
 

DIARI DE SESSIONS DEL
PLE

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 770-1987 Fq.Con.núm. 33/27 V legislatura Any 2000 Núm. 49/Fascicle 3

 

Presidència
del Molt Honorable Sr. Maximilià Morales i Gómez.

Sessió celebrada dia 19 i 20 de desembre del 2000.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4495/00, de diverses mesures tributàries,
administratives i de funció pública. Fascicle 1

II.- Debat del dictamen de la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, del Projecte de llei RGE núm. 4494/00, de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2001. Fascicle 1



2198 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 3 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, continuam el debat de
pressuposts, en sessió plenària d'anit.

Procedeix ara el debat número 14, de totalitat, secció 17,
Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports. El Decret
Públic 86, Institut Balear de l'Habitatge i, el Decret Públic 86,
Serveis Ferroviaris de Mallorca. 

Hi ha les esmenes 5041 a la secció 17, 5349 a l'Institut Balear
de l'Habitatge i la 5351 al Serveis Ferroviaris de Mallorca.

I el Sr. Antoni Llamas té la paraula per defensar les esmenes.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados. En fin, entiendo que estas horas son horas muy
duras, intentaré ser lo más breve posible. Empezaremos para no
quitar más tiempo.

Defendemos en principio la enmienda a la totalidad, en base
a los siguientes apartados. Hemos hecho un poco la
planificación, respecto a los mismos programas, lo que pasa es
que hemos deformado un poco los nombres. Entiendo que uno
de los primeros programas, lo podíamos titular de
desplanificación y destrucción de carreteras, ¿por qué?

Efectivamente desplanificación, porque aquí, en los
presupuestos que no han presentado, en los complejos y
oscuros presupuestos que se nos han presentado, no
coinciden los ambiciosos objetivos que se describen en la
memoria y digo ambiciosos entre comillas, con la dura realidad
de los presupuestos, que además han sido bastante recortados.

Sólo para carreteras, tenemos 100 millones menos y todavía
no sabemos si se adquiere o no se adquieren otros
compromisos como así se reflejan directamente en los objetivos
que se pretenden cumplir, en estos ambiciosos objetivos, que
hemos dicho antes.

De la parte de los presupuestos, no nos dejan claro
exactamente que es lo que se van a hacer, si realmente los
proyectos que se pretenden son proyectos ejecutivos, me
refiero si todos los objetivos que se pretenden cumplimentar,
corresponden realmente a  proyectos ejecutivos, que en su día
se van a hacer, o simplemente nos encontramos con montones
de dibujos  para presentar en una rueda de prensa. Hablamos
de anuncios de proyectos, que ya están proyectados,
proyectos modificados que no pasan, como hemos dicho del
simple dibujo en los papeles que sirven para una rueda de
prensa.

Leemos en el periódico, que la Sra. Munar también hace sus
proyectos, no sabemos exactamente al final cuáles serán las
competencias de esta conselleria en este tema, si realmente los
proyectos, los desdoblamientos de carreteras que se pretenden
acabarán siendo competencia de esta conselleria, acabarán

siendo competencia del consell, o si los proyectos se
redactarán dos veces, o exactamente, ¿qué es lo que pasará?

Encontramos que hay un futuro triste en este primer
programa de desplanificación. El segundo programa, que
también es preocupante, porque si ya es triste la situación
anterior en cuanto a la redacción de proyectos y los proyectos
que se pretenden hacer, es preocupante un segundo programa,
que bueno podíamos titular de destrucción de carreteras,
porque hablar del mantenimiento de carreteras. ¿Por qué? ¿De
dónde se deduce esta propuesta? Cuando en un presupuesto
para el mantenimiento de carreteras, resulta que es
prácticamente el mismo del año 95, hace 5 años es el mismo
presupuesto. Ya en  el año anterior, el año pasado, se reduce el
presupuesto para  mantenimiento de carreteras en 500 millones
de pesetas y se mantiene.

No entendemos que la conselleria no encuentre los graves
problemas que luego en nuestras enmiendas ampliaremos, no
se entiende, que no encuentre los verdaderos problemas que
puede haber ahora mismo, ya no solamente en los temas de
carreteras, sino en los temas de mantenimiento de las carreteras
que actualmente hay. Grandes problemas en cuanto al estado
en que se encuentran ahora mismo las carreteras, bacheados,
suciedad en los voravías, con todos que ello implica de falta de
desagüe en las carreteras, problemas de seguridad,
evidentemente, que son los más preocupantes, incluso
problemas de seguridad en tema de incendios, es decir, todas
las cunetas de carreteras que nos encontramos, pues
prácticamente llenas de hierbas, encontramos que puede haber
determinados problemas en este sentido.

