estan farcits d’anècdotes basades en la
incomunicació de ciutadans poc o gens entenedors del castellà
i de jutges, fiscals o secretaris magres en l’enteniment del
català. La conseqüència és ben evident, perquè quina és la
realitat avui a les nostres illes? Els percentatges d’illencs, de
naixement i residents, relacionats amb l’Administració de
Justícia són aproximadament els següents: magistrats i jutges
difícilment se situen en el 50%; fiscals, hi ha sis illencs entre 30
fiscals; secretaris difícilment arriben al 20%; i els percentatges
baixen estrepitosament pel que fa a la resta de personal,
sobretot auxiliars i agents judicials. No és aliena a aquesta
situació la creació tardana de la nostra Universitat de les Illes
Balears, i també el bloqueig de places a les Illes que es va
produir durant molts d’anys. 

Per tot allò dit i, a més, perquè també hi ha una positiva
experiència en aquest camp en el tema que estic tractant a
Catalunya, que ja ha experimentat amb gran èxit aquestes
ajudes, aquestes beques, crec plenament fonamentada aquesta
proposició per tal d’instar el Govern de les Illes a convocar,
regular i dotar de caràcter anual beques per a joves universitaris
de les Illes per facilitar-los, amb una ajuda adequada, la
p reparació d’oposicions que es puguin convocar per al
proveïment de places de les carreres judicial i fiscal amb destí
als òrgans jurisdiccionals de les Illes. Aquesta proposició, per
altra banda, no té perquè suposar cap alteració del pressupost
de la comunitat autònoma, aprovat recentment per aquesta
cambra, ja que les ajudes, les beques que proposam, es poden

perfectament vehicular a través de l’organisme de nova creació
denominat Institut d’Estudis Autonòmics, que compta amb una
assignació pressupostària per a activitats consistent en 40
milions de pessetes per al present exercici, i tenint en compte
que a la memòria que acompanyava aquest pressupost es
preveia expressament aquesta possibilitat.

Per tot això deman a tots vostès, senyores i senyors
diputats, el vot favorable a aquesta proposició no de llei.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Portaveu. Per fixar posicions, grups que vulguin
intervenir? Té la paraula el Sr. Ramon en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Volíem manifestar des del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista que donarem suport a aquesta
proposició no de llei presentada perquè, efectivament,
coincidim amb la idea que la situació actual de l’Administració
de Justícia a les nostres illes, on hi ha un desconeixement molt
elevat de la nostra llengua, de la nostra realitat, i on si algun
ciutadà vol fer ús del seu dret a adreçar-se a l’Administració de
Justícia en la nostra llengua, sap que serà tractat d’una manera
discriminatòria i que els seus assumptes es retardaran més que
si ho fa en la llengua oficial de tot l’Estat, pensam que una bona
solució per ajudar a canviar aquesta situació actual és la
proposició de creació d’aquestes beques i, per tant, ja dic que
anunciam el vot favorable al suport d’aquesta proposició.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Algun altre grup vol intervenir? Sí, Sr. Marí, en nom
del Grup Popular té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular està, en principi, d’acord amb l’esperit de
la proposició no de llei que ens presenta el Grup Parlamentari
Socialista, que no obsta, però, per efectuar tot un seguit de
puntualitzacions sobre la seva aprovació. El grup proposant
justifica la seva iniciativa en la conveniència de fomentar la
incorporació a l’Administració de Justícia de professionals
coneixedors del dret i de la llengua propis de les Illes Balears i
a contribuir així a l’apropament de la justícia als ciutadans i, en
particular, a la millora de la formació dels membres de la carrera
judicial i fiscal, i per tot això sol Alicita al Govern de les Illes
Balears la concessió anual de beques als joves que preparen
oposicions per a jutges, fiscals i secretaris judicials per a la
provisió de places amb destí als òrgans jurisdiccionals de les
Illes Balears.
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Ens sembla molt, com deim, en principi, aquesta iniciativa,
però els hem de formular les preguntes següents: Per què
aquestes ajudes se solAliciten únicament i exclusiva als joves
que opositen per cobrir places de jutges, fiscals i secretaris
judicials? Per què la petició no s’estén a altres opositors, com
ara notaris, registradors de la propiet at i qualsevol altre
opositor que en l’exercici de la seva professió hagi d’aplicar el
dret propi de les Illes Balears i n’hagi d’emprar, esperem, també,
la seva llengua? S’ha de tenir en compte que molts jutges, els
d’instrucció, els del penal, els del social, els del contenciós
administratiu, els de vigilància penitenciària, etc., no apliquen,
en l’exercici de les seves funcions, el dret civil propi de les
nostres illes, cosa que sí fan altres professionals del dret, com
ara -ja ho havia dit abans- notaris, registradors, etc.

