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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam la sessió
plenària corresponent al dia d'avui. Començarem, com és
habitual, amb el torn de preguntes.

I.1) Pregunta RGE núm. 4871/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Antoni Pastor i Cabrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a desvinculació del Sr. Ballester de l'Escola Superior
de Vela.

La primera és ajornada en temps i forma pel Govern.

I.2) Pregunta RGE núm. 5425/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a estació depuradora de Cala Galdana.

La segona pregunta que és la 5425, relativa a l'estació
depuradora de Cala Galdana, que formula l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, demana el
Govern ajornament. Queda ajornada, a petició del Govern.

I.3) Pregunta RGE núm. 5426/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Guillem Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a requisits dels tècnics de grau mitjà de Gesma.

La tercera pregunta, 5426, relativa a requisits dels tècnics de
grau mitjà de Gesma, la formula l'Hble. Diputat Sr. Guillem
Camps i Coll, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Supòs que aquesta no s'ajorna. Jo
demanaria a la consellera de Sanitat el següent. L'altre dia vaig
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llegir a un mitja de comunicació que sortia per part de Gesma
que demanaven un lloc de feina de tècnic de grau mitjà i es
requeria diplomatura universitària o superior en les branques de
dret, econòmiques o empresarials. És per aquest motiu pel que
jo ho deman, perquè per a un lloc de tècnic de grau mitjà, una
entitat pública com és Gestió Sanitària de Mallorca, requereix
diplomatura universitària o superior a les branques de dret,
econòmiques o empresarials.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Sra. Consellera de Sanitat. té la
paraula.

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

Sr. President, Sr. Camps. Per a la contractació d'aquest lloc
de feina que vostè va veure a la premsa, l'empresa pública
Gesma ha aplicar escrupolosament la legislació vigent en
matèria laboral. L'acord signat l'any 96 per les centrals sindicals,
els  membres del comitè d'empresa d'aquelles, la representació
legal de Gesma, estableix que per a la classificació professional
de la plantilla laboral de l'empresa pública Gesma s'exigiran els
requisits de titulació d'acord amb la legislació vigent, i aquest
estableix que per a un tècnic de grau mitjà serà la de diplomat
universitari o bé tres cursos de llicenciatura. A les bases dels
concursos d'oposicions que s'han convocat aquests darrers
anys a l'àmbit públic d'aquesta comunitat, comprovarà que
exactament aquesta fou la titulació requerida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que aquí ens hauríem d'aclarir.
Per una banda, nosaltres ens omplim la boca de fomentar la
formació professional i per l'altra, cream amb unes titulacions
homologades i després, per altra banda, cream una gran
confusió. Primer de tot, hi ha un cicle primari que és fins als 12,
li ho record, després d'ESO, que és l'ensenyament secundari
obligatori, dels 12 als 16, i després hi ha una secundària no
obligatòria, hi ha batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, que
aquests  poden ser tècnics, d'acord amb el cicle. I després hi ha
uns cicles formatius de grau superior, que són tècnics superiors
en especialitat concreta del cicle.

Jo crec que és hora que revisem aquest acord, és hora que,
si vostè no té confiança en el conseller d'educació, allà té el Sr.
Crespí que n'hi pot donar, que s'ho miri, s'ho repassi, i realment
donem les titulacions adequades, adients perquè ningú no
tengui confusió. I crec que és un missatge i una obligació de
tots vostès perquè, d'acord amb la legislació actual, adaptem,
si n'és el cas, els acords anteriors.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Sr. President. Sr. Camps. La meva confiança és total amb el
conseller d'Educació, Sr. Damià Pons. El que vostè demana per
al lloc especial, per cobrir i per reforçar aquest departament de
contractació administrativa, actualment sols hi ha una persona,
i és totalment insuficient pel volum de feina, això és el que jo li
volia contestar. I per aquest motiu, el perfil que es demana del
treballador requereix una formació jurídica i econòmica, d'acord
amb les bases públiques de la convocatòria. Vostè diu que ho
hem de canviar, bé, ens ho mirarem tots, mirarem tot el que
s'hagi de canviar. Però, de moment, el que ha sortit és això i, per
tant, demanam la llicenciatura en dret, si es presenta algú amb
llicenciatura en dret, aquest tendrà una puntuació evidentment
major que els que tenguin diplomatures mínimes requerides.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat.

I.4) Pregunta RGE núm. 4883/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a dessaladora a la zona nord de Mallorca.

Passam a la pregunta número 4, 4883, relativa a dessaladora
a la sona nord de Mallorca, que formula el diputat Hble. Sr.
Jaume Font i Barceló, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Aquest
grup i aquest diputat en concret continua insistint en aquelles
coses que creu que interessen la  societat de Mallorca, i a més
n'està convençut a través d'enquestes que vostès mateixos fan
sobre els problemes de l'aigua. Per això, deman una cosa per la
qual, vostès objectivament en tenen constància, la gent està
preocupada. I don per feta la pregunta amb els termes que
figuren a l'ordre del dia d'avui.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. President del Govern, té la
paraula.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font. En relació a la pregunta dir
que tant jo com els diputats que varen intervenir a la moció que
es referia a la dessaladora de la zona nord, ja li explicaren quina
era la situació, però he de dir que a mi no em sap gens de greu
tornar-li a explicar.

Quant al que és la dessaladora de la zona nord, està inclosa
dins les sol·licituds que ha fet el Govern de les Illes Balears al
ministeri, de 16.000 milions de pessetes per a l'any que ve,
perquè s'incloguin dins els pressuposts de l'any que ve, i dins
aquesta sol·licitud hi figuren 800 milions de pessetes per iniciar
aquesta dessaladora. Per tant, aquest govern està totalment
d'acord que es dugui a terme. Només vull recordar que en
aquell moment es va presentar una esmena per tal que s'hi
incloguessin tota una altra sèrie de temes, i ho dic perquè també
dins aquesta petició hi ha 1.800 milions de pessetes per
remodelar la dessaladora de Santa Margalida-Muro, que és una
qüestió que també creim molt important. Esperem que el
ministeri atengui aquestes sol·licituds i, per tant, això es pugui
fer el més aviat possible.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern. Sr. Font, té la
paraula.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Molt
Hble. Sr. President, Francesc Antich, jo crec que és senzill de
vegades dir el que vostè mateix acaba de dir, però dir-ho a una
votació, i jo respect el que vostè m'ha dit que es va presentar
una esmena, és ver que es va presentar, però realment es va
presentar una esmena per desbaratar exactament, per despistar
el conill del que realment hi ha damunt la taula i als mitjans de
comunicació. La gent volia un pronunciament, i una zona de
Mallorca volia un pronunciament. Ahir va passar el mateix,
president, al Consell Insular de Mallorca, en cinc punts distints,
on hi havia a cada zona la cosa detallada, si un hagués volgut
estar d'acord amb un punt, hagués pogut votar un punt i l'altre
no, i es va votar que no.

Com pot suposar, la nostra feina com a Grup Popular és
insistir en aquest tema, per altra part li agraesc que vostè digui
que està d'acord, com m'hi va dir a mi, i jo vaig quedar content,
però volia que fos aquí dins que es digués, en la construcció de
la dessaladora a la zona nord i, per altra part, lògicament, les
altres coses que han demanat a Madrid, jo esper que les puguin
aconseguir i les sàpiguen negociar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. President del Govern, té la
paraula.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN (Francesc Antich i
Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sr. Font, no, la idea, jo pens que la
idea dels distints grups parlamentaris no era a cap moment fer
fugir el conill que interessava, sinó bàsicament intentar explicar
que el tema de l'aigua necessita solucions integrals i no només
és un tema de dessaladores, i jo crec que en els darrers temps,
s'ha fet un debat massa o s'ha donat massa importància al debat
de les dessaladores i, en canvi, no s'ha donat importància a
aquestes  solucions integrals, i per això es va fer aquesta
esmena, perquè realment amb el suport de tots els grups
parlamentaris, arribàs a Madrid aquesta idea, que a més de
dessaladores en aquest país també necessitam gestionar la
demanda, necessitam fer actuacions en estalvi, necessitam fer
actuacions en depuració d'aigua.

De totes formes, he de dir que estic preocupat perquè les
iniciatives, les promeses, les coses que ens diu el ministre,
llavors no figuren damunt el pressupost, jo només vull recordar
que en aquest moment, quant a dessaladores, el pressupost és
zero, que quant a sa Costera hi ha 100 milions i el pressupost
són 6.000 i busques de milions de pessetes, que hem demanat
temes de depuració d'aigua per valor de 18.000 milions de
pessetes  al fons de cohesió i ens han donat zero pessetes i que,
per tant, fins ara, en tots aquests temes, el que hi ha hagut és,
i em sap greu haver-ho de dir, molt de fum i poca aigua.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. President del Govern.

I.5) Pregunta RGE núm. 5422/00, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Neus Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plantilla que es quedarà la Conselleria de Benestar
Social un cop transferit l'IBAS.

La pregunta 5 és ajornada en temps i forma pel Govern.

I.6) Pregunta RGE núm. 4884/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
despeses de l'exposició a l'Havana.

La número 6, 4884, relativa a despeses de l'exposició a
l'Havana, la formula l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular que té paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, als mitjans de
comunicació del passat mes de novembre, llegim una nota que
posa "Hasta Cuba se ha desplazado una pequeña comitiva en
representación de las Islas, integrada por el conseller de
Cultura, Damià Pons, el director general de Cultura, Pere
Muñoz, la comisaria de la exposición, Mº José Corominas y
algunos artistas como Pep Guerrero, Bárbara Juan, Bernardí
Roig y Paca Florit", entre aquests artistes, evidentment, no
n'hi ha cap d'Eivissa i Formentera.
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Un altre titular diu: Terra de poesia. Dur a l'Havana les
veus dels millors poetes balears.

Quines han estat, Sr. Conseller, les despeses totals de
l'exposició celebrada recentment a l'Havana, a la qual vostè va
assistir? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller d'Educació i Cultura, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Marí, el cost d'aquesta participació dels artistes de
Balears a l'exposició de l'Havana va costar 3.500.000 pessetes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Li agraesc que m'hagi donat aquesta
xifra, que no dubtam que inclou totes les despeses que això va
ocasionar, però no m'ha contestat, tampoc no li havia preguntat
directament, per què en aquest llistat d'artistes, on n'hi havia de
Mallorca i de Menorca, no n'hi havia cap d'Eivissa i Formentera
i si a aquests artistes també se'ls va pagar el viatge.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquests 3 milions i mig de pessetes es desglossen en
l'edició d'un catàleg, exactament aquest, 130 pàgines, 56
il·lustracions en color, 1.000 exemplars, 500 dels quals es varen
distribuir a l'Havana en el marc de la biennal. El cost de les
teles, 53 teles, el cost de transport d'aquestes teles, i el cost del
treball de la comissària. Evidentment, a més de les despeses
corrents de viatge del conseller i del director general de Cultura
que són els dos únics que varen formar part de la comitiva
oficial, perquè els artistes hi assistiren a títol personal i pagant-
se cadascun d'ells el viatge. I jo li vaig anar a partir d'una
invitació formal de l'organització de la Biennal de l'Havana per
fer tota una sèrie de coses que m'imagín que a la propera
pregunta tendré ocasió d'explicar-li .

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 4885/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Joan Marí i Tur, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
biennal de l'Havana.

Passam a la pregunta 7, 4885, relativa a Biennal de l'Havana
que formula l'Hble. Diputat Sr. Joan Marí i Tur, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, quina valoració li mereix
al conseller d'Educació i Cultura l'exposició celebrada
recentment a l'Havana, a la qual vostè va assistir?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. La participació dels 39 artistes de les Illes Balears que
participaren a la Biennal de l'Havana, a aquest conseller i a la
conselleria li mereix una valoració molt positiva.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. MARÍ I TUR:

Gràcies, Sr. President. No dubtàvem d'aquesta contestació,
el que passa és que a l'oposició del Grup Popular no li mereix
aquest comentari tan positiu. Terra de poesia, aquest llibre que
jo tenc, és un llibre que va ser presentat allí, allà on, em sap
greu Sr. Conseller sempre dir-li el mateix, no diu absolutament
res de Formentera. Vostè posarà l'excusa que a Formentera no
hi ha poetes, a Formentera hi ha poetes i l'Obra Cultura Balear
va editar-ne aquest llibre. Al programa que vostè ha esmentat,
diu entre altres perles el senyor director de la Biennal: "Un
llençol és un llençol i és també tela per on pintar"; després, la
senyora comissària diu, entre altres coses, el següent, tan
curiós: "En el cas de les illes d'Eivissa i Menorca -Formentera,
afegesc jo, no existeix, Formentera no existeix- que formen part
de l'arxipèlag balear, tenen al seu paisatge un tret comú amb
l'Havana i és que -escolti bé- els  seus ports són profunds i no
han estat construïts a base de ciment -es veu que no ha vengut
mai a Eivissa, aquesta-, sinó que són de formació natural, per
donar un gran accés de la mar vers la terra ferma -escolti bé-
guardada a l'entrada del port amb torres de vigilància damunt
les murades -no n'hi ha ni una- amb les quals històricament es
protegien dels invasors".

Sr. Conseller, un diàleg entre dues illes, Mallorca i l'Havana,
a mi em sap greu ser tan incisiu i tan repetitiu, però és que l'oblit
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de la Conselleria de Cultura en aquest cas en concret cap a
Eivissa i Formentera, és realment sagnant, realment sagnant i
vergonyós i poc propi d'un govern que fa propaganda de
quatre illes, una frontera, cap país, en fi, tot allò que vostès
sempre diuen. Això és incomprensible, Sr. Conseller

Creim, sincerament i modestament que gastar-se 3.500.000
pessetes  en aquesta exposició, amb tot el respecte que em
mereixen els seus artistes, per anar a penjar la bugada a uns
carrers de l'Havana no valia la pena, sobretot fent-se de la
manera que s'ha fet, amb total discriminació cap a les illes
menors i especialíssimament cap a l'illa de Formentera, on tan
sols  Enric Riera va penjar un llençol blau als carrers de
l'Havana.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Marí, el seu temps està esgotat. Sr. Conseller d'Educació
i Cultura, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Marí, vostè és un obsessiu, un
obsés. Vostè em convida que faci de censor dels escrits de les
comissàries del catàleg, jo no tenc aquesta vocació, vostè es
veu que sí. Menorca i Eivissa, de 39 artistes n'hi havia
exactament 8, un percentatge que en relació amb la població
està prou bé, i hi havia un artista eivissenc. Dins l'antologia de
poemes que vostè treu a rotlle sense venir a compte, perquè no
formava part exactament de la pregunta referida a l'exposició, hi
ha un gran poeta eivissenc i n'hi ha cinc o sis de mallorquins,
amb la qual cosa les proporcions també estan perfectament
solucionades.

Molt positiva la valoració, com no ha de ser positiva la
participació de 39 artistes a la segona biennal en importància
d'Amèrica Llatina després de Sao Paulo?, com no ha de ser molt
positiva la valoració d'una participació de 39 artistes a una
biennal a la qual hi ha mitjans de comunicació de 35 països, 100
artistes de tot el món, 40 països que hi participen, un miler de
crítics, col·leccionistes i artistes nord-americans, 39 teles,
llençols, o és que els pintors pinten damunt l'aire?, no pinten a
les teles, què té més si estan envasades o si estan penjades, a
nivell d'obra artística?, han d'estar dos mesos penjades a la
Plaza Vieja de l'Havana i a la Llonja del Comerç. Ah!, i si vostè
n'hagués fet alguna d'operació tan rendible com aquesta per
promocionar la cultura de les Illes Balears. I, per favor, les
seves  obsessions de Formentera, miri de canviar de registre,
perquè tota la cambra ja es pixa de riure -i perdoni l'expressió,
president- cada vegada que les treu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I.8) Pregunta RGE núm. 5418/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida i Ecologista, relativa a funcionament de l'SMAC a
Eivissa.

Passam a la vuitena pregunta, 5418, relativa a funcionament
de l'SMAC a Eivissa, que formula l'Hble. Diputat Sr. Miquel
Ramon i Juan, del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i
Ecologista, que té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Continuam parlant de l'illa
d'Eivissa, però aquesta vegada no per temes artístics, i realment
aquesta preocupació que manifest del funcionament de
l'SMAC, sabem que també a l'illa de Menorca no és prou
correcte, però, en tot cas, les deficiències constatades i les
solucions reclamades pels sectors implicats són especialment
fortes a l'illa d'Eivissa.