Otro programa, en el que también nos podemos, nos
encontramos con una gran sorpresa, es el de desordenación del
transporte terrestre. Poco que decir a un presupuesto, que
entendemos que es un presupuesto prácticamente de fantasía.
Un endeudamiento brutal, de los Servicios Ferroviarios de
Mallorca y una pura fantasía en la ejecución de unos
determinados presupuestos, los 1.000 millones de pesetas para
el ferrocarril de Inca- Manacor, sin que exista en este momento
en la actualidad ni siquiera un proyecto, es decir, creo que
existen máximo unos estudios, ni siquiera se si son unos
estudios de viabilidad, pero que gastar 2.000 millones de
pesetas  en un año, en un proyecto que está prácticamente
verde, pensamos que bueno, que mucho se va tener que mover
el Sr. Conseller para gastarlos en un año.

Hay otros ambiciosos proyectos, que también pensamos
que son fantásticos proyectos, que todos quisiéramos, el
tranvía de la Universidad, Playa de Palma, etcétera, 500 millones
Sa Pobla- Alcúdia, en los cuales también para gastar en el año
que viene, que ni siquiera se han iniciado gestiones, ni siquiera
hay acuerdos con los ayuntamientos, en fin proyectos que en
realidad gastar todo ese dinero en el estado en que nos
encontramos, lo consideramos pues muy poco fiable.

En particular, como ya se ha dicho es un proyecto de
absoluta fantasía en este caso. Permítame, que a la vista de los
resultados de este año, dude de la posibilidad de gestionar este
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dinero, teniendo en cuenta que ya llevamos dos años para
acabar el ferrocarril de Inca- Sa Pobla.

Otro programa que pensamos que... el de desordenación del
territorio, pocas cosas hay que hablar aquí, porque la verdad es
que respecto a los presupuestos, no hablo de los objetivos y
de
memorias, en lo que respecta a los presupuestos, poco queda
de competencias para este programa. La actuación estrella que
supone la redacción de la Ley del suelo, no se encuentra
absolutamente en ninguna partida, se supone que hay 8
millones de pesetas, los han encontrado, nos lo han dicho
evidentemente, pero sin embargo no encontramos ese reflejo en
el presupuesto, ese reflejo en el presupuesto lo que implica es
que existe un compromiso de que se haga.

 Yo entiendo personalmente que puede estar determinados
gastos implicados en capítulos de inversiones inmateriales, lo
que está muy claro es que con eso no se adquiere el
compromiso de llegar a cumplir determinados objetivos y se
adquiere el compromiso de realizar determinadas realizaciones.
Evidentemente, si el 80 o 90% del presupuesto de un programa
se dedica a inversiones inmateriales, está muy claro que puede
servir para eso o para lo contrario o para cualquiera otra cosa,
pero que el compromiso no existe.

 En este caso, es un caso claro nosotros sabemos
perfectamente, porque así nos lo han dicho varias veces, en
comisiones y lo han dicho por la prensa, que si que existe una
cantidad asignada para la realización de la Ley del suelo de 8
millones de pesetas, como existe una cantidad asignada para la
realización de los planes territoriales parciales de 300 millones
de pesetas, eso no se refleja en el presupuesto, aunque si
evidentemente nos va a responder que irá al capítulo de
inversiones inmateriales.

Hay un tercer programa que afecta más al tema d'Ibavi y al
tema de la conselleria, que es lo que hemos llamado la incultura
de la rehabilitación. Efectivamente no se ve en el presupuesto
que exista un verdadero objetivo y que en la política de
rehabilitación de vivienda sea mínimamente serio. Y así es, nos
encontramos con graves y repito grandes recortes, en lo que es
materia de apoyo a la rehabilitación de vivienda, recortes
cifrados en 150 millones de pesetas para el plan cuadrienal y
para la rehabilitación de fachadas. Dos programas que
entendemos que son dos programas claves de la conselleria y
que no se nos justifica en ningún momento el porque de estas
reducciones que entendemos que son muy significativas.

Sin embargo, efectivamente en este mismo programa se
multiplica por seis la inversiones de carácter inmaterial, es decir,
multiplicamos por seis los imprevistos de este programa. Servirá
exactamente para cualquier cosa.