Hem d’assenyalar també que, segons el que disposa la Llei
Orgànica del Poder Judicial, els jutges són nomenats pel
Consell General del Poder Judicial, que és a qui corresponen
totes les atribucions necessàries per a l’aplicació de l’Estatut
orgànic dels jutges i magistrats i, en particular, nomenaments,
ascensos, inspecció i règim disciplinari, i que els concursos per
a la provisió de jutjats es resolen a favor dels qui, en possessió
de la categoria necessària, tenguin un millor lloc en l’escalafó.

Amb això, el Grup Popular vol dir que els opositors que
arran de l’acord que avui adoptem seran becats, hauran de
sotmetre’s per a la provisió de places a la nostra comunit a t  a
l’escalafó, per la qual cosa podran ocupar no el destí que
vulguin per la consecució del qual nosaltres, la nostra
comunitat, els haurà ajudat econòmicament, no podran,
repetesc, triar el destí que voldran, sinó el que els correspongui
en el marc de la geografia espanyola.

Dit això, i amb l’ànim de consensuar la iniciativa proposada
pel Grup Parlamentari Socialista, ens veiem obligats per
aprovar-la, sense que la seva aprovació pugui implicar un
agreujament comparatiu per a altres professionals de la justícia,
que es vegin obligats a aplicar el dret propi de les nostres illes,
i em creguin que l’esmentat greuge es produiria amb l’actual
redacció del grup proposant, ens veiem obligats, com dic, a
proposar una esmena transaccional que diu així: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a
convocar, regular i dotar anualment beques destinades per als
joves que resideixin a les Illes Balears per a facilitar-los
mitjançant una ajuda econòmica la preparació de les oposicions
que es puguin convocar per la provisió de places a
l’Administració de Justícia i d’altres en les quals s’hagi
d’aplicar el dret i la llengua pròpia de les Illes Balears”. Si ens
accepten aquesta transacció, els aprovarem la seva proposició
no de llei. En cas que no ens admetin la nostra esmena
transaccional, haurem de votar en contra, per una raó molt
senzilla, per no estar disposats que hi hagi un greuge
comparatiu amb altres opositors a carreres jurídiques que també
han d’aplicar en l’exercici de les seves funcions el dret propi de
les Illes Balears i la nostra pròpia llengua. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
primer lloc voldria agrair al Sr. Marí la coincidència d’esperit en
relació a aquesta proposició no de llei, i que esper que amb
altres proposicions també hi hagi aquesta coincidència. Quant
als dubtes que té, per què aquestes ajudes sols van adreçades
a joves que estan preparant oposicions per les carreres judicial
i fiscal, i secretaris, etcètera, té una explicació molt clara, i és
que estam parlant d’Administració de Justícia, i quan parlam
d’Administració de Justícia hem de parlar del personal, dels
professionals que treballen dins l’Administració de Justícia.
Però per altra part no em pareix malament ampliar, i li accept la
transaccional, no em pareix malament ampliar a altres àmbits,
encara que hem de convenir que no és el mateix, no es presenta
la problemàtica amb la mateixa cruesa dins els notaris i
registradors que a l’Administració de Justícia.

A la meva primera intervenció ja he deixat ben clar que és a
l’Administració de Justícia a les Illes Balears allà on realment
està endarrerit el tema del coneixement del nostre dret propi i de
la nostra llengua, de l’ús de la nostra llengua. I quan parl de
dret, i li responc la seva segona preocupació, no em referesc,
com he dit a la meva primera intervenció, al dret civil, al dret
foral. Jo a la meva proposició parl de dret propi, i per tant el que
em preocupa és a vegades el possible desconeixement del dret
públic, del desconeixement de les nostres institucions, del
funcionament, de l’organització de les nostres institucions, de
la comunitat autònoma, dels consells insulars. I també és
important a l’hora d’administrar justícia que un jutge
d’instrucció, que un jutge de vigilància penitenciària, que un
jutge del social, conegui el dret públic de les nostres illes, no
sols el drets civil. I és clar també que registradors i notaris usen
a les notaries i als registres s’utilitza amb més intensitat la
nostra llengua que no a l’Administració de Justícia, entenent
com a Administració de Justícia els jutjats i tribunals.