Bé, la situació és que aproximadament, no vol ser una xifra
estadística exacta, aproximadament un 70% dels actes de
conciliació convocats a l'illa d'Eivissa per l'SMAC no arriben a
celebrar-se mai o, com diu la literatura oficial, queden intentats
sense efecte, o sigui que uns actes que són obligatoris per llei,
que s'han de fer i que són previs a les demandes davant la
justícia, davant els jutjats socials, en realitat, parlant clar, no
serveixen per a res o serveixen únicament per perdre temps, i la
veritat és que moltes vegades, quan hi ha situacions,
bàsicament en els acomiadaments, en què és possible arribar a
un acord, aquí hi ha un perjudici molt important tant per als
treballadors que podrien cobrar immediatament una
indemnització, com per als empresaris que després es veuen
obligats a pagar uns salaris de tramitació que serien
innecessaris  recorrent als jutjats socials. Això ve agreujat, a
més, per la falta d'informació telefònica que es dóna des de
l'SMAC i contribueix aquesta situació a col·lapsar els jutjats
socials.

En definitiva, el que passa és que la descentralització de
l'SMAC, en les visites a les illes d'Eivissa i de Menorca, no ha
servit en absolut per millorar la situació i avui en dia, si es
continuen mantenint les coses tal com es fan, en realitat és una
despesa bastant innecessària i que no facilita els acords entre
empresaris i treballadors.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sr. Conseller de Treball, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. El que exposa el diputat és cert, hi ha
un deficient funcionament del servei d'arbitratge i mediació a
les illes menors, perquè, en definitiva, no hi ha un servei
establert en permanència, ni a Menorca ni a Eivissa i
Formentera. S'ha intentat solucionar amb el tema del
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desplaçament de funcionaris, però això és absolutament
insuficient.

Des d'aquest punt de vista, la Conselleria de Treball ha
intentat solucionar aquesta qüestió, a partir de dues línies de
feina, una de manera concertada amb els sindicats i els
empresaris, potenciar el Tribunal d'arbitratge i mediació, que és
un altre àmbit, no pròpiament administratiu, que està ampliant
les seves competències, que a partir de l'1 de gener del 2001, és
a dir, el mes que ve, és previst que també pugui entendre
d'acomiadaments i de sancions disciplinàries, i que el Govern
li dóna un suport actiu que li donarà la perspectiva d'això, les
xifres del pressupost del 99, que destinàvem 27 milions al
Tamib, el 2000 s'hi destinaren 43 milions, i el 2001 està previst
destinar-hi 60 milions. 

No obstant això, tenim també l'obligació de donar un bon
funcionament a través de l'SMAC, és a dir, del servei propi de
l'administració. I, en aquest sentit, el que s'ha fet ha estat
introduir al catàleg i dotar al catàleg de relació de llocs de feina,
dos llocs d'auxiliar administratiu, un per a Eivissa i un altre per
a Menorca, que puguin superar les disfuncions en el tema de
les notificacions i del contacte amb les persones que després
han de fer els actes de conciliació. D'aquesta manera, esperam
que l'SMAC funcioni millor a Eivissa i Formentera i a l'illa de
Menorca, però a la vegada també tenim molta esperança que
aquesta fórmula, patrocinada pels propis agents socials, que és
el Tamib, també pugui assumir, amb major resultat en el futur,
la resolució dels conflictes tan individuals com col·lectius.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball. Sr. Ramon, té 21
segons de temps encara per intervenir.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La veritat és que la promoció
del Tamib és molt interessant, però encara l'SMAC és l'únic
organisme obligatori. Davant el mal funcionament de Correus
i la dispersió de centres de treball, seria important també i no
seria excessivament costós, que hi hagués una citació via fax
que pogués arribar als demandants i que, encara que no fos
l'oficial, serviria perquè es poguessin celebrar aquests actes de
conciliació i que pogués tenir una virtualitat l'SMAC fins que
sigui necessari perquè el Tamib no hagi ...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. El seu temps està esgotat.

(Se senten alguns aplaudiments)

Sr. Conseller de Treball.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

De quants de segons dispòs, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Descomptant-li una equivocació que hi ha hagut a la
màquina, meva, per no polsar bé el botó, uns 34 segons, vol dir
que 10 segons després que la llum vermella estigui encesa,
encara és temps del Sr. Grosske, però s'haurà acabat.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Bé, dir que, efectivament, qualsevol
suggeriment serà ben rebut i que lògicament si s'han
d'implementar fax, s'implementen fax, però, en qualsevol cas,
pensam que el desplaçament i la permanència d'aquests
funcionaris 24 hores al territori, és el que més podrà solucionar
aquesta qüestió i, en tot cas, l'SMAC i el Tamib no són
qüestions alternatives, són dues línies a potenciar des del
Govern, i això és el nostre propòsit a partir d'ara.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball.

I.9) Pregunta RGE núm. 5421/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Francesc Fiol i Amengual, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a accions per tal de controlar la legionel·la.

Pregunta 9, 5421, relativa a accions per tal de controlar la
legionel·la, que formula el diputat Hble. Sr. FRancesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, una de les funcions que té l'oposició dins el
Parlament és fer arribar a la cambra la preocupació de l'opinió
pública envers determinats temes que són notícia amb
freqüència. Avui mateix sentíem a les notícies del matí que ha
mort una persona per legionel·la a Navarra, hem seguit amb
interès, i estic segur que vostè també, el que passa a Barcelona,
concretament, i a Alcoi, on sembla que ens trobam davant brots
de legionel·la. Vostè ja ha fet unes declaracions
tranquil·litzadores, i també el seu director general, però ens
agradaria donar-li l'oportunitat que explicàs a la Cambra quina
és la situació real, perquè l'opinió pública sàpiga, exactament,
què es fa i què s'ha fet. Fins i tot, si em permet, m'atreviria a
suggerir-li que ara que comença o ha començat ja la temporada
baixa de l'hostaleria, posàs en marxa  una campanya de revisió
dels  establiments hotelers, etc., etc., que podria, si més no,
evitar d'una forma preventiva l'aparició de brots de legionel·la
que, encara que es reconeix, com reconeixia el director general,
que hi ha hagut alguns casos, no ho podem, afortunadament
entenc, qualificar de brot, però ens agradaria que pogués
explicar quines accions han dut a terme i, sobretot, quines
pensen dur a terme davant aquesta psicosi que es produeix
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entre la població, que no ha arribat a les Illes Balears però que
hi podria arribar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, miri,
durant l'any 2000, la secció de Sanitat Ambiental de la
conselleria juntament amb tots els farmacèutics de sector, han
dut a terme les següents actuacions dirigides al control i a la
prevenció de la legionel·losi, a instal·lacions tant d'ús
comunitari com a establiments hospitalaris. Li desglossaré.

A l'illa de Mallorca, al sector sanitari de Palma s'han fet
inspeccions a infraestructures, hotels, 32; hospitals, 14; fonts
ornamentals  públiques, 55; total anàlisi de mostres, 125. Al
sector sanitari de Manacor, inspeccions a infraestructures,
hotels, 31; hospital, 1; anàlisis de mostres, 17. Al sector sanitari
d'Inca, inspecció d'infraestructures, hotels, 31; hospitals, 2;
anàlisis de mostres, 31.

A l'illa d'Eivissa, hotels, 63; hospitals, 2; anàlisis de mostres,
31.

A l'illa de Menorca, hotels, 49; hospitals, 4; anàlisis de
mostres, 265.

A totes les inspeccions de totes les infraestructures s'inclou
el protocol d'inspecció i es facilita l'assessorament i les
directrius sanitàries per a la prevenció i el bon manteniment de
les instal·lacions comunitàries d'aigua i en el cas que el
mostreig fos positiu, les normes per a la hipercloració de la
instal·lació. 

Quant al que farem més endavant davant els brots que han
sorgit a altres punts de la Península i que aquí, com vostè molt
bé ha dit, no en tenim de moment, totes aquestes mesures
s'incentivaran. I quant als hotels, ens posarem en contacte amb
el conseller de Turisme i mirarem que totes aquestes normes i
totes aquestes inspeccions siguin encara molt més intenses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, molt amable per la
seva resposta, però m'agradaria que pogués detallar els casos
que, a resultes d'aquestes inspeccions s'han donat, més o
menys a quines zones, si és possible, i també que ens defineixi,

amb un poc més de detall si vol i si pot, quines accions
emprendrà realment de caràcter preventiu per evitar que es
produeixin brots. Perquè, naturalment, vostè ha donat a
entendre, sense dir-ho, que no hi havia brots, i jo crec que no
hi ha cap brot de legionel·la, però hi havia unes declaracions
del director general de Sanitat que, si no vaig malinterpretar,
s'havien donat devers 17 casos de legionel·la, aïllats i
controlats i que no havien produït cap problema sanitari, però
m'agradaria saber si és així, i si és així, efectivament té el nostre
suport  per a quantes accions dugui a terme per evitar que es
propagui aquesta malaltia a les Illes Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat.

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

Sr. President. Sr. Fiol, un cop mirades les estadístiques
d'enguany, és ver que hi ha hagut aquests desset o devuit
casos completament aïllats com vostè diu. Mirant els anys
anteriors, que vostè era conseller, hi havia hagut exactament els
mateixos casos, la qual cosa ens fa veure que duim el mateix
ritme que durant els quatre que va ser conseller de Sanitat.

Quant al que em demana, com que no era a la pregunta, no
li puc contestar, no és mala fe, sinó és que no sé els casos que
he trobat a Mallorca, a Menorca, etc., centres d'Inca i Manacor,
però no passi pena que amb una propera pregunta ho duré, si
m'ho demana clarament, perquè aquí només hi havia accions, i
amb tota tranquil·litat els hi facilitaré.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera de Sanitat, moltes gràcies, el seu temps està
esgotat.

I.10) Pregunta RGE núm. 5423/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a pista d'aventures de Menorca per a l'any 2000.

Passam a la pregunta 10, 5423, relativa a pista d'aventures
de Menorca per a l'any 2000, que formula l'Hble. Diputat Sr.
Josep Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, que té
la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, la setmana passada
demanàvem quin era el percentatge que el Govern pensava
assumir per tal que Pista d'aventures de Menorca es pogués
celebrar aquest Nadal a Maó. Desafortunadament vostè no ens
va respondre, va ser la consellera de Sanitat la que ens va dir,
la que ens va anunciar que la seva àrea aportava 3 milions de
pessetes  per tal de pagar els monitors. Nosaltres feim una passa
més i intentam esbrinar, finalment, quina serà la posició de Fires
i Congressos i del Govern per tal d'assumir la totalitat del cost
d'aquesta pista.
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Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Sr. Vicepresident del Govern, té
la paraula.

EL SR. VICEPRESIDENT DEL GOVERN I CONSELLER
D'ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA (Pere Sampol i Mas):

Gràcies, Sr. President. Bé, Fires i Congressos assumeix la
totalitat de l'organització i la totalitat del cost de l'organització,
li puc avançar que té un pressupost de 9.463.150 pessetes.
Altra cosa és que això sigui la despesa total al final o el balanç
definitiu. Nosaltres en aquest moment, encara estam cercant
patrocinadors, tant privats com de les administracions
públiques, el Consell de Menorca també brinda la seva
col·laboració en temes que són difícils de quantificar
econòmicament, com per exemple personal que treballarà en
l'organització, en material, etc., ara, la responsabilitat és
exclusiva de Fires i Congressos.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Vicepresident. Sr. Gornés, té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Vull entendre, per tant, que la totalitat
del cost, si es poden aconseguir els patrocinadors que facin
falta, tant públics com privats, per a la realització d'aquest fira,
serà assumida finalment pel Govern de les Illes  Balears, cosa
que em tranquil·litza, perquè almenys la darrera edició que es va
celebrar que va ser el 98, si no record malament, perquè el 99
per qüestió de les obres el Govern va decidir que no es feia, va
ser un cost que es va assumir en un percentatge altíssim per
part del Govern de les Illes Balears.

Jo pens que no ha de ser un problema trobar patrocinadors
perquè ens van trobar davant una de les fires amb més ressò
popular quant a la joventut, adults i sobretot infants van
respondre molt favorablement aquesta oferta i pens que, bé, és
una qüestió de moure i de tocar les tecles oportunes, i estic
segur que no hi haurà problemes de finançament en aquesta
qüestió.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. Sr. Vicepresident del Govern, no hi ha
resposta o no hi ha darrera intervenció.

I.11) Pregunta RGE núm. 5424/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a edició del llibre sobre el Modernisme a les Illes
Balears.

Passam, per tant, a la pregunta 11, 5424, relativa a edició
d'un llibre sobre el Modernisme de les ILles Balears, que
formula l'Hble. Diputat Sr. Josep Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. La pregunta és si estava d'acord el
conseller d'Obres Públiques amb les paraules del Sr. Director
General d'Arquitectura i Habitatge on deia que la pressa en
l'edició del llibre sobre el modernisme a les Illes Balears, només
seria una dificultat si 'ha de fer de nou.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, davant
aquesta pregunta, evidentment és difícil respondre al que ha dit
una persona sense saber la font i el context en què s'ha dit. En
tot cas, jo em reafirm en el que vaig dir l'altre dia, que aquesta
feina és important i crec que bastant urgent dins el context on
som, quant a relació amb el que són les rutes del modernisme i
que, evidentment, no és el mateix un concurs dirigit a empreses
que ja disposen d'uns fons o poden disposar d'aquests fons
que a empreses que han començar una feina de bell nou.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, em sorprèn que vostè
digui que no sap en quin context es van fer unes declaracions
del seu propi director general, el deu tenir despatx per despatx
i no crec que sigui una cosa difícil de demanar. Jo li recordaré,
a un mitjà de comunicació, de premsa escrita, va dir que
"admitió la premura de la edición, pero puntualizó que el
breve plazo sólo sería una dificultad para la edición del libro
si se tiene que hacer nuevo, porque hay fondos documentales
y sería una recopilación".

És a dir, confirma la sospita que es tracta d'adquirir llibres ja
existents, si no, no s'entén la brevetat dels termini i que en els
barems es puntuï amb  50 punts, la meitat de la puntuació total,
el format del llibre. O sigui que totes les passes ens duen, ens
condueixen que es tracta d'adquirir un llibre que ja existeix i que
ja està fet.
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Volem deixar clar que, per tant, s'ha intentat vestir un sant
amb un concurs fet a mida, i que no hem donat oportunitat a
d'altres editors perquè puguin presentar ofertes en temps i
forma, que hi hagi un fons documental i que s'escursin els
terminis  per presentar les diferents ofertes, vol dir que ens
podem trobar davant un llibre de molt mala qualitat si s'ha de fer
amb els terminis que vostès han posat, a no ser, com dic, que
el llibre ja existeixi, estigui dins un magatzem a punt de sortir.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gornés. 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. Senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés, ha de reconèixer que preguntes d'aquestes, sense fer
una referència a quin és el mitjà, evidentment, surten moltes
declaracions a premsa, a distints mitjans, llavors possiblement
era a aquest a què vostè es referia. Però, de totes maneres, sí
que hem d'estar d'acord que no és el mateix un concurs per a
possibles empreses que tenen fons documentals, i li assegur
que aquest llibre no és dins cap magatzem, però sí va dirigit a
les poques empreses, perquè sabem que són poques, que
tenen fons documentals i tenen tota una sèrie de documentació
que es pot recuperar, i és bo recuperar.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.12) Pregunta RGE núm. 5427/00, de l'Hble. Sr. Diputat
Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a venda de solars al polígon industrial de Llucmajor.

Passam a la pregunta número 12 i darrera, 5427, relativa a la
venda de solars al polígon industrial de Llucmajor que formula
l'Hble. Diputat Sr. Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari
Popular que té la paraula.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats. Aquest
dies hem pogut comprovar, llegint el projecte de pressuposts
del 2001 com el Govern té intenció de construir sòl industrial
atesa la mancança que hi ha de solars en aquests moments.
Gestur Balear i l'Ajuntament de Llucmajor ja han construït la
segona fase del polígon de Son Noguera de Llucmajor que va
estar acabada abans de l'estiu. D'aquí, idò, que no entenguem
per què Gestur Balear no posa a la venda aquests solars, atesa
aquesta mancança que diu el Govern que hi ha de solars.
D'aquí, idò, Sr. President, la nostra pregunta que formulam al
Govern: a veure quan pensa realment el Govern treure a la
venda els seus solars.