Con esto entendemos que no existe un compromiso, que
dentro de los ambiguos objetivos que se pretenden dentro de
los diferentes programas de la conselleria no existe un
compromiso de las cosas que se dicen, ni existe un
compromiso, ni existe una relación. Entre lo que se dice en los
periódicos, en la televisión, lo que es este compromiso no

existe en la realidad de los presupuestos. Se acaba reduciendo
todo a un solo programa, que es un programa de inversión
inmaterial. Un porcentaje muy alto de todos los programas van
a cargo de inversión inmaterial y en este sentido efectivamente
de nada sirven las memorias, de nada sirven los objetivos, se
pueden modificar en cualquier momento, nunca se podrá a
llegar a comprobar, que es lo más grave entiendo, nunca se
podrá a llegar a comprobar el grado de cumplimiento de los
objetivos que se pretenden en unos presupuestos, que se
supone en un principio que tienen que ser serios.

También tengo que decir que es la primera vez que me
enfrento a unos presupuestos, con lo cual pido perdón por
anticipado, por los posibles errores que se hayan podido
cometer, pero que evidentemente entre lo que he dicho al
principio que eran unos presupuestos oscuros, está claro que
los presupuestos eran difíciles de comparar con los de año
pasado, por los diferentes programas que hay en los mismos,
la comparación es compleja es difícil, se han tenido que hacer
estudios bastante profundos y las conclusiones se van
sacando poco a poco, existen programas que están duplicados,
unos en el Ibavi, rehabilitación de viviendas...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Llamas vagi acabant, per favor.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Si un minuto, Sr. Presidente.

Entendemos por fin y concluyendo que es un presupuesto
oscuro, que no responde a los objetivos y que además de ello,
evidentemente está hecho para hacer un seguimiento imposible,
nunca sabremos exactamente, ni sabrán ustedes tampoco, si
realmente han cumplido o no han cumplido los objetivos que
se pretenden.

 
Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas en nom del Grup Popular. Sr.
Conseller d'Ordenació del Territori demana la paraula per obrir
una qüestió incidental.

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

Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Diputat,
evidentment si veig que hi ha obscuritats però en allò que
vostè sap dels pressuposts, però jo entenc que estan molt
clars, per què a més ha parlat d'una sèrie de coses, detalls i no
sé que.

El pressupost està estructurat d'una manera i allò que són
les inversions immaterials, que vostè ha dit que han crescut,
que no han crescut, jo li diré quines són i no fa falta que
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estiguin escrites en el pressupost, perquè ja hi ha els contractes
firmats i el seu grup, a jo em solen passar tota la informació que
el seu grup demana i supòs que la tenen bastant extensa i si els
darrers contractes no els té, segur que d'aquí a un mes el
tendran.

Pla territorial de Mallorca, contractat, presentat, sortit a la
premsa, s'ha presentat l'equip. Pla territorial de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa. Pla sectorial de Transports, presentat i
firmat el contracte, evidentment al pressupost allò que no es
fica són tots els contractes m'imagino, però això és una cosa del
Conseller d'Hisenda.

Llei del sòl, aquí mateix hi ha hagut un parlamentari del seu
grup, que em sembla que ha fet tres o quatre preguntes i jo he
confirmat i he dit que hi havia un conveni amb la Carles III i
després un conveni sectorial per la Llei del sòl i ja de fet s'han
presentat els primers esborranys.

En definitiva, allò que és inversió immaterial està claríssima,
perquè a més està contractada la majoria.

Després em parla de la construcció de les carreteres,
efectivament si retiréssim aquests pressuposts si que acabaríem
de construir, perquè no faríem res. Però jo crec que aquest
pressupost millora substancialment el de l'any passat, que
efectivament seria millor que tengués més doblers, açò en
aquesta conselleria, la de sanitat, de turisme, de treball i totes.

Però bé, vostè ha donat aquí una dada, que no sé d'on el
treu, que hi ha 100 milions menys en carreteres, quan hi ha 1.000
milions més, és a dir, també és una dada no tan fosca, perquè
sabem sumar i restar.

Després em parla de projectes executats o de papers, no sé
que, jo li dic una cosa, per fer projectes precisament hauria de
fer molts de papers i fer-los ben fets i no ens trobaríem que al
cap de cinc i sis anys d'haver-se acabat una carretera, ara hem
de liquidar i pagar, al final resulta que l'autopista d'Inca la
inaugurarem nosaltres, perquè vàrem haver de pagar, aprovar
el gasto, s'altre dia al Consell de Govern. O sigui podrà dir que
nosaltres hem fet autopistes, perquè hem pagat la d'Inca, per
exemple.