La Llei orgànica del poder judicial, és cert, com vostè diu,
que és la que regula i convoca les places per cobrir les diferents
places de jutges, de magistrats, de secretaris, de fiscals,
etcètera, però també li he de recordar que la nova redacció de
l’article 54 diu clarament que a instància de la comunitat
autònoma l’òrgan competent convocarà concursos, etcètera.
Per tant, nosaltres tenim un paper a jugar al respecte, i és instar,
en aquest cas al Consell General del Poder Judicial o al
Ministeri de Justícia perquè convoqui places i a més en
compliment del segon apartat de l’article 54 també, que diu que
la resolució dels concursos i oposicions per proveït llocs de
magistrats i jutges serà mèrit preferent l’especialització en dret
i el coneixement de la nostra llengua. Així i tot crec que és
important consensuar aquest tema, perquè l’Administració de
Justícia s’apropi als ciutadans, i és important aprovar, encara
que sigui una proposició no de llei de caràcter un poquet més
genèric, però que no impedeix a la fi que l’Institut d’Estudis
Autonòmics pugui tirar endavant aquestes ajudes i beques a
tots aquests professionals per millorar aquesta administració,
que al final millora sobretot la qualitat dels nostres ciutadans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Cànoves. Ha manifestat que la transacció
s’acceptava. Per tant, el text de la proposició no de llei que
passaríem a votar seria...

EL SR MARÍ I TUR:

Sr. President, tinc dret a intervenir?

EL SR. PRESIDENT:

Ja està esgotat el torn de contradiccions, i a més si estam
d’acord... El torn de contradiccions l’ha emprat el Sr. Cànoves,
no procedeixen més intervencions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

El text  que passaríem a votar seria: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a convocar, regular
i dotar anualment beques destinades als joves que resideixin a
les Illes Balears per a facilitar-los mitjançant una ajuda
econòmica la preparació de les oposicions que es puguin
convocar per la provisió de places a l’Administració de Justícia
i d’altres en les quals s’hagi d’aplicar el dret i la llengua pròpia
de les Illes Balears”. Això és el text que passaríem a votar.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d’aquest
text?

Moltes gràcies. La proposició no de llei s’aprova per
unanimitat.

IV. - Debat de presa en consideració de la Proposició de llei
RGE núm. 3665/99, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, relativa a creació del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia, que és el debat de
presa en consideració de la Proposició de llei 3665, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears.

En nom del Grup Popular, el Sr. Camps té la paraula durant
15 minuts per defensar la proposta.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Parlamentari Popular presentà el dia 2 de novembre del 1999 la
Proposició de llei relativa a la creació del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, que avui debatem al Ple d’aquesta
cambra, la seva presa en consideració. A l’exposició de motius
deia que l’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala que
un dels deures dels poders públics és facilitar la participació de
tots els ciutadans en la vida econòmica, cultural i social,
concretant-se aquest mandat constitucional a l’article 131.2 per
als aspectes econòmics i socials. És per tot açò que el Consell

Econòmic i Social nacional es va crear per la Llei 21/91 de 14 de
juny per complir la funció constitucional de reforçar la
participació dels agents socials i econòmics en la vida
econòmica i social, reafirmant el seu paper en el
desenvolupament de l’Estat social i democràtic de dret. I a
l’article 1.2 d’aquesta llei s’estableix que el Consell és un òrgan
consultiu del Govern en matèria socioeconòmica i laboral, i es
configurarà com un ens de dret públic amb personalitat jurídica,
capacitat plena i autonomia orgànica per acomplir els seus fins,
article 1.3. De l’exposició de motius de la llei aquesta important,
de la creació del CES nacional, es desprèn que el CES respon a
la voluntat del legislador de promoure i garantir el diàleg social
a través d’un òrgan específic de participació de les forces
socials en l’àmbit econòmic i laboral, que serveixi de plataforma
de consulta i deliberació entre elles, i que constitueixi també
una via de comunicació entre els interlocutors socials i el
Govern.