Gràcies.

El SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. 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. Senyores i senyors diputats. En
referència al polígon de Llucmajor li puc dir, en primer lloc, que
Gestur és una societat anònima, on el Govern participa de forma
notòria quant al nombre d'accions, també els consells insulars
i després empreses privades, per tant no és el GOvern
directament qui posa a la venda aquestes parcel·les, però sí li
puc dir que dia 12 d'aquest mes de desembre, ja surt l'anunci
per a la publicació i el concurs per a l'adjudicació de parcel·les.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, sabem com és la
composició de Gestur i sabem també que la presidència la té el
Govern balear. M'ha dit, si no l'he entès malament, que dia 12
es posaran a la venda. Bé, crec que la comissió que es va tenir
dia 26 o dia ... quin dia era?, un moment, dia 26 d'octubre,
l'oferta pública sembla que parla de 7 solars que es posaran a la
venda, i jo deman, i els altres 23 solars que té Gestur, què en
pensa fer?

Gràcies.

El SR. PRESIDENT:

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

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

Gestur treurà evidentment tots els solars a la venda, el que
passa és que aquí hi ha hagut dues coses, i li he de dir. Primer
de tot, que aquests solars no van ser registrats fins el setembre
i després s'han preparat uns plecs de condicions perquè hi hagi
publicitat i concurrència en l'adjudicació d'aquestes parcel·les,
cosa que abans no es feia, i pretenem que les vendes de les
empreses públiques o participades, sempre siguin per aquest
mètode: publicitat i concurrència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Obres Públiques, amb la seva
intervenció queda tancada la substanciació d'aquesta pregunta
i el torn de preguntes.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 5 de desembre del 2000 2027

 

II.1) Interpel·lació RGE núm. 4502/00, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a problemàtica del tancament
de llits hospitalaris i problemàtica laboral al Complex
Hospitalari de Mallorca.

Passam, a continuació, al punt segon, interpel·lacions. La
interpel·lació 4502, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a problemàtica del tancament de llits hospitalaris i
problemàtica laboral al complex hospitalari de Mallorca. En nom
del Grup Popular, té la paraula el Sr. Fiol, per plantejar la
interpel·lació.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Sanitat. El motiu de la interpel·lació no és altre
que elevar a aquest plenari un debat que és a l'opinió pública.
He dit abans, a la pregunta que em corresponia fer i repetesc
ara, que un dels papers importants que pot fer l'oposició dins
un parlament és dur al debat, dur al Parlament, les qüestions
que preocupen i ocupen l'opinió pública, i aquesta n'és una,
sense cap casta de dubte.

Aquest tema, aquest tema que avui presentam com a
interpel·lació, respecte dels llits hospitalaris i de la problemàtica
laboral del complex hospitalari de Mallorca, preocupa l'opinió
pública, perquè és el subjecte passiu de l'activitat hospitalària;
preocupa el sector professional dels hospitals, perquè és el
subjecte actiu de tota aquesta gestió hospitalària; i preocupa
aquest parlament, perquè les persones que ens dedicam a
aquestes  qüestions, veim retgirats que el complex hospitalari de
Mallorca no funciona correctament, tenim la percepció que les
passes  que es donen no són les adequades, que les decisions
que es prenen no són les encertades i que el que es fa no
obeeix als objectius que la mateixa conselleria assenyalada cada
any quan presenta els pressuposts.

Crec que els dos temes que duim dins aquesta interpel·lació
van de qualque manera lligats, i voldria, en primer lloc, suscitar
una qüestió respecte de la qual esper que la consellera ens doni
explicacions, que és la qüestió recurrent a aquest parlament i a
tots els parlaments autonòmics, fins i tot al Parlament nacional,
de la confusió respecte del debat que existeix envers el que són
els  llits hospitalaris i els llits sociosanitaris. Cal una definició
d'aquest problema i cal explicar amb claredat quina és la posició
del Govern respecte d'aquesta qüestió, no només l'opinió de la
Conselleria de Sanitat, quina és l'opinió de la Conselleria
d'Acció Social, és molt important també la seva opinió i la seva
participació dins aquest debat que, per ventura avui només es
pot suscitar a nivell d'interpel·lació, però que al futur, amb la
moció subsegüent, podria ser motiu d'un debat interessant per
a aquesta cambra.

En segon lloc, vull fer una manifestació. El tema dels llits
hospitalaris és tal vegada el que menys ens ha de preocupar, al
meu mode de veure, en el moment en què estigui obert
l'hospital de Son Llàtzer i en el moment en què es pugui posar
en marxa l'hospital d'Inca, amb un escenari de demanda
decreixent de llits hospitalaris, perquè saben vostès molt bé
que progressivament es va a la cirurgia major ambulatòria, a

internaments hospitalaris de menys dies, per tant, decreix la
demanda de llits hospitalaris, i podrem donar resposta clara a
totes aquestes demandes.

Però sí que li vull dir, consellera, que la qüestió nuclear, la
qüestió fonamental dels llits hospitalaris que són a l'abast dels
ciutadans mentre no s'obri l'hospital de Son Llàtzer, mentre no
s'obri l'hospital d'Inca, és a dir el suport dels recursos
hospitalaris  del Govern balear a l'assistència sanitària
hospitalària, no poden ser motiu de mercadeig, i no poden ser
motiu de mercadeig a la plaça pública, i no ho poden ser amb
escàndol, han de ser fruit de la negociació, han de ser fruit de
la conversació assossegada, pausada, en els despatxos. 

Jo crec que els incidents respecte dels quals vull fer un
comentari molt per damunt que succeïren fa unes setmanes,
diuen molt poc respecte dels responsables sanitaris d'aquesta
comunitat, però, en qualsevol cas, sí que li vull dir que el Grup
Parlamentari Popular no pot aprovar, no pot aprovar, encara
que vostè tengués raó, el tancament de llits hospitalaris, perquè
les desavinences que vostè tengui amb Insalud i amb el
Ministeri de Sanitat, que a mi em poden semblar molt legítimes,
i li he dit en privat i li dic en públic que estam disposats a
cooperar amb vostè a una solució d'aquests problemes, no
poden ser objecte d'un xantatge, no poden ser objecte de dir a
l'Insalud "si vostè no em finança millor, jo tanc els llits, de
moment, o tanc una sèrie de llits o reconvertesc una sèrie
d'habitacions de llits i els pos un rètol que diu Oficina del Dr.
Tal o del Dr. Qual", per explicar algunes de les coses que s'han
fet a qualque moment. Això és una política inacceptable, perquè
de cap manera no es pot donar per bo que les discussions i els
debats  normals i lògics que vostè tengui amb el ministeri o amb
Insalud, els paguin els malalts.

Perquè clar, si vostè tancar els llits a un moment que es
necessiten llits, si vostè limita l'oferta sanitària hospitalària a un
moment que sabem que creixerà, perquè ve el grip, vénen les
epidèmies normals d'aquesta època, vostè pressiona el Govern
de Madrid, perquè intentarà una millor finançació d'aquests
llits, però ho fa a costa dels ciutadans de les Illes Balears que
estan malalts, i jo en això li he de dir que va errada
completament. I això l'opinió pública ho sap. Si s'ha de barallar
amb la ministra, baralli-s'hi, si ha de discutir amb  el Sr. Rodrigo
de Santos, procuri no fer-ho enmig de la plaça major, però
discuteixi-hi, si hem d'anar a una negociació més àmplia i li hem
de donar suport, tendrà aquest suport, perquè li he dit en
privat, li he repetit i li torn a dir ara en públic, però que no sigui
a costa dels malalts que necessiten aquestes instal·lacions,
perquè si vostè tanca els llits, qui patirà aquesta tancament, no
serà la ministra de Sanitat, no serà el Sr. Rodrigo de Santos,
seran els malalts que necessiten un llit hospitalari i no el
tendran en aquell moment.

Per tant, jo compren que la negociació del contracte
programa amb Insalud, perquè l'he viscuda, és una negociació
complicada, difícil, pesada, amb molts de detalls, molt tècnica,
que de vegades  exaspera i de vegades es presta que un digui
"escoltin, el nostre dèficit fiscal és tant, per tant donin-nos els
doblers immediatament", bé, però crec que aquest discurs pot
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estar bé a un moment determinat, però dins una negociació, no
crec que sigui el correcte.

Per tant, a part de demanar-li que ens expliqui, respecte
d'aquesta qüestió què pensa, l'anim que vagi per aquest camí.

Vostè no pot oblidar que és la consellera dels malalts, vostè
la principal responsabilitat que té, en té d'altres, però la
principal, vostè dirigeix tres hospitals, i la principal obligació
que té és atendre correctament els malalts que visiten aquests
hospitals i donar-los el màxim de llits quan els necessiten.
Aquesta és una qüestió de primer ordre que vostès han
convertit  en moneda de canvi d'una forma que nosaltres no
podem aprovar, encara que, coneguda l'opinió que té la
consellera de Sanitat respecte de l'eutanàsia, un acaba dubtant
si aquest és  un posicionament raonable per a la persona que té,
com a principal obligació, curar les persones que estan
malament.

I el problema dels llits es lliga automàticament al problema
del personal. Miri, el problema del personal planteja dos debats,
ja n'hem parlat alguna altra vegada, dues vessants, la
problemàtica dels treballadors de Gesma i el paper que han de
jugar a la seva integració al Palma-II, s'ha de fer feina en
aquesta qüestió, no és una feina que s'hagi de resoldre a
Madrid, és una feina que s'ha de fer aquí, és una feina que ha
de sortir de la negociació i de les converses, perquè
naturalment el personal de Gesma hi té posades aspiracions
legítimes, de caràcter professional i no els podem defraudar, ni
vostè ni nosaltres, i els hem de transmetre avui, a través
d'aquesta interpel·lació i de la moció subsegüent, una sensació
de tranquil·litat i de seguretat professional, i estic segur que
serà així, li don l'oportunitat que sigui així. Hem de generar
confiança respecte d'aquest tema, i vostè té avui l'oportunitat
de generar confiança o de confondre més com estan les coses.

I hi ha una altra vessant que no vull deixar passar per alt,
que és la relativa, no ja al futur dels treballadors de Gesma, que
n'hem parlat fa un moment, sinó a quina és la situació interna
dels  treballadors i els conflictes que succeeixen dins els
hospitals  del Govern balear. Ja en parlàrem una vegada, ja vaig
parlar de cessaments, destitucions i represàlies, però no vull
tornar sobre aquesta qüestió, no és el meu estil reproduir
interpel·lacions que es produïen fa uns mesos, ho vaig explicar,
va ser motiu d'un debat molt intens, el record perfectament, i no
vull insistir-hi, però sí que vull explicar que crec que hi ha un
poquet de desgavell en el funcionament intern i en el tracte als
treballadors. Jo li podria posar alguns exemples que posen els
pèls  de punta, eh?, que la Cabdalia de serveis (...) a temps
parcial, en aquests moments, es troba coberta d'una forma
parcial, que a la Unitat de salut mental d'Inca, quan ens
temérem, es trobava sense responsable a pesar que havien
avisat que es donaven de baixa amb uns mesos d'antelació i es
va haver de llevar un especialista d'una banda per posar-lo a
una altra, és a dir per apedaçar una altra banda, desvestir un
sant per vestir-ne un altre, i deixar penjades unes unitats de
salut mental que és un tema emblemàtic d'aquest govern, com
s'ha dit moltes vegades dins aquesta cambra.

Clar, li podria demanar si pensa en aquests pressuposts que
aquests dies es discuteixen en aquesta cambra, complir el Pla
de salut mental, no el referent a les obres materials, que em
sembla molt bé que ho faci, sinó el que el Pla de salut mental
qualifica de necessitats amb recursos humans per als malalts
mentals  de les Illes Balears, més psiquiatres, més psicòlegs,
més (...), pensa fer-ho?, la impressió que jo tenc, d'una lectura
ràpida dels pressuposts  és que aquest tema ha quedat obviat
i crec que aquest tema no ha quedat atès correctament. Avui,
no vull resistir la temptació de contar una anècdota quasi
còmica, hi ha un senyor que és metge, que nom Arturo López,
que dirigia l'àrea, era el responsable vaja, de prevenció de riscs
laborals, i no sabíem com li havien de fer un descompte a
aquest complement retributiu, fins que li digueren, "escolti, ara
vostè cobrarà menys, li llevam aquest complement perquè
pensam que és excessiu, etc.", aquella persona va dimitir i va
abandonar l'empresa i se'n va anar a una altra banda a fer feina.
Després de molt de temps de cercar, de cercar i de no trobar
ningú, al final han trobat una altra persona que cobra més de
complement que el que cobrava el Sr. López. Escolti, jo crec que
aquestes decisions polítiques, que crec que a més no les pren
vostè, s'han de tenir en consideració.

I no vull acabar aquesta primera intervenció, perquè el
temps realment s'ha acabat i deman la benevolència del
president per tancar la qüestió en dues línies, sorprèn molt, i
estic segur que sorprèn l'opinió pública, sorprèn aquesta
cambra, i no voldria pensar que també la sorprèn a vostè, que
sigui el Dr. Carbonero qui expliqui als  mitjans de comunicació
que el tema dels hospitals ja està decidit, ja està resolt, ja sabem
el que farà cada hospital, ja sabem on aniran els metges i ja
sabem a què ens dedicarem, cosa que, per cert, és discutible, i
per ventura llavors, a la segona intervenció, que tendré temps,
podré parlar-ne amb més intensitat, però, en qualsevol cas,
nosaltres creim que no és el Dr. Carbonero que ha d'anunciar
una qüestió d'aquesta magnitud, que aquest és un tema de
conselleria, és un tema perquè la consellera vengui aquí i
expliqui totes aquestes qüestions i no ho deixi en mans del Sr.
Carbonero que és qui ha sortit als mitjans de comunicació
explicant aquests dies aquesta qüestió.

Nosaltres creim que hi ha molta confusió dins Gesma ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, vagi acabant, perquè la benevolència té un límit i ja
hem excedit el límit.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Ja acab, només li deman tres segons per dir, Sr. President,
que hi ha molta confusió i la volem aclarir, i per això demanam
aquesta presència de vostè a través d'aquesta interpel·lació
amb l'esperança que no ens llegeixi la resposta, com va fer a
l'altre debat, no només de la resposta a la interpel·lació, sinó de
la resposta a la rèplica.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats, em permetran
que aquesta interpel·lació, tal i com està presentada, la divideixi
en dues parts. A la primera, tractaré la problemàtica laboral del
complex hospitalari de Mallorca, que ha assenyalat el Sr. Fiol.
I després parlaré, Sr. Fiol, de la inexistent problemàtica que hi
ha sobre el tancament de llits hospitalaris.

Li he de recordar, Sr. Fiol, que no és fins al maig de l'any
2000, és a dir, deu anys després de la creació de Gesma, i amb
el Govern actual quan se signa amb la totalitat dels sindicats un
acord per a la selecció i provisió de llocs de feina dins l'empresa
pública Gesma. Per altra banda, en aquests moments estam, en
negociacions amb tots els sindicats, amb tots, Sr. Fiol, per tal
de signar un nou conveni col·lectiu.

Dues problemàtiques històriques hi havia dins els nostres
hospitals, i ja estan resoltes, Sr. Fiol. La primera, coexisteix amb
la manca d'assegurança que tenien tots els nostres facultatius,
aquesta assegurança de responsabilitat professional i també
per als que no eren facultatius. Es tractava, i vostè ho deu
saber molt bé, Sr. Fiol, d'una demanda històrica dins Gesma i
dins Serbasa, i naturalment aquest govern ha complir amb
responsabilitat i sensibilització, per la qual cosa li he de dir que
aquesta assegurança de responsabilitat és molt superior a la
que tenen tots els treballadors de l'Insalud.

Una altra problemàtica que ens vàrem trobar és la
problemàtica de les bosses de treball, Sr. Fiol, aquestes bosses
de treball temporal, des de març d'enguany, del 2000, ha estat
consensuada amb tots els treballadors amb uns barems
objectius i també s'ha acordat amb tots els sindicats, cosa que
vostès mai no varen aconseguir.