I després em parla d'un futur trist, jo crec que el passat és
trist, el futur és seriós, vostè sabrà, vostè és el cap de
carreteres.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, per favor es cenyeixi a contestar.

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

Després començam a parlar de l'endeutament del tren i avui
durant el debat de les distintes conselleries s'ha parlat
d'endeutament, jo crec que l'endeutament no és bo, ni dolent.
Crec que la gent que té capacitat per endeutar-se, s'ha
d'endeutar per fer coses i el qui no té capacitat d'endeutament

i no s'endeuta és que és un mal gestor. Perquè allò que hem de
tenir són uns bons serveis i crec que Balears, allò que no pot
ser és que per una estètica de pressuposts, renunciem a
projectes importants com és el tren de Manacor, el tren
d'Alcúdia i altres projectes. El tren de Manacor li puc dir que és
el projecte bàsic està aprovat, està contractat l'equip que ha de
fer el projecte bàsic i la direcció d'obra i el projecte bàsic ja està
fet i està a SFM.

Els altres dos projectes que vostè m'ha dit, la Universitat i
l'aeroport fa uns mesos i va sortir perquè també ha sortit a la
premsa, però també consta a la conselleria perquè hi ha els
contractes firmats, es van encarregar els estudis a una empresa
de Madrid que es diu Ineco, que és una filial de Renfe, és a dir,
és una empresa coneguda, mundialment coneguda i crec que la
més important en temes ferroviàries d'Espanya, ara aquests dies
té el compromís de presentar els estudis de viabilitat del tren de
l'aeroport i el tren de la Universitat. I a més un d'aquests
projectes, inclou l'estudi de soterrament, que va ser una esmena
que vostès varen fer l'any passat en aquests  pressuposts, on
demanaven que s'estudiés la viabilitat del soterrament, idò s'ha
fet açò, li sembla bé?

Em parlat d'Ibavi, d'habitatge. Ibavi, està previst per a l'any
que ve 1.250 habitatges, l'anterior legislatura, els anteriors tres
anys solament se'n varen fer 370, nosaltres en un any en farem
1.250. I no mesclem allò que és rehabilitació de l'Ibavi, que allò
que agafa són polígons on hi ha habitatges vells i les rehabilita,
a allò que és el programa de l'habitatge de la direcció general,
són dos conceptes diferents. I allò que és la rehabilitació de la
direcció general, que són subvencions a particulars, perquè
rehabilitin les seves cases i per recuperar el patrimoni
arquitectònic hi ha 1.000 milions de pessetes, quantitat molt
superior a l'any passat.

Per tant, jo entenc tot allò que vostè ha dit, al pressupost hi
ha una foscor, però hi ha una foscor perquè realment vostè no
s'ha estudiat el pressupost. Però aquest pressupost és molt
millor que el de l'any passat i a més apunta als objectius que
nosaltres volem, millorar l'ordenació del territori, millorar la
mobilitat dels ciutadans de les Illes Balears i millorar tot allò que
són infraestructures de carreteres i ordenació del territori.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. Sr.
Llamas té la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados yo en
fin, me he quedada prácticamente igual que estaba. El tema de
inversión inmaterial, evidentemente no ha justificado nada no
hay nada que justificar, está muy claro, no quiere adquirir
ningún compromiso, ni siquiera los que realmente ya los saben,
no lo quieren adquirir, pues bueno, ustedes sabrán porque
razones, yo lo que entiendo y seguramente, como es mi primer
presupuesto me lo he estudiado bastante y claro el gran trauma
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viene ahí, es decir, como es posible que algo que tendrían que
ser habas contadas, resulta que es de una complejidad
extraordinaria.

Efectivamente, resume toda la conselleria en tres temas,
ordenación del territorio, movilidad y todo lo que sea de
infraestructura de carreteras, claro en cuanto a ordenación del
territorio, prácticamente sin competencias, en cuanto a
movilidad, que quiere que le diga, lo que hace referencia a
movilidad y lo que es competencia en cuestiones de movilidad,
ni siquiera dependen de su conselleria y en carreteras creo que
obvian las palabras.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas. Sr. Conseller d'Ordenació del
Territori per tancar.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Diputat, jo entenc que un contracte firmat, públic que està a la
conselleria, és un compromís, jo no sé que entén vostè per
compromisos. Totes aquestes inversions immaterials que hem
dit, totes són plans sectorials, plans de transports, plans
territorials  i açò ja està contractat i (...) i hi ha el plurianual, hi ha
la quantitat corresponent a l'any que ve i açò hi ha un contracte
firmat, més compromís. Jo li oferesc còpia de tot açò,  açò li farà
arribar tots els contractes, però jo li dic que el costum normal
del seu grup, és que demana molta d'informació i normalment
crec que li han passada tota.