Així mateix també es desprèn que el Consell respon a
l’aspiració legítima dels agents econòmics i socials, que les
seves opinions i plantejaments siguin escoltats pel Govern de
l’Estat i adopti decisions que puguin afectar els interessos que
li són propis. Es crea, per tant, com un òrgan específic per
formalitzar la representació d’interessos. Del Consell nacional
jo destacaria les característiques següents: és un òrgan de
participació dels agents econòmics socials en la vida
econòmica i social, un òrgan que ha de servir de plataforma
institucional de diàleg i deliberació. Punt 2, és un òrgan de
naturalesa consultiva, que permet als agents econòmics i
socials ser escoltats pel Govern de l’Estat a l’hora d’adoptar
decisions en matèria socioeconòmica i laboral, i el Consell
Econòmic i Social nacional, mitjançant l’emissió d’informes i
dictàmens de caràct er preceptiu o facultatiu, segons els casos,
o a iniciativa pròpia també, es configura com un òrgan
consultor del Govern de la nació, que colAlabora en la formació
de decisions legals i reglamentàries en matèria econòmica i
social, i assumeix un paper principal de participació en el
procediment legislatiu, article 1.2. També és un òrgan
independent en la formació i emissió de criteris, i és tot açò que
el CES nacional, en el joc de les institucions, du a terme un
paper rellevant com un òrgan privilegiat i formalitzat de
participació dels agents econòmics i socials, components del
CES, en la vida econòmica i social de l’Estat espanyol.

Tota aquesta filosofia també després es relaciona i té
influència sense cap dubte en els CES espanyols i autonòmics.
Els CES autonòmics han gaudit de llibertat plena per
configurar-se, en el sentit que la Llei 21/91, de creació del CES
espanyol, no imposa cap casta de condicionament als
autonòmics, si bé en la pràctica, fent una anàlisi seriosa de tots
els CES de les comunitats autònomes hi ha unes diferències, hi
ha una similitud amb el CES estatal i ells; però el que sí hi ha
unanimitat total en els CES de les comunitats autònomes en
qualificar-los com a òrgans de caràcter consultiu, la qual cosa
elimina les possibilitats que siguin configurats com a òrgans
resolutius o d’execució. I és en aquesta mateixa línia, a l’article
9 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, s’estableix que
les institucions d’autogovern, en compliment de les finalitats
que els són pròpies, promouran la llibertat, la justícia, la igualtat
i el progrés socioeconòmic entre els ciutadans de les Illes
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Balears, com a principis de la Constitució, així com la
participació d’aquests en la vida política, cultural, econòmica i
social. I l’article 10.18 -no el 10.16, com figura al text-, dins les
competències exclusives de la comunitat autònoma en el marc
de la legislació bàsica de l’Estat i en el seu cas en els termes
que aquesta estableix, fomentaran el desenvolupament
econòmic dins el territori de la comunitat autònoma, d’acord
amb les bases i la coordinació general de l’activitat econòmica.
Així mateix, en l’article 11.8 -no en l’11.10, com també apareix per
equivocació- atribueix la comunitat autònoma en el marc de la
legislació bàsica i de l’Estat, ordenació i planificació de
l’activitat econòmica de les Illes Balears, en l’exercici de les
competències assumides en el marc d’aquest estatut. I és
finalment en l’article 42 de l’actual Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, aprovat en aquest parlament en sessió de 24 de
març del 1998, que disposa que el Consell Econòmic i Social de
les Illes Balears és l’òrgan colAlegiat de participació, estudi,
deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i
social, i en el punt 2, una llei del Parlament regularà la
composició, la designació dels seus membres, l’organització i
les funcions. 