Seguint amb la temàtica laboral, els nostres objectius, com
vostè apuntava, es concreten, en primer lloc assegurar tots els
professionals  sanitaris, tant dels centres del Govern, la
possibilitat d'integrar-se dins l'hospital de Son Llàtzer, amb
aquesta finalitat, Sr. Fiol, s'estan establint totes les comissions
mixtes, via Insalud i conselleria, aquí i a Madrid, per exemple,
avui a Madrid estan reunits en aquesta comissió, perquè
proporcionen totes les vies a aconseguir amb aquest objectiu.

La segona, la reconversió de l'Hospital General i de
l'hospital Joan March en centres hospitalaris cap a prestacions
de caràcter no agut, i l'Hospital Psiquiàtric cap a un model
comunitari.

Per acabar amb el tema laboral, li vull recordar dos elements
claus. Des de l'1 de gener de l'any 2000, Sr. Fiol, es farà realitat
un clar objectiu d'aquest govern i dels seus treballadors, la
jornada de les 35 hores als hospitals del Govern, Sr. Fiol, el
Govern té molt clar que els llocs de feina dels treballadors estan

assegurats, sigui al futur hospital de Son Llàtzer o sigui dins les
necessitats  del Pla sociosanitari que, evidentment,
consensuarem amb la Conselleria de Benestar Social, com vostè
apuntava, no ho dubti això, o dins la reforma del Pla de salut
mental.

Pel que fa a la inexistent temàtica dels llits hospitalaris, cal
dir el següent, Sr. Fiol. Quan el nou equip assistencial del
complex va arribar i va fer comptes l'any 99, l'activitat realitzada
fins a aquell moment havia estat tan pobra, Sr. Fiol, que ens
vèiem impossibilitats de complir el contracte programa, però no
passi pena, Sr. Fiol, ens vàrem posar i accelerar la màquina i
vàrem complir el contracte programa amb l'Insalud.

A partir d'enguany, tenim, gràcies a tot això i gràcies a
aquesta feina, un conveni millor, gràcies que s'ha diversificat la
nostra oferta, posant en funcionament serveis nous. En primer
lloc, el que vostè esmentava, cirurgia major ambulatòria, en
segon lloc, l'hospital de dia, les consultes de pre-anestèsia, tot
això ens ha permès incrementar d'una manera espectacular la
nostra activitat quirúrgica una vegada adequats
convenientment els quiròfans, i després ja li explicaré per què
dic  "adequats convenientment els quiròfans".

Quant a la gestió eficient que duim a terme, li puc assegurar
en el dia d'avui que complirem el contracte programa amb
l'Insalud, amb un 2% d'excés, quantitat que vostè deu saber
molt bé, Sr. Fiol, que és el límit per evitar les penalitzacions.
Amb això complim un altre dels objectius, gestionar els
recursos de manera eficient.

Quant a la qualitat de servei, Sr. Fiol, però de res no ens
serviria fer molta feina, fer molta activitat i fins i tot aconseguir
uns indicadors de rendiment òptim i magnífic, si els malalts no
tenguessin  garantit en cap moment un nivell adequat de
confort i d'accés ràpid i segur als nostres dispositius. Aquest
accés ràpid i segur als nostres dispositius, ve determinat, Sr.
Fiol, per la demanda, nosaltres realitzam una gestió de llits
dinàmica i oferim a cada moment tot el que ells necessiten. Amb
això evitam tenir recursos desaprofitats, Sr. Fiol, i milloram la
qualitat d'atenció.

No es tracta, Sr. Fiol, no faci demagògia, no es tracta de
llevar i de posar llits, sinó que es tracta de treballar perquè tots
junts, i en concret a l'Hospital General quan vàrem començar, a
la distribució d'habitacions i de llits, gairebé el 70% dels llits es
trobaven en habitacions triples i quadruples, mentre que ara
s'han augmentat els individuals i els dobles, en un 25%, Sr. Fiol,
i no en tenim cap de quatre llits. Per arribar a aquesta situació,
el que feim és no ocupar el quart llit de les habitacions de
quatre, i la segona de moltes de dues.

En definitiva, Sr. Fiol, hem millorat l'espai de confort de cada
malalt, sense que això signifiqui tancar cap unitat
d'hospitalització, fixi's bé, sense tancar cap unitat
d'hospitalització, o bé perdre la possibilitat d'utilitzar aquests
llits que ara són fora d'ús si resulta necessari. I això ho he dit
sempre, Sr. Fiol. 
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La realitat de l'hospital Joan March és diferent, encara que
totes  les nostres actuacions responen al criteri de millora, així
en principi no s'utilitza el quart llit de les habitacions de quatre,
ni el segon de les dobles que són molt petites, i les deu
conèixer vostè perfectament. Al marge d'això s'ha destinat la
planta baixa d'una alta de l'hospital on estaven instal·lats
catorze llits per solucionar necessitats assistencials que tenien
una ubicació tan dolenta que han condicionat un mal
funcionament, Sr. Fiol. Això ho ha de recordar vostè. Així s'han
creat tots aquests espais necessaris. Miri, s'ha creat l'espai
necessari d'exploració ecocardiogràfica, l'espai necessari de
bronco fibroscòpica i per a proves funcionals respiratòries.
FIns ara, totes aquestes exploracions, Sr. Fiol, es realitzaven en
uns espais inadequats i alguns d'ells amb totes les manques de
les mínimes condicions, tant sanitàries, Sr. Fiol, com
higièniques, i situats a una unitat d'hospitalització on estaven
barrejats tots els usos.

El comitè de salut laboral ja li havia dit a vostè l'any 97, la
necessitat de recol·locar tots aquests epais, i no ho varen fer,
però nosaltres sí que ho hem fet.

Per una altra banda, a l'hospital Joan March s'ha
condicionat i s'ha posat en funcionament una consulta per a
unitat de desintoxicació alcohòlica, la que hi havia anterior, se
n'ha de recordar bé, no era de rebut; una altra d'infermeria per
a malalts infecciosos, un altre per al servei d'atenció a l'usuari,
i també s'ha destinat una zona d'espera dels malalts que van a
les consultes. Dins la mateixa àrea s'ha augmentat l'espai de
gimnàs de rehabilitació i també s'ha creat una unitat de
rehabilitació respiratòria, i ho llegesc perquè no m'en vull deixar
cap, Sr. Fiol.

A més de tot això, s'ha conservat una habitació de dos llits,
Sr. Fiol, connectada al servei d'infermeria d'urgències per
destinar-la a tots els malalts que tenguin necessitats d'un
control previ. Això no obstant, si la societat mallorquina ho
necessita, i ho he dit sempre, ho he dit abans i ho repetesc, a
veure si li queda ben clar, tots aquests llits que tenen menys
confort, si són necessaris es poden utilitzar, Sr. Fiol, es poden
utilitzar, per exemple, a una epidèmia de grip que tant el
preocupa. És cert que fins que no s’obri, això ho ha dit vostè
molt bé, l’hospital de Son Llàtzer, hi haurà una manca de llits en
aquesta comunitat autònoma, però jo no li puc dir de cap
manera quins són els motius de l’intolerable retard que està
demostrant l’Insalud en l’obertura de l’hospital de Son Llàtzer,
per cert, tantíssimes vegades anunciada.

Puc dir que tant el president com jo mateixa, miri, el gener i
el juliol del 2000, vàrem proposar a l’Insalud que s’incrementàs
la capacitat de la nostra hospitalització, i en ambdues ocasions
es va contestar que no era necessari, que estàvem molt bé, la
forma de col·laboració que teníem varen dir que estava
perfectament bé, perquè abans, això també ho deien, això és
graciós, deien, “abans que s’acabi aquest exercici del 2000
tendrem habilitats els llits de Son Llàtzer, ja ho veim, a això.

No vull acabar sense referir-me a l’hospital Psiquiàtric, és
veritat, les condicions d’habitabilitat que pateixen els malalts
són dolentes, després d’arreglar l’imprescindible, que no era

poc, Sr. Fiol, l’imprescindible no era poc, hem redactat un pla
director de reforma que posarem en funcionament tot d’una.
Miri, començarem per les unitats de malalts d’aguts,
continuarem amb la construcció d’un nou psicogeriàtric
–apunti, apunti-, tercer, obrirem, tres nous centres de dia, i
després  els pisos tutelats que siguin necessaris. Ara bé,
malgrat tots aquests esforços, Sr. Fiol, que acab d’exposar,
pens que els principals problemes d’aquesta comunitat són, i
per aquest ordre, el que he dit, la no posada en marxa de
l’hospital Son Llàtzer, la qual cosa significa una total manca de
respecte a les institucions i, per tant, al poble d’aquestes illes;
l’absoluta inactivitat pel que fa al nou hospital de Menorca i
que el mateix Insalud ho ha venut reiteradament i de manera
publicitària, i tercer, i vostè em parla d’Inca, la vergonyosa
consignació pressupostària que ha fet l’Insalud de 75 milions
de pessetes per a enguany, totalment insuficients i que enfront
el que ha proposat el Govern, que són 250 milions de pessetes,
fa ganes de riure.

No, li comentaré un altre detall. Ara parlarem del Pla director
de l’hospital de Son Dureta que va ser anunciat l’any 95. Basta
anar a Son Dureta per veure com estan apuntalades les
finestres, les portes i (...) el nostre gran hospital emblemàtic, li
he de recordar que vaig ser convidada per l’exministre, el Sr.
Romay Becaría, dos dies abans de les eleccions del 12 de març,
a posar la primera pedra d’aquest pla director, bé, la pedra no
l’hem trobada, però la pedrada que lluïm en aquesta comunitat
autònoma tots els homes i dones i les institucions, sí que la
tenim, Sr. Fiol, una bona pedrada perquè del pla director no
s’ha fet res.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Moltes gràcies, senyores i
senyors diputats.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin
intervenir per fixar posició? Sr. Buele, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Francesc Fiol que ha presentat i ha plantejat
aquesta interpel·lació, en nom del Grup Parlamentari Popular
sobre la problemàtica del tancament de llits hospitalaris i
problemàtica laboral del complex hospitalari de Mallorca. Des
del nostre grup constatam que al Grup Parlamentari Popular la
temàtica sanitària li resulta una preocupació, un grup
parlamentari que està preocupat per la situació hospitalària que
s’està vivint a les Illes Balears. Preocupa i molt, perquè durant
aquest any, 2000, nosaltres tenim comptabilitzades aquí devers
5 iniciatives parlamentàries referides a temàtica que afecta
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hospitals, i aquesta preocupació per la situació hospitalària que
preocupa el Grup Parlamentari Popular, també ens preocupa a
nosaltres, al Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista.

Per això, ens hagués agradat molt que s’hagués fet aquí un
plantejament bastant més seriós i profund del que ha estat
presentat abans que jo intervengués. Ni tan sols sabem, quan
parlam aquí, de tancament de llits hospitalaris, no sabem ben bé
si es tanques els llits  o si es retiren, però bé, al marge d’aquesta
expressió, tancament de llits hospitalaris, de quin nombre de
llits parlam?, ni tan sols això hem pogut aclarir els diputats que
som en aquesta cambra. Si parlam de tancament de llits
hospitalaris, anem a la raó de l’assumpte i diguem de quants de
llits parlam. Perquè podem arribar a la conclusió, com la
conclusió a què ha arribat aquest diputat que els parla, que
avui matí, abans de venir a intervenir davant aquesta cambra,
ha volgut passar personalment per les dependències de
l’Hospital General per veure, efectivament, com es troben les
sales, les cambres allà on hi ha llits hospitalaris, i naturalment,
quan un veu allò, així com està, diu “se n’haurien de tancar
més”, és que així no pot ser, és que els llits hospitalaris, així
com estan les sales del nostre hospital general, i tenint en
compte que vint anys enrera la cosa encara era molt pitjor,
vostès  recordaran aquelles grans sales on hi havia trenta i
quaranta malalts, avui no hi són, però si vostè puja a la planta
primera, trobarà Cirurgia, trobarà que hi ha sales amb tres
persones malaltes en llits que hi caben just just. S’haurien de
tancar més llits d’aquests, no pot ser, a aquestes altures del
segle XX, mantenir unes sales com aquestes. Si puja a la
segona, Ginecologia, efectivament només hi ha un llit, ens
sembla respectuós cap a aquelles dones que han d’anar a parir.
Si puja a la tercera planta, lament moltíssim haver de contradir
la consellera, vostè trobarà sales amb quatre llits. Aleshores, a
aquestes  altures del segle XX, nosaltres ens hem de queixar, no
sabem ben bé de quants, perquè no ens ho han dit, de quants
de llits es tanquen, però es que no es poden mantenir així com
estan aquests.

Una altra cosa és que llavors nosaltres no donem
importància al que vertaderament en té. M’estic referint, per
exemple, a nombres considerables de llits que queden reduïts,
vostès  recorden que la previsió inicial de l’hospital de Son
Llàtzer, el programa funcional de l’any 1991 assenyalava 550
llits, concret, 550, vostès saben molt bé que al protocol de
l’octubre del 1998, set anys després, fa dos anys, de 550 es
passava a una previsió de 320. Això són quantitats que
redueixen el que realment fa falta en aquesta comunitat
autònoma, i d’això no se’ns ha dit res.

Aleshores, per a nosaltres, Sr. Fiol, senyores diputades i
senyors diputats  del Grup parlamentari Popular, voldríem que
haguessin entrat molt més endins en el tractament del que són
llits hospitalaris en aquestes illes nostres, perquè entenem que,
efectivament, no s’han de tancar llits hospitalaris  quan en fan
falta, val, però és més important que se n’obrin tots aquells que
s’han d’obrir. I sobretot que en condicions com les que estan
actualment, no és de rebut que aquesta comunitat autònoma
hagi de tractar els malalts de quatre en quatre dins una cambra.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup PSM-Entesa
Nacionalista. El Sr. Miquel Gascón, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Si no estigués prou convençut que la  Conselleria de
Sanitat està fent una bona feina, la vehemència avui de la
consellera m’ha acabat de convèncer. Jo m’he mirat atentament
i he escoltat les paraules del Sr. Fiol, i com el Sr. Buele ha dit, no
acab d’entendre si són molts llits, pocs, tres, quatre, nosaltres
entenem que és cert que s’ha reduït el nombre de llits i estic
parlant de l’Hospital General perquè hi havia un problema (...)
important, quan jo el vaig visitar hi havia quatre persones a la
mateixa habitació, habitacions de tres, higiènicament això avui
en dia és impresentable, incòmode, sense intimitat, i, per altra
banda, impedeix el que s’ha parlat tantes vegades aquí, que és
una competència correcta en el sector.

Ens ha dit la consellera que s’ha obert una unitat de cirurgia
ambulatòria, el que fa que inevitablement disminueixi la
necessitat de llit i augmenti la seva disponibilitat, per tant no
són necessaris tants de llits; hi ha una nova consulta de
preanestèsia que evita ingressos, però també és cert que
sabem, per les dades que hi ha, que ens hem preocupat de
demanar, que ha augmentat la rotació dels malalts, cosa que fa
que puguin ingressar més malalts amb el mateix nombre de llits.
I ha augmentat espectacularment el nombre d’intervencions
quirúrgiques, cosa que diu molt en favor dels professionals del
complex.

Jo crec, Sr. Fiol, que es podrà fer una valoració del nombre
de llits, si són necessaris o no quan tinguem les dades d’aquest
any 2000, a final de l’any 2000, abans, no, veurem l’activitat
quirúrgica, veurem si s’ha complert el programa, etc. Però jo
realment, si no fos perquè ser que no és el tarannà del Sr. Fiol,
diria que aquesta interpel·lació és un pèl perversa, perquè qui
és el responsable de l’assistència pública a les Illes Balears?, la
Conselleria de Sanitat?, el Govern?, o l’Insalud? Qui és el que
ha de tenir llits per cobrir la demanda? L’Insalud, exactament.
Com que manquen llits i l’Insalud no té prou llits, el Govern
balear posar un nombre determinat de llits, un nombre
determinat de llits que es paguen a 13.000 pessetes quan Son
Dureta en costa 35.000 i és absolutament deficitària. És a dir
que els ciutadans de Balears –i deixi que faci un poquet de
demagògia- pagam amb  els nostres imposts la sanitat pública
a Madrid i també  pagam el dèficit de la que es dóna a Madrid
i nosaltres hem d’estar sense tenir aquestes competències,
perquè el fet real és que l’Insalud històricament, històricament,
i açò ja ho hem discutit alguna vegada, inverteix menys en
aquesta comunitat que a d’altres comunitats, ha millorat,
realment, la inversió, però recordem que ni una pedra, perquè ja
ens ho ha recordat la Sra. Consellera, ni una pedra a compte
d’aquest govern actual ni de l’anterior, ni una pedra per a un
hospital nou, ni una.
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L’Insalud, ja li he dit, 35.000 pessetes per llit a Son Dureta,
al complex, 13.000 pessetes, açò és perjudicial per als ciutadans
de les Balears, és perjudicial perquè tributam doble i és
perjudicial perquè no és competència nostra i aquí hi ha el
“marro” de la qüestió. La competència dels llits és de l’Insalud.