Quan a mobilitat, la meva conselleria és la que té la
competència en transports i l'exerceix i a més tenim la
responsabilitat del SFM i darrerament a SFM es fa un esforç
seriós, no com abans que es parlava molt, ara s'inauguren coses
i a més es creen les condicions per poder inaugurar, vostè sap
que no es podia inaugurar el projecte, l'arribada a Sa Pobla,
perquè resulta que, vostès jo crec que no pensaven ni passar
per allà, resulta que hem hagut de fer una murada, perquè ni
s'havia previst, devora el polígon d'Inca.

I totes aquestes coses s'han fet en un any i a més torn
enrera d'allò que parlava abans, que són els plans sectorials,
plans territorials, que eren coses que fa anys que s'haurien
d'haver fet, però en un any s'han posat en marxa. I la Llei del
sòl, dins el proper període parlamentari entrarà aquí l'esborrany
i esper que s'aprovi ràpidament.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Ordenació del Territori. Torn
en contra? Sr. Salvador Cànoves en nom del Grup Socialista té
la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L'esmena a la totalitat que presenta el Grup Popular a tota la
secció 17 i així com a les empreses públiques de l'Institut Balear
de l'Habitatge i del Serveis Ferroviaris de Mallorca, no conté
cap alternativa política.

 I per tant, aquest debat que correspon a saber el perquè no
d'aquest pressupost, d'aquesta secció, seria preferible per a una
millor controvèrsia, fos a la vista d'un pressupost alternatiu,
però aquí això no és possible avui. El Grup Popular ens va a dir
allò que no s'ha de fer o planteja la incredulitat, sobre l'execució
que té prevista, parla de destrucció, parla de desordenació més
que de construcció o ordenació. Jo li recordaria Sr. Llamas, allò
que sol dir el Sr. Diéguez, usted siempre negativo, nunca
positivo.

La veritat és que ens hagués agradat molt poder comparar
el pressupost d'aquesta secció amb una proposta alternativa,
amb una proposta de veritable contingut polític, però això
repetesc no serà possible, solament ens queda la possibilitat de
comparar en allò que vostès feien quan governaven, sempre no
ens queda més remei que comparar allò que nosaltres
proposam, en allò que feien quan vostès governaven. Però com
això els treu de polleguera, el fet que constantment els hi
recordem, com i quan governaven, tampoc ho faré, no són
hores i no fa falta.

Per tant, centrant-me en el projecte presentat pel Govern, li
he de dir que dins el Grup Socialista les explicacions i la
defensa que va fer el conseller a comissió i la defensa que ha fet
avui aquí, em satisfà i també em satisfà el pressupost i les
partides que contempla aquest projecte.

Ja diguérem que voldríem molts més recursos, tothom
voldria molt més, perquè les necessitats és cert, sempre superen
les possibilitats, però estudiats aquests pressuposts en
realisme em satisfan. Comprenc que a vostès, senyors del Grup
Popular, no els  satisfan, perquè pateixen la insatisfacció pròpia
dels  qui estan a l'oposició, no m'estranya que avui matí, el Sr.
Huguet, don Joan, parlés de no pujar el to del debat per no patir
una erecció verbal i és clar si al final sempre s'acaba insatisfet,
comprenc que és millor deixar-ho córrer.

El pressupost del 2001, suposa un increment del 2,8%, és a
dir, 1.177 milions més. Vull destacar que l'increment
pràcticament es destina a construcció de carreteres, sense a
renunciar a més i en comptam, amb els 58.000 milions de
pessetes  del conveni amb el Ministeri de Foment i esperam,
n'estam segurs que al final imperarà el bon sentit i el seny i que
els  projectes que es presentin per executar al 2001, seran
aprovats  i sinó com deia la diputada Sra. Barceló, al final
comptarem. I no hi perdrem més temps en aquestes 58.000
milions.