Seguint tots aquests criteris, i basant-se en aquests textos,
tant de la Constitució com de l’Estatut d’Autonomia, i també
fent una anàlisi comparativa amb tots els consells econòmics i
socials de l’Estat espanyol, s’ha creat i es presenta aquest
projecte de llei del Consell Econòmic i Social que avui
presentam per a la seva consideració, que la naturalesa és
òrgan de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació,
assessorament i proposta en matèria econòmica i social del
Govern balear; i les seves funcions serien emetre dictàmens
amb caràcter preceptiu, previ i no vinculant, als avantprojectes
de llei que regulin matèries econòmiques, socials i laborals que
siguin competència de la comunitat autònoma de les Illes
Balears; emetre també informe previ i no vinculant sobre els
projectes de llei de pressupostos generals de la comunitat
autònoma, avantprojectes de normes que afectin l’organització,
competències i funcionament del Consell Econòmic i Social,
qualsevol altre assumpte en què per precepte exprés d’una llei
hagi de consultar-se el CES.

També important és l’exercici de les funcions participatives
en matèria de diàleg social, mitjançant la combinació de diàleg
social, comissió de diàleg social, que en aquest text anava
inserida dins el Consell Econòmic i Social, perquè així es va
considerar en el moment, i que a més a més facilita que sigui
punt de trobada de tots els ens sociolaborals i econòmics. Una
tasca important també és emetre dictamen de caràcter facultatiu
en els assumptes que sotmet a consulta el mateix Consell de
Govern, o els seus membres també; elaborar estudis i informes
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per
a la comunitat, i elaborar i elevar anualment al Consell de
Govern una memòria on reflecteixi les seves consideracions
sobre la situació socioeconòmica i laboral de la Comunitat. I
darrerament, facilitar la presa de contacte, i servir de via
permanent per al diàleg entre els interlocutors socials com a
vies adequades per a la consecució d’acords i solucions als
problemes comuns.

Respecte de la composició, nosaltres consideram fer quatre
grups homogenis de composició amb uns 33 membres,
incloent-hi el president; i aquests quatre grups, seria format el
primer grup per 8 membres representants de les organitzacions
empresarials; 8 membres del grup 2, representants de les
organitzacions sindicals; i el grup 3, 8 membres també en
representació del sector agrari, un pesquer d’economia social
de les associacions de consumidors i usuaris, de la Universitat
de les Illes Balears, de la Federació de Municipis, així com dues
persones de reconegut prestigi dins l’àmbit social i econòmic.
I en el grup 4, membres nomenats directament pel Govern, on
s’hi podrien incloure perfectament els representants dels
consells de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera.

Seguint també aquesta línia d’anàlisi, creim que els òrgans
i durant el mandat els òrgans els dividim en dos: colAlegiat s  i
unipersonals. ColAlegiats en ple, comissió permanent, la
comissió estricta de diàleg social i la comissió de treball; i els
unipersonals, que serien la Presidència, Vicepresidents, el
Secretari General. La durada normal que és comuna a tots els
consells econòmics i socials, és de 4 anys, i el funcionament de
ple es proposa que siguin adoptats per majoria absoluta dels
membres presents, menys en els casos en els quals quedar
regulat per aquesta llei, s’exigeix una majoria especial dels dos
terços. Freqüència de sessió: sessió ordinària almenys una
vegada trimestral, sessió extraordinària a iniciativa del president
o de la comissió permanent, o bé de dos terços dels membres.

Aquesta proposició de llei relativa a la creació del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, que avui debatem en
aquesta cambra, com hem dit, té per finalitat intentar que, degut
a la seva importància i tots els agents, i totes les persones i
organismes que queden implicats en aquest consell tan
important, que ve reflectit a l’Estatut d’Autonomia tengui el
màxim consens per part de totes les forces possibles. Açò és un
text  que va elaborar el Partit Popular, que té el suport del grup
nostre, i que ja amb l’anterior Govern va donar el vist-i-plau. És
un text  que nosaltres hi hem fet feina de fa temps, i que per
diversos motius no va ser aprovat a l’anterior legislatura, però
que açò no impedeix que s’aprofiti en certa manera aquesta
feina feta, que es tengui en compte i que aquest text nosaltres
estam en disposició, si es pren en consideració, d’esmenar el
que faci falta. És a dir, és un text  obert, on tots els seus
components, ja sigui d’organització, funcionament, freqüències
i grups, i composició d’aquests, estiguin d’acord per la majoria
ampla que necessita una institució d’aquest tipus. Nosaltres
pensam que, a més, açò seria un pas positiu, i en qualsevol cas
la nostra voluntat és cercar, com no, el consens per a aquest
important organisme. Gràcies, Sr. President.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Por el Gobierno tiene la palabra el
conseller de Trabajo, Sr. Grosske.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL
(Eberhard Grosske i Fiol):
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Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquests moments totes les comunitats autònomes de l’Estat
espanyol tenen un consell econòmic i social, llevat de Balears
i Melilla. El darrer que va aprovar el seu consell econòmic i
social ho va fer l’any 1997, i hi ha comunitats que tenen un
consell econòmic i social aprovat des de l’any 1988, és a dir fa
12 anys.