Jo crec que si és ver que falten llits, perquè jo record una
interpel·lació on jo era l’interpel·lant i vostè l’interpel·lat, i
vostè, jo crec que amb  bon criteri, i jo ha dit avui també, deia
que avui en dia no hem de parlar tant de llits sinó d’activitat,
açò és cert, però si falten llits, que no ho sabem, perquè li vull
recordar que l’octubre del 98, l’avui cap de l’oposició, Sr.
Matas, deia, “després de vint anys de democràcia, finalment les
nostres illes tenen el mateix nombre de llits hospitalaris que la
resta del país”, l’any 98, parlava, evidentment, d’hospitals que
no s’han fet, encara; jo crec que les solucions per arreglar el
nombre de llits és augmentar la dotació econòmica del
contracte programa, obrir ja l’hospital de Son Llàtzer, que
recordem que van inaugurar, van posar la primera pedra el 18 de
gener del 96, iniciar les obres d’Inca, encara que sigui pagant la
meitat del seu cost, i no vull recordar aquí paraules d’un altre
conseller, quan deia que, de cap manera ho assumiríem açò,
canviar l’ús de l’hospital del complex, que ha de ser un
sociosanitari i jo crec que nosaltres esperam, ara, Sr. Fiol, la
seva moció, que suposam que pot tenir tres punts que
nosaltres ja li apuntam i als quals donarem suport total, que és
l’obertura immediata de Son Llàtzer, la dotació pressupostària
suficient per iniciar Inca i Menorca i un contracte programa
adequat amb l’Insalud, açò seria una moció perfecta que
probablement  podria tenir el vot favorable de tots els partits
polítics d’aquesta cambra.

Li vull recordar, quan parlam de mancança de llits, i parla de
mancança de llits a Mallorca, quan aquí, en aquesta cambra
s’ha aprovat per unanimitat que l’Insalud revisi el nombre de
llits del nou hospital de Menorca, i encara és l’hora que hagi de
fer alguna cosa sobre aquest tema. En cap moment, l’Insalud
s’ha dignat a contestar a aquesta cambra.

Respecte del personal, no vull fer gaires comentaris, jo
pensava que seria sobre la política de personal, els problemes
laborals creia que serien de Gesma I, de Gesma II, que hi ha sis
tipus de contractes, vostè només ha parlat de temes puntuals,
i al final, permeti’m amb tot l’afecte, amb la seva obsessió que
és el Sr. Carbonero, i jo en aquest tema no hi entraré.

Gràcies i bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista. Sr.
Fiol, té un torn de contradiccions de 5 minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, voldria
començar aquesta rèplica, com vaig fer l’altra vegada que vaig
fer una interpel·lació a la consellera de Sanitat, manifestant una
queixa; la queixa que la resposta a la interpel·lació es vengui a
llegir a aquesta tribuna. Això és una pràctica parlamentària

inacceptable, inacceptable perquè desenfoca completament el
debat. El dret que té l’interpel·lant és a plantejar una sèrie de
qüestions i l’obligació que té l’interpel·lat és a contestar
damunt aquestes qüestions, no damunt unes altres; perquè,
clar, si vostè vol fer un discurs i si vostè vol parlar d’altres
qüestions el Reglament preveu mitjans, modes i maneres
perquè vostè aquí faci una compareixença i digui el que vulgui;
el que no és just i no és equànime i, naturalment, és,
parlamentàriament, de molt poc gust i inacceptable, és que
vostè utilitzi la contestació a la interpel·lació per xerrar de
qüestions essencialment distintes a les que li han plantejat,
perquè vostè del que li han demanat no ha dit pràcticament res,
de les preguntes que li he fet no n’ha contestat pràcticament
cap; dels exemples que li posat del mal funcionament, no n’ha
dit ni mitja; que el doctor Carbonero, que no és una obsessió
meva, Sr. Gascón, és una obsessió de la gent que treballa dins
el complex hospitalari de Mallorca i ho eleven a aquest plenari;
de tot això no s’ha dit res.

La interpel·lació queda desnaturalitzada perquè vostè em
planteja un altre debat i jo, davant les acusacions que vostè fa,
tenc l’obligació de sortir a qüestionar el que vostè m’ha dit. Per
tant, es capgiren els papers i la funció de control d’aquesta
oposició queda, per descomptat, limitada d’una forma molt
notable i molt substancial. Ja li vaig dir l’altra vegada, li
repetesc avui, això és una pràctica parlamentària que diu molt
poc a favor de vostè.

(...) algunes de les coses que ha dit i algunes fins i tot que
li he dit que poden ser bones, i el fet que es negociï la millora
del contracte (...) em pareix perfecte i ja sap que per a això té el
nostre complet suport. Però clar, jo no puc entendre una de les
coses que vostè ha dit respecte del tema (...) una de les poques
coses  que m’ha contestat. Dir que es lleven llits quan en fan
falta per millorar el confort, per millorar l’atenció; bé, serà dels
que estan ingressats, perquè la dels malalts que no poden estar
ingressats  el confort no millora, el contrari, empitjora. En un
estat de necessitat com estam, poder tenir dues, tres persones,
si és necessari dins una habitació, doncs no és el millor ni és el
desitjable, però és millor que tenir-los als passadissos. Per tant,
convendrà amb mi que aquesta és una política que no entenem,
amb independència que l’Insalud és qui ha de proveir, com a
principal obligació, els llits hospitalaris i amb aquestes estam.

Jo, naturalment, no sé quin dia s’obrirà Son Llàtzer, però
tenc una esperança segura, no estarà tant com l’Hospital de
Manacor a inaugurar-se, perquè no bastaren setze anys per fer
l’Hospital de Manacor, i és un hospital comarcal, no bastaran
setze anys; i realment (...) de tot aquest període va ser diversos
ministres socialistes, del mateix partit que vostè, que no
volgueren, no pogueren o no saberen arrancar aquest hospital,
en això ens duen molt avantatge.

I quant a l’Hospital d’Inca, que és un tema recurrent en
aquesta cambra, vull recordar, perquè s’han de dir les coses
com són, que l’Hospital d’Inca vostès no ho volien fer; és a dir,
l’Hospital d’Inca el Partit Socialista no ho volia fer, i això és un
fet innegable. I li vull dir també que dins molts àmbits del
Ministeri de Sanitat i de l’Insalud era un hospital que no es
volia fer; i se es va arribar a l’acord que es va arribar de
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cofinançació és perquè això habilita que es facin hospitals, que
era el més important, i que el dia que es negociïn les
transferències es pugui reclamar la finançació completa
d’aquest hospital. Per tant, en aquest tema vagin molt alerta
perquè el Partit Socialista no ho volia fer l’Hospital d’Inca, hem
de saber de què xerram; perquè una cosa és el que digui la
diputada i també regidora d’Inca en aquest moment, que això
no pot ésser de cap de les maneres, però llavors resulta que els
que comanden a Madrid del PSOE o comandaven a Madrid en
aquells moments no els pareixia bé, ni ho volien fer ni en volien
sentir parlar. Per tant, l’hospital es farà, l’hospital existirà i amb
això donen resposta a les demandes que tenien.

Respecte a la reforma del Psiquiàtric, de caràcter material,
que jo li dic que em pareix bé i ja li he dit a la meva intervenció,
jo li he demanat i vostè no m’ha contestat; clar, aquí no m’ha
contestat, perquè vostè duia un discurs que tenia res a veure
amb el que jo li demanava, ara té una segona oportunitat de no
llegir un discurs i de contestar-me al que jo li deman. Als
pressuposts d’enguany resoldrà la mancança de personal
endèmica i de la que jo som part de culpa, però també vostè
perquè de moment no ha fet res i ja du un any i mig, la
mancança de recursos humans que està, per cert, previst al Pla
de salut mental, als annexos, i diu cada any quant personal i per
a quins costs s’ha de concretar? Ve això en els pressuposts del
2000 o no? Això és una pregunta ben clara dins la interpel·lació,
que vostè no ha volgut contestar.

En definitiva, voldria que naturalment la rèplica aquesta ja
s’ha convertit en un debat en el territori que la consellera volia,
que a la conselleria li interessava, això és una perversió
manifesta del sistema, però que un es veu obligat a defensar-se
i dir un poc el que pensa. I en qualsevol cas, també vull dir,
quasi per acabar, que, jo no dubt ni discutesc, Sr. Gascón, que
l’Insalud és el responsable de l’assistència sanitària i
hospitalària, i jo estic convençut que l’Insalud ha de dotar el
cent per cent de les necessitats amb llits hospitalaris, que això
és un procés progressiu que qualque dia culminarà. I en
aquesta línia, si vostè em lleva la feina de fer la moció i la fa
vostè, amb els termes que vostè ho ha plantejat jo hi estic
d’acord, estic d’acord en què l’hospital Son Llàtzer s’obri com
més aviat millor, completament d’acord; estic d’acord que hi
hagi pressupost suficient per als hospitals de Menorca i per a
l’Hospital d’Inca, amb això hi estic d’acord; la forma
d’aconseguir la finançació de l’Hospital d’Inca ja l’he explicada
abans, però també podem replantejar-nos aquest tema, i també
estic d’acord en què es revisin els contractes-programes, els
contractes-programes n’he negociat tres i sé el que és. Clar,
contractes-programes a l’Insalud comprèn totes les comunitats
autònomes, no és un tema tan fàcil com anar i demanar, però
també estic d’acord amb què es revisin. Naturalment, em
permetrà que jo a la moció també hi afegeixi altres reclamacions
i altres consideracions relatives a la falta de capacitat de
funcionament de la Conselleria de Sanitat, de la falta de
capacitat de gestió de la Conselleria de Sanitat, que,
distintament al que han opinat els meus antecessors, no està al
nivell que seria desitjable, que va uns plantejaments que
probablement, almenys al nostre modest mode de veure, no són
els  correctes; i que s’emmarca dins un conjunt del que és el
Govern de les Illes Balears...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab ara mateix, President, i moltes gràcies per la seva
generositat en aquesta rèplica; que és un govern, deia, que no
va endavant, que és un govern que no resol els problemes, que
és un govern mancat del prestigi social necessari en aquesta
comunitat i que és un govern que ja no es creu ni En Ramon
Aguiló. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular. Senyora
consellera de Sanitat, té el seu torn de contrarèplica, per tancar
aquest debat.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Fernanda Caro i Blanco):

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, crec que
qui fa una perversió del sistema, de veritat li dic i li dic molt
tranquil·lament, sense tanta vehemència com la que he utilitzat
abans, és vostè, Sr. Fiol; perquè vostè no escolta el que li he
dit, o sigui he explicat, i també amb això vull aclarir al Sr. Buele
que és possible que ell avui hagi visitat l’Hospital General i
hagi trobat habitacions de quatre, però si tal vegada no m’he
explicat ara ho tornaré intentar.

Jo he explicat que la gestió que nosaltres duim no és de
tants  de llits oberts i que no s’utilitzin, sinó que feim una
utilització dinàmica. Això què vol dir, Sr. Buele? Doncs, que si
aquests  tres dies hi hagut una major pressió assistencial, doncs
aquests llits que nosaltres consideram que és de mala qualitat
-el Sr. Fiol (...) perquè no ho entén-, nosaltres les tornam posar,
perquè com que, encara que també li faci mal, l’Insalud no
compleix, requerim, tenim necessitat d’aquests llits, d’aquests
quarts  llits que són infames i que els nostres malalts, és el
primer, a un estudi, que ara m’he deixat allà, de qualitat, el
primer que els nostres usuaris diuen és que el que no els
agrada són les habitacions de quatre i de tres llits; però el que
sí diuen els nostres usuaris, i li puc passar Sr. Fiol, del que sí
estaven molts contents és de tot el nostre personal i de tota
l’atenció que es fa en els nostres hospitals, de tal manera que
el 98% de tots els enquestats, tots diuen que tornarien amb
aquestes mateixes condicions.

Quant a això dels llits, Sr. Fiol, li he d’explicar que aquest
any la relació de llits ofertats per a complex hospitalari i els
malalts que ha rebut des de l’hospital de Son Dureta hem ofert
129 llits. Sap quants n’hem rebut? N’hem rebut 85. Què vol dir
això? Que si tenguéssim 200 llits i ens continuen enviant els 88
no ens serviria de res, Sr. Fiol, no ens serviria de res.
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O sigui, amb aquestes xifres que li estic donant, Sr. Fiol,
s’han ocupat 44 llits menys dels que disposam, o sigui, i em
retorn a l’explicació que vostè diu que no li he contestat i que
jo crec que sí li he contestat, li he contestat molt bé, li he
contestat i li he explicat com nosaltres feim la gestió en els
nostres  hospitals; i perdoni, són bastants els del vostre grup
que teniu diverses obsessions, però si teniu necessitats les vos
podem atendre. I aquí també vaig a donar unes altres dades: el
número total de llits disponibles entre l’any 95 i l’any 99 varen
baixar un 15%, em sembla que vostè era el titular de la
conselleria. Nosaltres, i ho he explicat, Sr. Buele i Sr. Fiol, hem
augmentat un 25% el número de llits en habitacions individuals
i dobles. Tot això que dic, Sr. Fiol, d’on ho he tret? Ho he tret
de les seves memòries i vostè ho pot comprovar. Aquí l’únic
que va tancar en aquest període de temps 60 llits va ser vostè.
Ara, és veritat, tal i com estava l’ocupació, tal i com ho tenien
i que mai no varen arribar a superar el 80% d’ocupació,
n’hagués pogut tancar més, això també és ver, Sr. Fiol, i també
li he de reconèixer.

Després, no em vull deixar cap pregunta, perquè diu que no
li vull contestar o que no la duc escrita i fa demagògia barata,
com sempre li he dit. Bé, vostè ha parlat del contracte-programa
i que està molt bé, que sempre el tendré al meu costat en el
contracte-programa, ¿sap qui va signar el contracte-programa
del 99? Ho va firmar aquesta senyora, perquè vostè, el 12 de
juny ho va deixar al calaixet que deixava totes les coses per fer
per quan vostè hi tornàs, però no hi varen tornar i estan a
l’oposició, això per començar.

Bé, i per acabar, només dir-li que els malalts no és de rebut,
i en això té tota la raó el Sr. Gascón, l’important dels nostres
hospitals  és la rotació que passa per ells, i la rotació que ha
passat per ells en aquest darrer any és molt superior a la seva.
Li he explicat, Sr. Fiol, li he explicat l’activitat quirúrgica, li he
explicat l’Hospital de Dia, li he explicat tot, ara, si vostès no ho
volen sentir, no em sent per a res responsable de tot això.
Gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sí, Sr. Fiol, ¿para qué me pide la
palabra?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, per donar resposta a una al·lusió directa i
desagradable de la consellera.

EL SR. PRESIDENT:

No, señor Fiol, ya ha tenido dos turnos y estamos en
interpelación, o sea que no le toca la palabra.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sr. Presidente...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, ya le he contestado.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

No intervendré Presidente, pero le pediría, i deman que li
digui a la consellera que retiri...

EL SR. PRESIDENT:

Le digo que no tiene la palabra, Sr. Fiol.

III.1) Moció RGE  núm. 4842/00, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a Pla de lluita contra la sinistralitat laboral
a les Illes Balears (Derivada del debat de la Interpel·lació RGE
núm. 4142/00).

Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción
número 4842, presentada por el Grupo Parlamentario Popular,
relativa a la lucha contra la siniestrabilidad laboral. Para ello
tiene la palabra, para defender la moción, el Sr. Guillem Camps.