El pressupost preveu com a objectius importants, les
carreteres a la Universitat, la millora de la intersecció a Santa
Ponça, la carretera de Sa Pobla a Alcúdia, la redacció del
projecte d'inici del desdoblament Palma- Manacor, tram de Son



2202 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 3 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

Ferriol a Montuïri, projectes tots ells, la prioritat dels quals
ningú dubta en aquesta cambra. El tema dels pressuposts
volem destacar la redacció del pla de transport, inversió
immaterial Sr. Llamas, pla de transports, la redacció del projecte.
Si no ho recordam un projecte, un pla que ja estava anunciat a
octubre del 97, en unes setmanes, octubre del 97, el Conseller
de Foment els presentarà el pla de transports, no els recorda res
això, el Conseller de Foment per cert, va quedar retratat.

Es duplica també l'ajuda i millora del transport regular per
carretera, es passa de 110 milions a 204 milions per augmentar
les freqüències i creació de noves línies i hi ha més ajudes per
a renovació de flotes 120 milions.

Habitatges, en el capítol 7 es pressuposta una important
quantitat destinada a rehabilitació d'habitatges, 1.000 milions.
Es continua en la rehabilitació del patrimoni històrico-artístic i
en la supressió de barreres arquitectòniques. A l'Ibavi, és cert,
es passa de 10.000 a 8.300 milions, però és que a les auditories
operatives fetes per la conselleria, encarregades per la
conselleria està clar que els pressuposts anteriors estaven
inflats i només s'executava, en el millor dels casos, un 46%. Per
tant, creim suficient 8.300 milions de pessetes i podríem
comparar el grau d'execució, però compararem, avui no és el
moment, en  propers pressuposts compararem el grau
d'execució d'anteriors mandats del  Partit Popular amb mandats
del Govern de progrés.

1.300 habitatges en el bienni 2000-2001, per cert, un 20%
d'aquests en règim de lloguer, és molt important per a nosaltres
que hi hagi habitatges de protecció oficial en règim de lloguer,
la supressió del barraquisme, manteniment i conservació
d'antics parcs d'habitatges en règim de lloguer, adquisició del
sòl pel bienni 2002-2003, redacció de la Llei del sòl, una altra
inversió immaterial Sr. Llamas, a més també la redacció dels
plans territorials insulars dels tres consells, una altra inversió
immaterial, li estic dient per si no sabia on eren les inversions
immaterials.

Estudis de sostres de població, per a preveure com afecten
a les directrius d'ordenació del territori, actualització de la
cartografia, possible creació d'una agència o societat que
gestioni tota la informació territorial, etcètera.

Quan a la important aposta d'inversió del Serveis Ferroviaris
de Mallorca, amb un endeutament important, és cert, però per
donar resposta a les necessitats dels habitants de Mallorca i
dels  visitants, en posar-los a disposició un mitjà de transport
alternatiu al vehicle privat, el tren alguns trams dels quals,
vostès  demanaven quan, jo li record que el Sr. Matas ja en va
inaugurar un quants de trams d'aquests.

Per tant, nosaltres creim que aquest pressupost i per tant,
no donarem suport a l'esmena a la totalitat, presentada pel Grup
Popular, aquest pressupost és un pressupost amb contingut
eminentment polític, que resol greus mancances d'aquesta
comunitat en tema d'habitatges, resoldrà temes importants en
temes de transport, sobretot en carreteres i ferrocarril i també
comença a posar ordre en aquest important tema que és

l'ordenació del territori i aquesta assignatura pendent que és
posar fre a la pressió urbanística que tenen aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica el Sr. Llamas té la paraula per cinc minuts.

EL SR. LLAMAS I MÀRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señores diputados, yo entiendo que,
bueno, acaban teniendo un discurso que la verdad es que sirve
para cualquier cosa. El tema de la comparación constante con
el gobierno anterior o el tema de..., efectivamente, “Madrid me
mata”, pues es muy claro, es decir, en esto prácticamente
consumen la mitad de su tiempo con este discurso, sea cual sea
el tema del que tratemos, pero bueno, como hay poco tiempo
para centrar, entiendo que debe de saber bastante de
insatisfacción. Yo desde luego le puedo decir que, como
novato en esta sala, no tengo esta insatisfacción, ¿qué quiere
que le diga?, tengo bastante ilusión por el trabajo que estoy
haciendo y no comparto ese sentimiento suyo, ese
pensamiento suyo respecto a la insatisfacción que pueda sentir
por estar aquí, de lo cual estoy bastante orgulloso.

Evidentemente usted me habla también, que es otra forma
típica, es el típico tópico de los presupuestos inflados. En
contra de ello también le puedo decir que unos presupuestos
bajos lo que implican es un miedo, un pánico o una incapacidad
de gestionar. Está claro, és mucho más fácil poner unos
presupuestos bajos y acabar unos objetivos, apuntar a un 5 y
quedarse con un 3,5, que apuntar a un 10 y quedarse con un 8,
está muy claro.