Davant aquest panorama jo diria que tota pressa és poca,
no és ver?, i jo crec que hauríem de sortir d’aquesta situació
com més aviat millor, malgrat que em faci pena deixar Melilla a
una situació tan compromesa com ser l’únic territori de l’Estat
que no tengui un consell econòmic i social; però tal volta ho
podríem pactar amb ells, que se sumassin ràpidament al carro.

No obstant això, i des de la major cordialitat política i
personal cap a l’intervinent del Grup Parlamentari Popular, jo
vull demanar a la Cambra que no voti favorablement aquesta
presa en consideració, i més enllà d’això, jo li demanaria al Sr.
Camps i al Grup Parlamentari Popular que retiràs aquesta
proposició de llei; perquè si he dit que tota pressa és poca.
Evidentment jo no faré aquí cap tipus d’argumentació de
caràcter partidista, no entraré en una disquisició sobre quan
s’havia pogut aprovar això i no es va fer, i per què no es va fer.
Els grups parlamentaris, si volen, poden entrar en aquests
termes de debat. Ni tal sols entraré en el contingut de la llei, que
molt bé ha explicat el Sr. Camps, les seves virtuts i els seus
eventuals defectes, malgrat que és una proposició que en el seu
dia efectivament, en uns termes molt semblants o idèntics va
ser plantejat a la Mesa de diàleg social, i va tenir serioses
objeccions per part d’alguns agents amb presència.

No entraré en el contingut, no entraré en arguments de
caràcter partidista, però sí vull enllaçar l’argumentació per què
crec que seria convenient la retirada d’aquesta proposició amb
una paraula que ha utilitzat el Sr. Camps al final de la seva
intervenció, que era la paraula “consens”. Jo crec que la política
que es du a terme des de la Conselleria de Treball és important
dur-la a terme, si és possible, amb el consens dels agents
econòmics i socials, és a dir amb el consens dels empresaris i
dels sindicats, i jo diria que més encara és important aplicar
aquest consens quan es parla de la creació d’un consell
econòmic i social, que segons la proposta del Govern i segons
figura en el pacte per l’ocupació, signat recentment per
patronals i sindicats, es dirà Consell Econòmic, Ecològic i
Social, més important és a l’hora de crear una institució com
aquesta perquè en definitiva els protagonistes del Consell
Econòmic, Ecològic i Social han de ser precisament els agents
econòmics i socials, no és el Govern, no és un òrgan de
l’Administració, no és un òrgan executiu, és un òrgan de
participació, volem crear per llei un canal per a la participació de
la societat civil en la presa de decisions, i per tant és molt
important que aquesta societat civil es trobi còmoda amb
aquest canal, i per tant el procés de consens i de concertació,
insistesc, és important en temes de treball en qualsevol qüestió,
és particularment important a l’hora d’abordar la creació del
Consell Econòmic, Ecològic i Social. 

I efectivament nosaltres des del Govern ja hem començat a
parlar a la Mesa de diàleg social i fora de la Mesa de diàleg

social amb altres entitats i institucions, i sindicats, i
associacions diverses que no estan a la Mesa, sobre el nostre
projecte de Consell Econòmic, Ecològic i Social, se l’ha
refigurat en el pacte per l’ocupació, va ser objecte de debat a
una reunió del mes d’octubre de la Mesa de diàleg social, al
voltant d’un text que ja comptava amb una important adhesió
per part dels membres de la Mesa, i si no s’ha accelerat més
aquesta tramitació, és perquè en definitiva s’ha estimat
convenient de forma consensuada també amb els components
de la Mesa que era més important d’entrada donar prioritat al
projecte de llei que va sortir per consens de la Mesa del servei
balear d’ocupació, que era important donar prioritat al mateix
pacte per l’ocupació, que són les grans línies que han de
determinar la política del Govern en matèria d’ocupació, en
matèria laboral, en matèria de foment d’economia productiva i
de cohesió social durant la present legislatura, que era
important donar prioritat al pla de xoc contra la sinistralitat
laboral, i el decret de formació que la setmana passada va
aprovar el Consell de Govern.