EL SR. CAMPS I COLL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, el Grup
Parlamentari Popular presenta aquesta moció perquè avui sigui
debatuda a la cambra, com a conseqüència de la interpel·lació
que vàrem formular al Govern de la comunitat autònoma sobre
la política del Govern per fer front a la sinistralitat laboral.

Per part de tots els grups parlamentaris vàrem poder
constatar que ens uneix una preocupació comuna, com són les
xifres d’accidentabilitat laboral. Efectivament, 29.466 accidents,
amb baixa, ocorreguts a Balears el 1999, dels quals 395 varen
esdevenir molt greus i 23, malauradament, mortals, són
preocupants. Però és que durant els vuit primers mesos
d’enguany tenim 21.652 amb baixa, 265 greus o molt greus i 16
mortals, és a dir, un 10% més  en el mateix període d’enguany
que l’any passat.

També deia, quan la meva interpel·lació, que ningú no pot
pensar en un indicador zero d’accidents laborals, perquè això
és impossible d’aconseguir-ho, però estam convençuts que sí
aquestes  xifres podem millorar si cada empresari, cada
treballador és competent, és responsable de la seva actitud i
compti amb els instruments d’informació i de protecció
necessaris. I és amb aquest ànim que presentam nosaltres
aquesta moció per a un pla de lluita contra la sinistralitat laboral
a les Illes Balears, que sols tendrà l’èxit que desitjam si de ver
estam disposats a no estalviar cap esforç, a no eludir cap
responsabilitat i si, per aconseguir-ho, comptam amb la
col·laboració activa de tots els col·lectius implicats, és a dir, del
Govern balear, dels agents socials, patronals i sindicats, del
Parlament i de la societat tota, la societat de les Illes Balears.
Sols  d’aquesta manera aconseguirem que la cultura de la
prevenció del risc i salut laboral sigui un component essencial
a les condicions de treball de la nostra comunitat autònoma.
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Però, amb què comptam? Idò bé, el Govern de les Illes, per
tal d’impulsar una nova cultura preventiva, compta amb  la Llei
31/95, de prevenció de risc laboral, pilar fonamental, en la qual
es configura un marc general en torn del qual hauran de
desenvolupar-se les diferents accions preventives d’acord,
primerament, amb el mandat constitucional de l’article 40.2, que
encomana als poders públics vetllar per la seguretat i higiene
en el treball, així com les diferents directives europeus, i em
referesc, d’una manera molt especial, a la 39/391, que conté el
marc jurídic general que opera la política de prevenció
comunitària. De fet, la Llei 31/95 dóna suport bàsic al mandat
constitucional i les directives europeus, i evidentment sense
comptar els nostres compromisos, per exemple el nou AIT, a
partir de la rectificació, sobretot el conveni 155, sobre seguretat
i salut dels treballadors. Per tant, la Llei 31/95 es configura com
a un referent legal on s’estableix un marc legal a partir del qual
les normes reglamentàries fixaran i concretaran els aspectes més
tècnics de les mesures preventives, i en aquest sentit comptam,
principalment, amb  un decret molt important, que és el Decret
39/97 i després els trenta reglaments que es desenvolupen i
adeqüen d’acord amb l’evolució de les noves condicions de
treball i seguretat actualment.

Però és que totes aquestes garanties i responsabilitats per
tal d’establir un adequat nivell de protecció de salut del
treballador, s’han de dur a terme dins el marc d’una política
global, coherent, coordinada i eficaç de prevenció de risc
laboral. I és per tant per aquest motiu que existeix un Plan
Nacional de Lucha contra la Siniestralidad, subcrit pels
agents socials, les comunitats autònomes, el Govern de l’Estat
i que el Govern de la comunitat autònoma va prendre mandat de
la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, comissió
evidentment nascuda arrel de l’article 13 de la llei que esmentam
i que va elaborar el Pla balear de lluita contra la sinistralitat
laboral i que va aprovar el Consell Balear de Salut creat pel
Decret 67/97, de 5 de juny, i que va aprovar a finals del 98.

I el Pla balear de lluita contra la sinistralitat què és el que
conté? El Pla de lluita contra la sinistralitat adaptat a Balears,
conté nou actuacions i aquestes nou actuacions són: una
actuació de sensibilització per a una cultura de prevenció;
també unes actuacions de promoció i suport d’activitat
preventiva en el treball; programes de formació per a la
prevenció; accions de foment i incentivació d’actuació
preventiva; reforçament de les activitats per a la investigació,
anàlisi i estudi; sis, acció legislativa i accions complementàries
per a l’aplicació de la normativa de prevenció de risc laboral; un
cert reforçament d’eficàcia de les actuacions en matèria de
vigilància, (...) i sancionadora ; vuit, coordinació i cooperació
interinstitucional entre les administracions públiques General
de l’Estat i de les comunitats autònomes; i nou, accions de
continuïtat. I cada un d’aquests nou grups també conté una
mitjana d’unes vuit accions que s’han de tur a terme i s’han de
desenvolupar concretament a les accions referides a cadascun
que li he dit. Per exemple, el punt número 5, promoció i
participació, divulgació de la normativa laboral tant en actes
programats per la conselleria com per agents socials i aquelles
entitats públiques o privades que ho vulguin; idò, anam al punt
1.5 i diu que s’oferirà, amb caràcter immediat, un llistat de
jornades específiques, relacionades amb el Reial Decret de

desenvolupament de la Llei de prevenció laboral. I d’aquesta
manera és com es varen dur a terme jornades específiques
relatives a risc biològic o risc cancerigen, manipulacions de
càrrega, construcció i pantalla de visualització, i el mes de juny
es realitzarà una jornada sobre els problemes de la dona
treballadora, sempre d'acord amb el Pla nacional i sempre
d'acord amb aquest pla i amb aquesta llei.

D'aquesta manera coordinada i global es fa tot un seguiment
actiu i efectiu de la Llei 31/95, assumint cadascú les seves
pròpies responsabilitats, exigents, el Govern i l'Estat, i
d'aquesta manera amb els seus propis deures i les seves
pròpies obligacions, tal com indiquen els articles 12 i 14 de la
Llei. 

I és per açò que el Grup Parlamentari Popular ha presentat
aquesta moció que conté tres punts. El primer és que el
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
que actualitzi i apliqui el pla d'acció sobre la sinistralitat laboral
adaptat a Balears, que va aprovar el Consell Balear de Salut el
mes d'octubre del 92. Un punt 2, que l'import recaptat de les
actes d'infracció derivades de matèries relacionades amb la
prevenció de risc es destinin a la promoció de la prevenció. I
com a punt 3, commemorar en la forma més adient possible, dia
28 d'abril com el dia de la seguretat i salut en el treball. Aquest
punt 3 és tremendament important perquè és una implicació
efectivament de part del Parlament, que el Parlament podia fer,
fins i tot, una declaració institucional i una sèrie de motivacions
perquè es poguessin anar repartint i dirigint a cada estament de
l'administració, perquè una de les coses de la llei és que, una de
les novetats, és  que aquesta norma de la llei s'aplica també dins
l'àmbit de les administracions públiques, per la qual cosa la llei
no solament conté el caràcter legislatiu laboral, sinó que
constitueix, en els seus aspectes fonamentals, la norma bàsica
estatutària dels funcionaris públics i també de les empreses
públiques de la comunitat autònoma. és a dir, és una crida que
es fa a tots els ens implicats, a tota la societat i que tothom,
davant una tan desastrosa actuació, tant al nivell de paradoxa
d'aquests accidents que tots tenim en contra, hem de fer un
esforç per aconseguir reduir-ho i fer una societat, com deia
abans, més justa i més digna.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Camps. ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar
la posición? Por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida y
Ecologista, tiene la palabra el Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President, i moltes gràcies, Sr. Camps,
per la seva preocupació sincera sobre el tema de la sinistralitat
laboral que ja es va veure a la interpel·lació i s'ha vist ara amb
aquesta moció que vostè presenta. Nosaltres compartim
absolutament la seva preocupació, creim que es fan coses,
coses  importants, però que mai no són suficients i que,
efectivament, mentre hi hagi un mort en accident de treball,
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mentre hi hagi una persona greument ferida en accident de
treball, això ja és més del que hauríem de tolerar.

Nosaltres, en tot cas, voldríem insistir, com ja es va veure
en el debat de la interpel·lació, que es fan coses, coses
positives, que la situació, entenem que les estadístiques es
poden utilitzar per fer i dir coses diferents, la situació dins el
preocupant que és, perquè seguidament hi ha accidents de
treball, continua havent-hi morts, no s'han d'utilitzar les
estadístiques per donar la sensació que s'ha empitjorat la
situació, com es va dir aquí, en el debat, en termes comparatius
avui en dia la situació d'aquesta comunitat no és tan greu com
era, comparant-la amb altres comunitats, i les estadístiques
també s'han de fer tenint en compte el nombre de persones que
hi ha al mercat laboral, no només veient com evolucionen els
accidents de treball. Tot això s'ha de tenir en compte, pensam
nosaltres i volem fer constar que des del Govern de les Illes
Balears s'actua decididament que, com es va dir aquí al debat
passat, es multipliquen les accions que es feien, les
inspeccions, les sancions, s'agiliten també els expedients
administratius, però, evidentment, hem de coincidir amb vostè
que tot això no és suficient i que s'ha de fer tot el que estigui a
les nostres mans i hem d'avançar per tal d'aconseguir que els
accidents de treball tenguin una reducció important perquè, per
desgràcia, mai no s'aconseguirà evitar la seva existència, però
sí s'ha d'aconseguir que hi hagi una reducció molt important.

Coincidim amb  vostè que l'instrument legislatiu que hi ha
avui en dia és important, que dóna moltes possibilitats, però un
instrument legislatiu no és tot, s'ha de desenvolupar i s'han de
tenir en compte les condicions socioeconòmiques i laborals de
la nostra comunitat, el tipus de mercat de treball que tenim i
s'han de fer moltes actuacions que permet la llei, però que s'han
d'aplicar i s'ha de procurar anar més endavant. 

Nosaltres estam bàsicament d'acord amb els objectius que
planteja la moció del Grup Parlamentari Popular, però, com que
té, entenem nosaltres, alguna incorrecció quant al que
s'expressa i que hi ha la possibilitat de millorar el seu contingut,
li proposaríem una redacció alternativa als punts 1 i 2, que pens
que podria ser acceptable pel seu grup, perquè no és una
esmena de fons, sinó que pensam que és un millora, una major
concreció. Dèiem que hi ha alguna inexactitud en el que
s'expressa en la seva moció quan fa referència al moment en
què es va aprovar pel Consell Balear de Salut Laboral el Pla
d'acció sobre la sinistralitat laboral, en qualsevol cas, això no és
un tema fonamental, nosaltres creim que hi ha una confusió
aquí, perquè les dates que hi ha fan referència a quan es va
aprovar a Madrid el Pla d'acció sobre la sinistralitat laboral,
després  la comissió tècnica del Consell Balear de Salut Laboral,
amb una data posterior, és quan va aprovar el pla d'acció
adaptat a les Illes Balears, i posteriorment, també hi ha hagut el
pla de xoc, elaborat des de la Conselleria i que té una vigència
ja limitada en el temps.

Per tant, nosaltres el que li proposaríem és que substituís la
redacció del punt primer per una altra on s'instàs el Govern a
dissenyar, en el marc del Consell Balear de Salut Laboral, un pla
d'acció sobre la sinistralitat i la salut laboral, emmarcat en el Pla
nacional de lluita contra la sinistralitat, i també que tengui en

compte les determinacions contemplades al pla aprovat per la
comissió tècnica del Consell Balear de Salut Laboral i el Pla de
xoc contra la sinistralitat la vigència del qual acaba el 31 de
desembre d'enguany. D'aquesta manera, pensam que quedarien
coordinats i contemplats tots els diversos aspectes, els
diversos plans que s'han fet fins ara i que seria el més correcte,
el més pràctica i el més operatiu.

Pel que fa al punt 2, manifestar l'acord que el que es recapti
d'infraccions en matèria de seguretat vagi també a cobrir
aquests aspectes de protecció, de prevenció de riscs. Avui en
dia ja s'hi dediquen partides superiors al que es recapta per a
les actes d'infracció, sembla ser que hi ha alguns problemes
administratius perquè puguin ser partides finalistes i, en tot
cas, mantenint exactament la intenció que hi ha al punt 2 de la
seva moció, nosaltres li proposaríem que hi hagués una
manifestació d'aquest acord polític, però sense aquesta
vinculació finalista que sembla ser que pot tenir problemes
administratius, i així, l'esmena que li proposam seria instar el
Govern a vincular políticament a la lluita contra la sinistralitat
l'import recaptat de les actes d'infracció derivades de matèries
relacionades amb la prevenció de risc. Pensam que recull
absolutament els objectius de la seva proposta i que així estaria
millor.

Quant al punt 3, manifestar l'acord, tant amb els objectius
com amb la literalitat del que s'hi expressa, de commemorar
aquest dia 28 d'abril que, tal com ha fet en l'única oportunitat
que ha tingut el nou govern, i pensam que amb uns resultats
importants quant a participació de tots els agents socials, i
estam completament d'acord a mantenir aquesta commemoració.

Per tant, si el Grup Parlamentari Popular vengués a bé a
introduir aquestes petites modificacions, pensam que no es
desvirtuaria en absolut l'objectiu de la seva moció, i que
quedaria redactada d'una manera més correcta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon, si tuviera una copia de la propuesta y
fuera tan amable ...

Gracias. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista, tiene la paraula el Sr. Gomila.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, només per manifestar
el suport del PSM-Entesa Nacionalista a la proposta que ha fet
el Grup Popular i que ha estat transaccionada pel portaveu del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista, perquè la
sinistralitat laboral també és un tema que preocupa i compartim
la preocupació del Partit Popular i creim que és una qüestió que
també preocupa tots els altres grups parlamentaris d'aquesta
cambra, tal com es va posar de manifest a la interpel·lació que
hi va haver ara fa quinze dies, on, en el debat també es van
posar de manifest les actuacions  i les activitats que havia
realitzar el Govern de les Illes en aquesta qüestió, i més
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concretament amb el Pla de xoc contra la sinistralitat laboral,
que havia consensuat amb els sectors implicats, com puguin
ser els empresaris i els sindicats i, per tant, esperam que hi hagi
un acord amb aquesta proposta de transacció que ha fet
Esquerra Unida i, evidentment, la votaríem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gomila. Sr. Camps, si quiere ...

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, pens que
ningú no comprèn tant el conseller de Treball com jo, en el tema
de salut laboral i accidents, i per açò jo crec que s'ha fet l'esforç
que s'ha fet, tant del Grup Popular com de tots els altres grups,
perquè hi hagi una voluntat unànime i tots estiguem a la
mateixa banda per lluita contra aquesta tara tan ferotge com és
l'accident laboral.

Per açò, nosaltres estam disposats a acceptar els tres punts,
els dos que vostè em planteja, el primer punt quedaria redactat
com vostè diu, incloent-hi el Pla de xoc, evidentment s'ha
d'aprofitar el que té de bo del Pla de xoc. El Pla d'acció de
sinistralitat laboral aprovat el 98 pels agents socials de la
comunitat autònoma, no feia res més que adaptar-se, i ara és
quan també s'ha d'adaptar, jo crec que és una evolució en el
temps, que s'han d'anar adaptant totes aquestes accions a la
realitat que avui demanda, per açò és feina de la conselleria i
aquest és el camí que ella ha de seguir. Per tant, crec que
aquesta nova elaboració que contempli la base amb la llei i les
directives europees, és un camí molt adequat i molt oportú. Per
tant, per part del Grup Popular, acceptam els tres punts de la
moció, i jo crec que avui ens podem congratular tots, perquè,
per molt que reduïm els accidents i per molt que impliquem una
millora en les accions preventives i per molt que eduquem els
joves en la nova cultura de la sinistralitat laboral, la mort en
accident greu o la malaltia professional són sempre a nivell
personal un drama per a qualsevol família, i hem de procurar
tots estalviar perquè així sigui.

I una reflexió que aquí s'ha fet. A nivell social constitueix
una paradoxa, per a mi feridora, que amb el nostre nivell de
renda, el nostre benestar i tota la tecnificació que estam
incorporant a l'empresa, al món empresarial, es mantenguin
encara els nivells d'accidentalitat. Per tant, resulta també urgent
que aquesta reflexió la facem entre tots i també a la societat per
al bé de tots nosaltres.