Y efectivamente me lee usted la memoria, una memoria
espléndida, estupenda, que sirve para cualquier cosa en este
aspecto, pero que evidentemente no hay ninguna relación entre
la memoria y los presupuestos, que es lo que más echo a faltar
y que en mi lógica pues de alguna manera me está diciendo que
por un lado me están vendiendo una cosa y que por otro lado
me están diciendo otra; es decir, los números no me cuadran
con los objetivos de la memoria. El presupuesto, en este
sentido, no encuentro que tenga ese carácter político que
efectivamente tiene que tener la memoria y los objetivos que se
han de cumplir.

Muchísimas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica, Sr. Salvador Cànoves té la paraula.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Simplement dues paraules. Miri, això
de “Madrid me mata”, “Madrid me mata”, no sé si és “Matas
me Madrid”, i no “Madrid me mata”, eh?
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(Remor de veus)

No sé si és això, és a dir, allò que voldrien dir vostès. No sé
qui mata a qui, però vaja, de totes maneres és una ocurrència
que té molt poc sentit. 

Tots tenim il·lusió, Sr. Llamas, tots tenim il·lusió, tots els
diputats  que ens trobam en aquesta cambra tenim il·lusió per fer
feina i no dubti que vostè no és l’únic. Quant a la insatisfacció
jo em bas en la seva primera intervenció. Vostè ha parlat molt de
desordenació, vostè ha parlat molt de destrucció, i per tant a mi
em sembla que això és una insatisfacció amb els pressuposts,
i si no que vengui qualcú i m’ho expliqui.

Quant als pressuposts inflats, miri, no ho deim nosaltres, ho
diuen les auditories operatives per empreses independents, que
els pressuposts del Servei Ferroviari de Mallorca o, millor dit,
de l’Ibavi estaven inflats, i que l’execució dels programes de
l’Ibavi mai no es complien i mai no superaven el 46%.
Esperarem, veurem si el grau d’execució és superior a aquest
46%, la qual cosa ja serà un gran èxit d’aquest govern. Per tant,
pressupost 8.300 milions de pessetes, per allò que realment
s’executava és molt, molt ambiciós, i nosaltres ho volem fer i
creim que el Govern ho pot fer i ho farà.

I quant al fet que les memòries no reflecteixen el contingut,
miri, jo li diria una cosa: no es fiï de la seva lògica, perquè la
meva em diu que sí que tenen molta relació les memòries amb el
contingut dels pressuposts; és un problema d’apreciació, vostè
té una manera d’entendre les coses, jo he llegit la memòria i he
llegit tot el contingut del pressupost de la secció 17, i tenen una
relació clara i directa.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat aquest debat de
totalitat.

I passam al debat següent, que és de globalitat, el número
15, que és la resta d’esmenes que queden del debat anterior,
que són: Al programa 431A, de promoció d’ajuts per a la
rehabilitació i l’accés a l’habitatge, les esmenes 5076, 5366,
rectificada aquesta pel grup proposant en el sentit d’efectuar la
baixa  de 100 milions de pessetes de la secció 17, centre de cost
17401 i programa 431A; i l’esmena 5367, que fou rectificada pel
grup proposant en el sentit d’efectuar la baixa de 50 milions de
pessetes a la secció 17, centre de cost 17401 i programa 431A.

Al programa 511B, Direcció i Serveis Generals d’Obres
Públiques, Habitatge i Transport, l’esmena 5372, que fou
rectificada pel grup proposant en el sentit d’efectuar la baixa de
300 milions de pessetes a la secció 17, centre de cost 17501 i
subprograma o programa 511B; i l’esmena 5373, que també fou
rectificada pel grup proposant en el sentit d’adreçar la baixa de
8 milions de pessetes a la secció 17, al centre de cost 17501 i al
programa 511B.

Al programa 513, planificació i construcció de carreteres, les
esmenes 5042, 5045, 5047, 5050, 5053, 5056, 5058, 5043, 5046,
5051, 5052, 5055 i 5059. Al programa 513B, conservació i
explotació de la xarxa de carreteres, les esmenes 5060, 5064,
5065, 66, 67, 68, 69, 5071, 5072, 5183 i 5184. Al programa 513C,
ordenació i inspecció del transport terrestre, les esmenes 5236,
37, 38, 39, 40, 5254, 5241, 43, 44, 5246, 5248, 5250, 5251, 5253,
5256, 5257, 5073, 5259, 5074, 5075 i 5261. 