En definitiva, el Consell Econòmic, Ecològic i Social penja
d’aquest pacte per l’ocupació, és un compromís del pacte per
l’ocupació, i per tant ara és el moment d’abordar-lo, i jo vull
anunciar solemnement a la Cambra, i vull que en quedi
constància en el Diari de sessions que molt aviat, en els
propers dies, es convocarà una reunió de la Mesa de diàleg
social per abordar concretament el debat sobre el text definitiu
del projecte que finalment ha d’aprovar el Govern.

Què passaria si ara el Parlament aprovàs aquesta presa en
consideració que li demana el Partit Popular? D’entrada, que el
Parlament se situaria en contra d’un acord que ha adoptat, o
millor dit, del contingut del pacte per l’ocupació, signat
recentment, insistesc, per CAEB, PIMEM, Comissions, UGT, a
part del propi Govern; d’entrada quant a la denominació.
Segona, els agents socials i econòmics se sentirien lògicament
marginats a l’hora d’aportar, de negociar, de concertar el
contingut de la llei de creació del Consell Econòmic i Social. Ells
estan asseguts a una taula, manejant esborranys, presentant
propostes, consensuant coses, i de sobte es troben que el
Parlament fa una espècie de pase por la izquierda, i els
plantifica un projecte que en definitiva ells no han tengut
l’oportunitat de debatre ni de consensuar.

Jo crec que, per tant, si surt aquí com a qüestió incidental
no és per debatre com a grup parlamentari més, és per demanar
la retirada d’aquesta proposta, precisament per respecte a
aquest procés de concertació, i jo estic segur que el Sr. Camps,
que l’ha intentat dur a terme en alguna ocasió durant el seu
mandat com a conseller de Treball, ha de saber de què parl, i jo
crec que no hem de deixar que els empresaris o les associacions
empresarials i els sindicats es puguin sentir marginats per
aquest Parlament, puguin sentir que aquest Parlament no és
sensible a la necessitat de culminar aquest procés de
negociació. Per això, jo li deman, a la majoria, que no voti a
favor, si és necessari, aquesta proposició, però jo també deman
al Partit Popular que no ens posi en aquesta tessitura, que la
retiri i així almenys no deixarà dir a la majoria que el PP va
intentar marginar els empresaris i els sindicats a l’hora de
dissenyar el Consell Econòmic i Social.
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Per tant, insistesc que la posició més sensata és la retirada,
dins el compromís, naturalment, que es produirà aquesta
propera reunió de la Mesa de Diàleg Social i que això sortirà
endavant. Si, efectivament, aquest procés no funcionàs, si no
es pogués, amb aquesta ocasió, arribar a un consens, si el
Govern no fos capaç de treure endavant un projecte, jo crec
que llavors seria el moment, lògicament, perquè el grup
parlamentari de l’oposició, amb tota la legitimitat i des d’un
punt de vista molt raonable, presentàs aquest projecte que avui
se sotmet a la nostra consideració.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Conseller. Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller.

Nosaltres pensam que aquest text  que avui presentam és un
text  que ha dut una feina i en què s’ha fet una feina ben feta,
que és un text  que es pot aprofitar i que és un text obert, i
nosaltres el que també pensam és que les lleis s’han de debatre
en el Parlament de les Illes Balears perquè és l’organisme
adequat, i que no hem de ser més testimonis que altres facin
lleis i arribin aquí fetes, però amb aquest procés de consens de
què vostè parla, nosaltres hi estam d’acord, és a dir, nosaltres
estaríem, fins i tot, disposats a retirar-lo, sempre que aquesta
voluntat que expressa el conseller sigui oberta al diàleg i que
aquest consens per a aquesta important institució del Consell
Econòmic i Social sigui, per part de tots, una eina i un fonament
institucional de tots els grups polítics, és a dir, que estaríem
disposats a retirar-lo sempre que, realment, aquesta
predisposició es debati i es consensuï i es dialogui dins aquest
edifici, que és el Parlament de les Illes Balears.