Gràcies, president.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular.

Atès  que s'ha produït una transacció, tots sembla que estan
d'acord amb el text, s'aprova per assentiment la moció 4842,
presentada pel Grup Parlamentari Popular relativa a pla de lluita
contra la sinistralitat laboral a les Illes Balears? S'aprova?

Queda aprovada.

IV.- Debat del dictamen de la Comissió de Cultura,
Educació i Esports, del Projecte de llei RGE núm. 2094/00, de
modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, dels consells
escolars de les Illes Balears.

Passam al punt següent de l'ordre del dia, que és el debat
del dictamen de la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Projecte de llei 2094, de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de
desembre, dels consells escolars de les Illes Balears.

Al projecte de llei, el Grup Parlamentari Popular hi manté les
esmenes 3214 a l'article 1; 3215 al 2; 3216 al 3; té un escrit
presentat 3217 a l'article 5; i una altra 3223 a l'article 11. També
hi ha esmenes presentades als articles 7, 3219; 3220 al 8; 3222
al 10 i 3228 a l'exposició de motius.

Vol fer una intervenció per presentar el projecte?

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

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Seré breu, però crec que el pas segÜent, que és el
debat d'una sèrie d'esmenes que continuen vives, mereix un
cert preàmbul, i a mi m'agradaria posar-li.

Jo crec que avui, la comunitat educativa té motius per està
satisfeta en l'aprovació d'aquesta llei, no perquè s'aprovi, sinó
perquè sabem que pròximament es crearà i començarà a ser
operatiu el Consell Escolar de les Illes Balears. Els propers
mesos ha de quedar constituït i ha de començar a exercir les
seves  funcions d'òrgan representatiu i consultiu, amb una
presència qualificada de tots els sectors implicats en l'educació.

Els propers anys hi ha decisions importants a prendre, tant
de caràcter legislatiu com de decisió política que serà positiu
que siguin filtrades per un òrgan que es caracteritzarà per la
seva gran representativitat i, a més, per una composició en la
qual hi haurà persones expertes en matèria educativa i, fora cap
dubte ni un, podran, voldran i sabran valorar les iniciatives
legislatives i polítiques que impulsi la conselleria i el Govern. 

Entre d'altres i a títol d'inventari esmentaria el mapa escolar
de cada illa, en procés d'elaboració, l'organització del processos
d'escolarització especialment complexos en el cas de les ciutats
importants en termes de població, el pla de construcció, el
finançament de l'educació, l'anàlisi permanent de dades del
sis tema educatiu que anirà aportant l'Institut d'avaluació i
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qualitat, la futura llei d'educació d'adults, i encara evidentment
podríem fer aquest llistat molt més llarg.

En el projecte de llei de modificació de la Llei de consells
escolars, 9/1998, que ara es debatrà, jo crec que es garanteix
una màxima participació i una boníssima representativitat de
tots  els sectors, pares i alumnes, professorat, sindicat, patronal,
l'administració local, consells insulars, hi haurà tres
representants  de consells insulars, personalitats de prestigi,
col·legis  professionals, cooperatives d'educació, i esperam que
totes aquestes peticions que s'han anat fent a partir de la
contrastació amb la composició de consells escolars d'altres
llocs, atenent peticions d'organismes concrets, ja siguin els
ajuntaments, l'administració local que ha incrementat la seva
presència, o la dels consells insulars, on per primera vegada en
tendran, o els pares, que a partir de les peticions formulades per
la federació d'associacions de pares, es va incloure una
quantitat de representació de pares que sumada a la dels
alumnes, acaba sent semblant a la del professorat.

Seria bo, evidentment, que aquest projecte de llei quedàs
aprovat, i si pogués ser per absoluta unanimitat, ja que el
Consell Escolar de les Illes Balears convé que sigui un òrgan de
consens i, per tant, si ja neix des del consens, això
probablement en facilitarà les coses, i crec que si és així ens
n'haurem de felicitar tots.

Ara, evidentment, falta passar de la llei als fets, i assumim el
compromís de posar-nos a fer feina d'immediat perquè sigui
possible la seva constitució, fins i tot abans dels tres mesos,
als  quals la llei obliga. I, evidentment, després del Consell
Escolar de les Illes Balears, suposam que serà bo i així ho
possibilita i ho estimula la llei, que també s'acabin creant els
consells escolars insulars i els consells escolars municipals
que, d'altra banda, ja existeixen a molts de municipis, amb una
bona rendibilitat de funcionament en termes, repetesc,
municipals.

Totes aquestes coses jo crec que són una mica el preàmbul
d'una decisió que, esperem que pugui ser per unanimitat,
prendran els senyors diputats i les senyores diputades tot
seguit.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Sr. Jaén Palacios, tenen esmenes vives.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente. Señores y señoras diputados. Nuestro grupo
tiene presentada una enmienda y transaccional que recoja
algunos aspectos discutidos en ponencia y en comisión, y, por
tanto, diciendo que hay un error que hace referencia a una de
las enmiendas del artículo 5, la 3217, creo recordar, presentada
ayer, mantenemos el textos, salvo ese error al que hago
referencia, y me gustaría que el presidente nos pudiese

conceder unos minutos para ver si podemos hacer una
transacción que coincida también con el interés demostrado
por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. PRESIDENT:

Cinc minuts és suficient? Se suspèn la sessió durant cinc
minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Reprenem la sessió. El Sr. Jaén Palacios té la paraula per
defensar les esmenes que té vives el Partit Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. Hoy tenemos aquí a debate el dictamen de la
Comisión de Cultura y Educación sobre la Ley de consejos
escolares. Hay que recordar que este proyecto de ley, de
modificación de otra ley vigente, hasta ahora, incluía una serie
de artículos con los cuales nosotros siempre tuvimos una
posición en contra, y lo hacíamos porque en su momento
recordábamos que había unas modificaciones que eran
innecesarias porque nada añadían al texto originario, otras
modificaciones eran contradictorias y otras eran jurídicamente
erróneas.

El conseller en su intervención que ahora ha hecho aquí,
habría que recordarle la que dijo en la sesión correspondiente
al debate de enmienda a la totalidad, donde nos descalificaba
a nuestro grupo y a nuestra enmienda porque decía que el
proyecto de ley había pasado el filtro, el cedazo jurídico, y que,
por tanto, lo que nosotros apuntábamos, de las enmiendas
transitorias y demás, no venía a cuento.

Sr. Conseller, la verdad es que estamos todos equivocados,
no sólo el Grupo Popular, sino todos los demás grupos
parlamentarios también están equivocados porque todas las
enmiendas que hacían referencia a eso han sido aprobadas, es
decir que usted cambia de juristas o no dice lo que dice porque,
en consecuencia, debe preguntarse si el equivocado es usted
o somos el resto de los diputados que hemos hecho el
dictamen.

Yo debo recordar que este proyecto de ley ha mejorado, ha
mejorado por las múltiples enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado, usted anunciaba,
conseller, aquí en la tribuna, que el proyecto de ley iba a
cambiarse, claro que iba a cambiarse, pero no por lo que
ustedes proponían, porque ustedes no se enmendaban a sí
mismos ha sido nuestro grupo que ha hecho estas enmiendas.
Y cabe recordar también que no es lo mismo lo que ustedes
decían cuando estaban en la oposición, con lo que ahora
presentan en este proyecto. De aquí viene la discrepancia.

Hay unas cuestiones referidas fundamentalmente a la
representación, los ayuntamientos tenían cinco representantes,
con el proyecto pasaban a dos, con nuestra enmienda han
pasado a ser cinco, pero ¡oh, paradoja!, quienes defendían



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 47 / 5 de desembre del 2000 2039

 

tanto al Ayuntamiento de Palma resulta que al final lo han
equiparado al Ayuntamiento de Formentera, es decir que de los
cinco ayuntamientos, de esto Unió Mallorquina debiera tomar
buena nota, de los cinco ayuntamientos, cinco, dos pertenecen
a Mallorca, dos, y el resto, es decir, tres, tres representan al
resto. ¿Qué significa esto?, que quince ayuntamientos tienen
tres representantes,  y cuarenta ayuntamientos,
aproximadamente, tienen dos; en habitantes, 600.000 habitantes
tienen dos representantes, y 100 y un poco más, 120.000, en
términos de términos municipales, de ayuntamientos, tienen
tres. Es una representación que, desde luego, yo creo que por
mucha corrección que se le imprima, no es correcta y
manifestamos nuestra oposición a esta composición.

Decían más ustedes y conviene recordarlo, porque el
Diario de Sesiones, como dije en otra ocasión, es nuestra
memoria; decían ustedes que tanto el presidente como el
vicepresidente debían ser elegidos por el Consejo, y ustedes
eso lo han cambiado, ahora los elige el conseller, aquí había
expresiones de que eran nombramientos a dedo, yo  ya le dije
en tono de broma que ustedes serían capaces, seguramente, de
mantener la expresión de que el conseller no los nombraría a
dedo, que los nombraría por imposición de mano para evitar
que la nominación fuese digital.

¿Y qué decir de Izquierda Unida, del peligro nuclear?, yo
creo que hay peligro parlamentario, porque ustedes van
cambiando también como  una veleta. Hablábamos de colegios
profesionales, Izquierda Unida, que siempre da la carta de
coherencia a los demás, carnet de demócratas, en fin, todas
estas  cosas que siempre les sobran, van sobrados, pues resulta
que proponían que hiciera un representante de colegios
profesionales, un representante, en el año 98; pues ahora, en el
trámite de enmiendas, hacen una enmienda para cargarse a los
colegios profesionales, enmienda que se aprueba, se aprueba,
y el Colegio de doctores y licenciados en Filosofía y Letras de
las Islas Baleares, que estaba representado, ha desaparecido,
pero es que ustedes ahora  tendrán que votar a favor del revés
de lo que han dicho, porque hemos hecho una transacción que
va en esa línea.

En consecuencia, yo quiero decirles a ustedes que sean más
coherentes, que no me extraña que el presidente no se fíe de
ustedes, no me extraña porque la verdad es que ustedes no son
de fiar con estos cambios de postura.

Me enseñan ya, me iluminan la luz, llevo ...

EL SR. PRESIDENT:

No, Sr. Jaén Palacios, li donaré cinc minuts més, es que li
havíem programat per cinc minuts.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Me quedan cinco, ya me extrañaba a mí que el tiempo corría
para mí demasiado rápido.

Hay algunas cuestiones que conviene decir también. Yo
creo que la composición no nos satisface seguramente a

ninguno de los aquí presentes, a ninguno, pero también ha
mejorado. Afortunadamente, con la enmienda transaccional que
nuestro grupo parlamentario ha presentado, que se va a aceptar
a trámite, que vamos a votar todos a favor, como me han
comunicado los portavoces, va a dar presencia a dos grupos
importantes. Por una parte, el colegio de doctores y
licenciados, 1.300 personas, 1.300 profesionales que están
colegiados y que ejercen la docencia tanto en colegios
concertados, y es importante que mantengan su presencia,
porque ya la tenían cuando aquí entró el proyecto. En el trámite
de ponencia y comisión ha desaparecido. Y otras
representación, que también me parece justa, que es la del
sector de cooperativas d ela enseñanza, porque las
cooperativas ni son empresarios, como ustedes bien saben, ni
son trabajadores, en esa especie de híbrido que es una
cooperativa, también convenía que los muchos alumnos que
tiene, los muchos profesores que son, tuviesen también una
representación.

Por tanto, como digo, aun manteniendo esas diferencias,
que las mantenemos en algunos artículos, vamos a mejorarlo.
Pero, en aras a la brevedad y a algunas otras cuestiones que
van a aparecer de corrección de estilo, que el Sr. Alorda espero
que pueda exponer, porque así lo hemos acordado, pues el
proyecto mejora.

Pero yo acabaría, si me permiten ustedes, con una reflexión,
porque creo que la tienen que tener, para que estas cosas no
pasen tanto y con tanta frecuencia. No se puede cambiar de
opinión tanto en tan poco tiempo, y, entre otras muchas cosas,
el Emilio o la Educación, un libro de Rousseau que es
importante conocer, al menos los que se dedican a estos
menesteres, dice lo siguiente: "Para conocer a los hombres, hay
que observarlos en sus acciones, en el mundo los oímos hablar,
dicen lo que dicen, y esconden sus acciones, pero quedan
grabadas en la historia y los juzgamos por los hechos. Hasta
sus dichos sirven para valorarlos, pues comparando lo que
dicen con lo que hacen, nos damos cuenta de lo que son y de
lo que quieren parecer, y cuanto más disimulan, mejor los
conocemos".

Yo creo que el Diario de Sesiones de este parlamento no
puede ser el Guiness de las mentiras, porque no puede ser,
porque no es  bueno que seamos el Guiness de las mentiras, en
consecuencia yo les pediría más coherencia en las cosas,
menos descalificaciones al principio, porque al final, ustedes en
este proyecto de ley que, como digo se ha mejorado mucho y
ha sido gracias a la aportación del Grupo Parlamentario Popular.
Por tanto, menos peligro nuclear, que aquí creo que no tenemos
ninguno, porque no creo que haya fuente radioactiva en este
parlamento, y mucha más coherencia.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, Sr. President, és per anunciar aquesta esmena in vocce
que ja ha apuntat el Sr. Jaén Palacios, com a portaveu, i sense
intentar consumir el nostre torn de posicionament o, com a
mínim, compartir-lo amb l'altre diputat, el Sr. Buele, que, en tot
cas, en farà la defensa, el nostre grup, i crec que com un
consens amb l'esmena que havia presentat el Grup Popular i la
resta de grups, modificaríem l'article 5.1, sobre la composició del
Consell Escolar. Ara passaré als serveis de la cambra en què
consisteix, són dues addicions, dos punts que s'afegeixen, un
punt n), que és un representant del Col·legi oficial de doctors
i llicenciats de les Illes Balears; un punt o) que és un
representant del sector de cooperatives de l'ensenyament de les
Illes Balears. I després es modifiquen dos punts d'aquest mateix
apartat primer de l'article 5, l'apartat a), s'hi introdueix el terme
"associacions", després de "proposats per les" -ja dic que ho
passaré per escrit per a un millor seguiment-; i al punt j), hi ha
un canvi de redacció, tot i que el contingut sigui idèntic. La
redacció també la passaré, però seria: "cinc representants de
l'administració local, tres d'ells proposats per les entitats
representatives dels interessos dels ens locals, un pels de
Mallorca, un altre pels de Menorca i un altre pels d'Eivissa; un
representant de l'Ajuntament de Formentera i un altre de
l'Ajuntament de Palma".

Per tant, amb això consisteixen les modificacions i confiam
que així haurem arribat a un major consens, que crec que és
important que tots els que formen part d'aquest consell, per
part del nostre grup, és important i interessant sentir-hi la seva
veu. En qualsevol cas, i apuntant al final de la intervenció del
Sr. Jaén, crec que és bo que facem moltes vegades allò que diu
el PP, més que no que facem allò que ell fa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Accepten tots els grups
l'esmena in vocce? Queda acceptada. Continuam amb el debat
de les esmenes que són actives.

Grups parlamentaris que vulguin intervenir? Sr. Buele, en
nom del Grup del PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula per
cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern presents en aquesta cambra. Per
part del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, la
presentació d'aquest dictamen en aquesta cambra representa
una passa endavant molt positiva respecte de la política
educativa que volem dur a terme dins la nostra comunitat. 

Nosaltres pensam que la Llei de consells escolars que
modifica una llei anterior que va ser presentada pel Grup
Parlamentari Popular a l'anterior legislatura, però que és la que
actualment és vigent i que va ser aprovada per la majoria
parlamentària del PP a l'anterior legislatura, no es va arribar a

constituir i no concedia cap tipus de representació als consells
insulars, ni de Mallorca, ni de Menorca, ni d'Eivissa i
Formentera. Pensam que, tal com ha quedat, amb les
modificacions que s'han anat acceptant, el text inicial ha quedat
molt millorat, tant per les aportacions que hi ha fet el Grup
Parlamentari Popular com per les aportacions que hi hem pogut
fer, també, els altres grups, inclosos altres entitats i organismes,
com poden ser diversos ajuntaments que varen presentar
mocions als seus plens i que, amb bon criteri, nosaltres creim,
amb bon criteri de respecte d'aquest parlament cap a les
propostes que emergeixen dels grups de l'oposició, també són
assumides. Nosaltres comptabilitzam vuit ajuntaments que han
fet unes mocions que ens han arribat a nosaltres, com pot ser
el d'Alcúdia, el d'Andratx, el de Calvià, el de Campos, el
d'Esporles, el de Llucmajor, el de Santanyí i el de sa Pobla,
demanant que retornàs la representació al nombre inicial que hi
havia, i així quedaria definitivament, en haver estat aprovada
aquesta llei en cinc representants. 