Almenys esper que si aquesta proposició no de llei la
retiram, sigui també per donar-hi definitivament, superant
qualsevol consideració anterior, una sortida totalment i
absolutament definida i enllestida per tots els grups polítics.

I hi ha una dada que no em resistesc a dir, que és que el
PSOE, quan governava, va constituir el Consell Econòmic i
Social, el 91, la Constitució es va fer el 78 i estam pensant en 13
anys. Aquest tampoc no és un exemple a seguir, malgrat
nosaltres siguem els últims, llevat de Ceuta o Melilla, no sé
quina m’ha dit, nosaltres pensam, i n’estam ben segurs, que
tindrem la millor llei del Consell Econòmic i Social si
aconseguim aquest consens.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. Sr. Conseller, para cerrar el turno
incidental...

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I BENESTAR SOCIAL:

Gràcies, Sr. President.

Bé, jo agraesc al Sr. Camps que hagi recollit la via
argumental que jo he plantejat a la qüestió incidental.
Efectivament, i si se’m permet la broma, es podria haver fet el
Consell Econòmic i Social una mica abans. No és aquesta la raó
fonamental per la qual jo no milit en el PSOE però, evidentment,
podria formar part de la relació de qüestions per les quals jo no
estic en aquest partit.

Acabada la broma, jo li agraesc la postura i, efectivament, jo
em compromet a dues coses, jo em compromet a, paralAlelament,
en el marc de debat i de concertació que s’ha de produir
necessàriament a la Mesa de Diàleg Social, obrir un canal de
diàleg amb el Partit Popular sobre aquesta qüestió, en paralAlel,
de manera immediata, és a dir, demà mateix si volen, a la
Conselleria de Treball, sense cap tipus de problema;
lògicament, aquest procés de consens previ a nivell social i a
nivell polític, en aquest cas, no usurpa el paper del Parlament
és, simplement, una feina preparatòria perquè després el
Parlament, en ús de la seva sobirania tramiti el projecte de la
manera que li sembli més oportuna, i en segon lloc, quan
vengui aquest projecte de llei al Parlament, lògicament, també,
entre grups parlamentaris, i jo crec que puc parlar en nom del
grup parlamentari de la majoria, des del Govern, propiciarem un
diàleg seriós sobre les esmenes que, eventualment, es vulguin
o es puguin plantejar a aquest projecte de llei.

Jo crec que amb això recull la seva solAlicitud de consens als
dos nivells, a nivell parlamentari i a nivell polític, de manera
immediata i prèviament a l’aprovació del projecte, i, per tant,
podem deixar que culmini, esper que feliçment, aquest procés
de concertació i de diàleg social que ja s’ha encetat sobre la
definició dels trets característics del Consell Econòmic,
Ecològic i Social.

Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Camps, no és que li toqui,
és que, segons pareix...

EL SR. CAMPS I COLL:

Per a precisió, és a dir, agraesc al conseller el seu tarannà de
consens i obert a aquesta via parlamentària, que nosaltres
també creim que és la via adequada, que nosaltres estam
disposats a colAlaborar en aquesta nova llei de Consell
Econòmic i Social, i també el que sí que ens agradaria és termini,
és a dir, que en un període de temps, dins aquesta legislatura,
sigui possible que açò sigui fet, període de sessions, perdó.

EL SR. PRESIDENT:
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Bé, pareix que aquesta proposició ha estat retirada, en
conseqüència, em comunica el vicepresident que la proposició
ha estat retirada, ho ratifica el secretari segon de la Mesa.

Declaració institucional  signada per tots els grups per la
qual es condemnen els actes de violència i intolerància
succeïts a El Ejido (Almeria).

Per tant, hauríem exhaurit l’ordre del dia d’avui, però hi ha
una declaració institucional que han signat tots els grups, la
lectura de la qual farà el secretari primer de la Mesa.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

“El Parlament de les Illes Balears manifesta la més absoluta
condemna als actes de violència i intolerància succeïts a
Almeria, El Ejido, at ès que atempten contra els drets humans i
contra els pilars fonamentals del nostre estat de dret.”

EL SR. PRESIDENT:

Queda aprovada, supòs, per assentiment.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats. S’aixeca la
sessió.
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