Nosaltres hem anat participant activament, com a membres
de la ponència, a l'elaboració de l'informe del qual ha sortit
aquest dictamen, també hem volgut tenir present les esmenes
del Grup Parlamentari Popular, s'ha de dir que gairebé totes eren
esmenes de supressió, i algunes que havia presentat també el
Grup d'Esquerra Unida i Ecologista, jo voldria fer una
repassada, des del nostre grup, al fet que de quinze
presentades, se n'han acceptades unànimement tres, se n'han
transaccionat tres més i han estat rebutjades 9.

Nosaltres tenim molt d'interès a fer, i ho ha dit el conseller
a la presentació d'aquest text, a contribuir a millorar l'atenció
educativa a les nostres illes, i que per això la col·laboració de
tots els  sectors hi esdevé imprescindible. S'han aprovat unes
esmenes que nosaltres creim que esmenen el text inicial, s'ha
aconseguit que la representació municipal, i en això voldria així
mateix fer una observació, perquè el senyor diputat
representant del Grup Parlamentari Popular també ho ha de tenir
en compte, això, no és ben bé el mateix comparar la
representació de l'Ajuntament de Palma amb l'Ajuntament de
Formentera, per la simple raó que (...) que llavors hi ha uns
consells municipals  on hi ha representació municipal i llavors
hi ha uns consells insulars on també hi ha representació
municipal, i que l'Ajuntament de Palma no únicament és membre
del Consell de les Illes Balears.

Pel que fa al nomenament del president a càrrec del
conseller, a nosaltres ens sembla que és una observació que ell
fa i que si el Grup Parlamentari Popular ho defensava i en
aquest moment els  que governen el pacte de progrés també ho
proposen, pensam que se n'haurien d'alegrar en lloc de criticar-
ho.

El que fa referència als col·legis professionals que
s'inclouen també definitivament, i sobretot voldria remarcar el
que hem proposat també i el que esperam que sigui aprovat
amb la unanimitat de tots els grups parlamentaris, que és la
representació d'un membre de les cooperatives de treball
associat, perquè consideram que desenvolupen un paper molt
rellevant i singular a l'àmbit de l'ensenyament a les nostres Illes.
Té una presència molt significativa, si més no als centres
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concertats  a l'illa de Mallorca, amb un model educatiu singular,
que reivindica constantment la seva presència, en tots els
òrgans o taules de negociació, demanant que tenguin veu i vot
propi, al mateix nivell que determinades entitats com patronals,
sindicats o associacions de mares i de pares.

Amb això, nosaltres voldríem remarcar més que debilitat de
qui governa, més que debilitat dels grups parlamentaris que
donen suport al Govern del pacte de progrés, ho analitzam com
una actitud de respecte a les propostes que puguin emergir
d'uns altres estaments, d'uns altres ambients, per a nosaltres no
és debilitat assumir una proposta si consideram que aquesta
proposta és positiva i millora el conjunt del text, per a nosaltres
és respecte, precisament, a l'objectivitat d'aquella proposta.

I, per acabar, en relació a la postura que nosaltres, com a
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, adoptam
enfront d'aquest dictamen, no sal dir que donam ple suport al
text, així, tal com sembla ser que quedarà, amb les aportacions
dels  altres grups parlamentaris; agraïm, de fet, que hi hagi
hagut i que es pugui donar aquesta unanimitat de tots els
grups per fer que aquesta llei de consells escolars tiri endavant,
i acabaria amb una frase que no està dita en castellà, però sí en
llatí i que diu que contra facta non valent argumenta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Crespí, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Moltes gràcies, Sr. President. Avui ens trobam aquí per
reformar una llei que, com deia el portaveu del Grup Popular, era
una llei que fou aprovada a l'anterior legislatura, però les lleis
són, Sr. Jaén, com els matrimonis, que a més de celebrar-se a
l'església, s'han de consumar després, per acabar-se de
perfeccionar. Aquesta, dissortadament, no va arribar a posar-se
en pràctica, i no es va posar en pràctica, jo crec que perquè no
hi havia aquesta voluntat per part del govern d'aquell moment.
I nosaltres ja vàrem anunciar que aquesta llei hauria de ser
modificada.

Avui veim aquí una modificació que no és exactament la
mateixa  que el Grup Socialista va presentar l'anterior legislatura,
però que s'hi apropa bastant. I fins i tot, jo crec que incorpora
elements que no contemplàvem nosaltres en el nostre projecte
de llei i que també són interessants. Perquè, el que és cert és
que avui el nostre sistema educatiu s'enfronta a problemes que
fins ara eren desconeguts a les nostres latituds, almenys amb
l'extensió que avui es donen als nostres centres escolars. és
evident que l'extensió de l'escolarització ha generat, ha dut dins
els centres escolars una nova problemàtica, però també és cert
que l'escola reflecteix aquells problemes que la societat té, i la
societat avui té uns problemes o té unes  característiques que
no tenia anys enrera.

Si avui els diaris esmentaven la disminució d'alumnat a la
Universitat, per mor de la baixa de natalitat, jo diria que aquest
no és el seu principal motiu, el principal motiu és el model
socioeconòmic d'aquesta comunitat, que no afavoreix que els
al·lots romanguin o vulguin dedicar part del seu temps a
millorar la seva formació.

Nosaltres creim que l'escola ha de complir dues funcions
fonamentals, una d'elles, i ho volem com a progressistes que
ens consideram, que hem de promoure a través del sistema
escolar l'apropament de la igualtat d'oportunitats, l'escola pot
ser, ha de ser el gran instrument per fer que els al·lots es troben
davant les opcions que la vida els presentarà, amb igualtat de
condicions per aconseguir, amb el seu esforç, aprofitar al màxim
allò que la societat dóna; i d'altra banda, necessitam un sistema
educatiu eficaç, però també eficient a l'hora de permetre millors
coneixements, creació d'actituds, de sensibilitats, en fi, jo diria
que, utilitzant una definició orteguiana, aconseguir transformar
les masses en ciutadans.

I això difícilment avui es pot fer sense comptar amb aquesta
societat que trasllada els seus conflictes dins el centre escolar,
necessitam la complicitat del màxim nombre de representants
d'aquesta societat. I jo no entraria en un debat quantitatiu de si
l'Ajuntament de Palma pesa tant com el de Formentera, crec que
aquest no és el tema, jo crec que l'important és que el poder
local, el poder local que és l'apropat al ciutadà, en aquest país
encara no ha tengut la vinculació al sistema educatiu que altres
països ja han aconseguit, però que així, vinculant aquests
ajuntaments, ajuntaments de característiques molt diferents, no
són els mateixos problemes als centres escolars urbans que als
centres escolars de localitats petites, evidentment, perquè els
problemes socials tampoc no són els  mateixos, que hi hagi una
ampla representació d'aquests ajuntaments de totes les
característiques que es veuen a les nostres illes.

I per això, una llei que ja té setze anys, desset, d'haver estat
promulgada i consumada, la Llei orgànica reguladora del dret
a l'educació, creia que un bon instrument per dissenyar les
tàctiques per col·laborar amb  l'administració per dissenyar les
tàctiques, per aconseguir aquests objectius estratègics, havia
de ser implantat, no només a nivell de l'Estat, sinó també a
nivell de les comunitats autònomes. I avui veim aquí que
donam per finalitzat un tràmit parlamentari que a continuació
aconseguirà que puguem posar en marxa aquests consells
escolars que, al final, són l'instrument que haurà d'utilitzar
intel·ligentment l'administració si no volem que el nostre
sistema escolar, com està passant pràcticament a tots els països
occidentals, desemboqui cap a situacions d'enorme conflicte
que ja es veuen avui aquí i que, fins i tot, en aquests darrers
dies, jo crec que al nombre màxim de diaris, tant de caràcter
nacional com insular, han tractat temes de violència escolar, i
en aquest moment el nostre país veí, França, preveu una
important reforma per prevenir aquesta conflictivitat als centres
escolars.

No és només incrementant un parell d'hores les llengües i
les matemàtiques, que resoldrem el problema de la situació
escolar, aquestes són solucions que no van a la rel del
problema, la rel del problema és que hem d'aconseguir
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conscienciar la societat de la importància de la institució
escolar per ella mateixa, no com un invent de determinades
autoritats que volen fer perviure una institució que no té cap
futur dins aquesta societat nostra, si no és a través d'aquesta
institució, ni aconseguirem la igualtat d'oportunitats que crec
que és un dels elements per a nosaltres més importants, ni
tampoc aconseguirem un sistema eficient.

Per tant, incorporem aquesta societat amb una representació
que sigui el més, jo diria, que universal possible i el més
consensuada possible entre  les forces polítiques que permetin
la pervivència d'aquesta legislació, i a través d'això, dissenyar
les estratègies i les tàctiques per aconseguir que l'escola
compleixi el paper que fins avui li tenim assignat i que jo crec
que no val la pena que li canviem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
Jaén Palacios, en nom del Grup Popular, ...

Si no vol intervenir, no hi ha cap problema, no és obligatori.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muy breve. Muchas gracias, Sr. Presidente. Yo no he
querido, en esta intervención final de un proyecto de
modificación de una ley, ser agrio en el debate ni poner el dedo
en todas las incoherencias que ustedes han demostrado en tan
poco tiempo, no lo he querido hacer, y la verdad es que el
proyecto ha salido bastante mejor de como entró, ésa es la
realidad, pero ¿por qué ha sido eso posible?, el Sr. Grosske me
señala a mí, hombre, a mí no, señale al Grupo Parlamentario
Popular, porque en realidad, los cambios han sido posibles
porque había enmiendas, y como había enmiendas, esas
enmiendas se han transaccionado, la inmensa mayoría, por
nuestra voluntad de llegar a acuerdos, porque las hemos
retirado o se han aprobado en algunos casos tal como estaban.

El Sr. Buele se refiere a los ayuntamientos, que han
escuchado a los ayuntamientos, yo lo agradezco porque era la
enmienda del Partido Popular en estos ayuntamientos,
mociones, perdón, presentadas por los grupos municipales del
Partido Popular en los ayuntamientos, que se aprobaron por
unanimidad, pues yo le digo que sí, que la inmensa mayoría, yo
no tengo la relación, pero en general, por ejemplo en el de
Calvià se aprobó por el Partido Popular una moción que se
presentó allá.

En consecuencia, yo quiero decirles que ustedes han
rectificado, y en este caso, han rectificado para mejor, para
mejor. Pero tengan en cuenta que todavía hay muchas
cuestiones que se plantean ahí y que ustedes no han dado
respuesta, porque cuando se hablaba de que la comunidad
educativa, padres, profesores y alumnos, fuesen más que el
resto, los Verdes decían que tenían que ser el 60%, el PSOE,
50%, ustedes más del 50%, pues bueno, esa representación es
bastante menos del 50%, pero como la voluntad es de no ser

agrio ni recordarles una vez más, una vez más, que lo que
ustedes hacen es una cosa y lo que dicen es otra, el refranero
español en este aspecto es muy significativo, "del dicho al
hecho hay un gran trecho", ustedes no un trecho que tienen,
es un abismo, es un abismo. Yo lo que sí les pido es que en
estas cuestiones ustedes no cambien con tanta facilidad y tan
rápidamente, dennos un poco de tiempo para verles cómo van
cambiando, porque, desde luego, no les vamos a conocer.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén i Palacios.

Arribats a aquest punt, procediríem a la votació de les
esmenes plantejades pel Grup Popular als articles 1, 2, 3, 7, 8, 10
i a l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats ...

Sr. Jaén Palacios?, aixeca la mà a la Presidència o al grup?

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, le pido disculpas, pero no he estado atento
a lo que usted leía, supongo que es el artículo 1, 2, ...

EL SR. PRESIDENT:

No votam l'article 5. Votam els 1, 2, 3, 7, 8, 10 i l'exposició de
motius. Esmenes, no votam articulat, votam les esmenes del
Grup Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, no cuadra esto con la nota que tengo yo.
Disculpe, pero yo creo que incluso tengo fiebre, estaba
comentado algo con un compañero, pero, en fin, ¿vamos a
votar también el 3 en esta primera votación?

EL SR. PRESIDENT:

Esmenes, no votam articulat, votam esmenes.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Disculpe, disculpe.

EL SR. PRESIDENT:

Disculpado, Sr. Jaén Palacios.

Votam les esmenes del Grup Popular als  articles 1, 2, 3, 7, 8,
10 i a l'exposició de motius.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes? Moltes gràcies.
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Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 24 vots a favor, 30 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Entenem ara que a l'article 5 han retirat l'esmena que tenien
plantejada i deman si la transacció que és en tràmit s'aprova per
unanimitat. S'aprova per assentiment, per tant queda aprovada
la transacció corresponent a l'article 5.

Atès  que el Grup Parlamentari Popular ha manifestat la
voluntat de procedir a la votació separada dels articles 4 i 6, es
procedeix a la votació conjunta d'aquests dos articles.

Senyores i senyors diputats que votin a favor?

Articles 4 i 6 de l'articulat. Votam l'articulat. S'aproven per
unanimitat.

És que el Sr. Jaén ens ha despitat un poc amb el tema de les
esmenes i l'articulat.

Així mateix, el Grup Parlamentari Popular ha manifestat la
voluntat de procedir a la votació separada dels articles 3, 5, 10
i 11, per la qual cosa se sotmeten a votació conjunta aquests
articles.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Gràcies.

Vots a favor, 30; vots en contra, 24. En conseqüència,
queden aprovats els articles 3, 5, 10 i 11.

Finalment el Grup Parlamentari Popular ha manifestat la
voluntat de procedir a la votació separada dels articles 1, 2, 7,
8 i l'exposició de motius. En conseqüència, passam a la votació
conjunta d'aquests articles.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra?

Senyores i senyors diputats que s'abstenguin? Moltes
gràcies.

Vots a favor, 30; vots en contra, cap; abstencions, 24.

En conseqüència, els articles 1, 2, 7, 8 i l'exposició de
motius, queden aprovats.

S'assenyala que l'article 9 i la disposició final segona han
quedat sense contingut, per tant, finalment, procedim a la
votació conjunta de la resta del text del projecte de llei, el títol
del projecte de llei, la disposició addicional, la disposició
transitòria, la disposició derogatòria i les finals primera i tercera.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, posin-se
drets, per favor.

Moltes gràcies, queden aprovades per unanimitat.

Es faculten els serveis jurídics d'aquest parlament per fer les
correccions i modificacions necessàries per tal que l'esmentat
projecte de llei tengui una redacció coherent.

I arribats a aquest punt, la Presidència proclama aprovada
la Llei de modificació de la llei 9/1998, de 14 de desembre, dels
consells escolars de les Illes Balears.

V.- Adopció d'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar
el procediment de tramitació per lectura única al Projecte de
llei RGE núm. 3402/00, de creació del Col·legi Oficial de
fisioterapeutes de les Illes Balears.

Passam, a continuació al punt cinquè de l'ordre del dia, que
és l'adopció de l'acord sobre la proposta de la Mesa d'aplicar el
procediment de tramitació per lectura única al Projecte de llei
RGE núm. 3402, de creació del Col·legi Oficial de fisioterapeutes
de les Illes Balears. S'aprova per assentiment?

VI.- Debat i votació, si n'és el cas, del Projecte de llei RGE
núm. 3402/00, de creació del Col·legi Oficial de
fisioterapeutes de les Illes Balears, per lectura única.

Adoptat aquest acord, procedeix el debat i la votació, si és
el cas, del Projecte de llei 3402, de creació del Col·legi Oficial de
fisioterapeutes de les Illes Balears, per lectura única. S'aprova
per assentiment?

Queda aprovat i, en conseqüència, queda aprovada la Llei
3402, de creació de Col·legi Oficial de fisioterapeutes de les Illes
Balears.

I arribats a aquest punt, s'ha esgotat l'ordre del dia i s'aixeca
la sessió. Gràcies.
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