Al programa 551B, cartografia i informació territorial,
l’esmena 5368. A l’ens de dret públic 86, Institut Balear de
l’Habitatge, les esmenes 5374 i 5375 i 5376. 

Per defensar globalment totes aquestes esmenes durant un
temps de cinc minuts té el Sr. Llamas la paraula.

EL SR. LLAMAS I MÁRQUEZ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados,
intentaré defender estas enmiendas que van un poco al hilo de
lo que habíamos comentado antes, es decir, no son propuestas
negativas, evidentemente, hay una propuesta positiva en tanto
en cuanto hacemos estas enmiendas, alrededor de 50, a todo el
texto, con lo cual entiendo que no somos tan negativos como
se pretende.

Inmediatamente paso al primer programa, de promoción y
ayudas a la rehabilitación y acceso a la vivienda. Entendemos
que este es un grupo importante de enmiendas de substitución
y afectación a cargo del importante capítulo de inversiones
inmateriales. Se defiende aquí en primer término la
incorporación de una importante partida de 500 millones de
pesetas  para los programas de rehabilitación de grandes
promociones, en concordancia con la propia política de la
conselleria, en este momento por llamarlo de alguna manera, ya
que por un lado pregonan la cultura de la rehabilitación y por
otro lado esta política encuentro que no se encuentra reflejada
en los presupuestos. Es importante, y así lo entendemos,
aportar nuevos recursos a las grandes promociones de
rehabilitación, pero subvencionando la compra de la vivienda
rehabilitada, no subvencionando (...), evidentemente
subvencionando, está claro, pero además de las subvenciones
que se puedan producir en los promotores de viviendas,
también promocionar las grandes rehabilitaciones para que de
alguna manera se subvencione la compra de vivienda
rehabilitada.

En continuación con el anterior discurso se defienden las
dos siguientes enmiendas, la 5366 i 5367, en las que se produce
una baja de 150 millones para el mantenimiento del plan
cuatrienal, según hemos comentado antes, y para la
rehabilitación de fachadas, porque hasta el momento no
encontramos, y lo vuelvo a decir, justificación de dicha baja;
entonces  pretendemos que se mantenga prácticamente el
mismo presupuesto que había el año pasado. Consideramos
que aquí el objetivo debería ser más ambicioso.

En cuanto a las enmiendas 5372 y 5373 es claro, entiendo,
es claro el pánico que tiene esta conselleria a no cumplir ni con
los objetivos más básicos -la Ley de suelo, el Plan territorial
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parcial- al no reflejarse estos gastos en el presupuesto, aun
habiendo sido anunciado en repetidas ocasiones. Sigo
entendiendo que no se quiere adquirir este compromiso y,
efectivamente, cuando..., no me refiero, sé que está contratado,
evidentemente, se ha dicho que está contratado, pero en
realidad lo que se pretende es que esté ejecutado en este año.
Ahí es dónde yo entiendo que hay que adquirir ese
compromiso, de que esté este año terminado, ¿no?, el año en el
que se incluye el presupuesto, evidentemente.

En lo que es planificación y construcción de carreteras
entendemos que hay dos tipos de actuaciones. Una, el dinero
suficiente para adquirir el compromiso de ponerse en
movimiento mediante las reservas necesarias para iniciar las
expropiaciones y garantizar la gestión de su conselleria, tanto
en Mallorca: carretera Sóller-Deià, Inca, Muro, Llucmajor; como
en Menorca: Mercadal, (...); e Ibiza-Formentera: Santa Eulália,
San Rafael o el carril-bici de Formentera, depósitos que
garantizan, que garantizarán y que esperemos que garanticen
el inicio de las obras, independientemente de si es una
carretera, si es un desdoblamiento..., llámelo como quiera, vía
periurbana, en fin, como quiera. Nosotros lo que pretendemos,
evidentemente, de una manera positiva, contra lo que se ha
comentado, es que se garantice y se garantice de una manera
efectiva el inicio de estas expropiaciones y el pago de estos
depósitos previos.

Hay una segunda actuación, esta que he comentado, que es
la del pago de los depósitos previos para poner en marcha,
porque entendemos que el tema de la movilidad en esta
conselleria es un tema serio, para poner en marcha todas estas
obras.

En cuanto al tema de conservación, al programa de
conservación de carreteras consideramos que está en unos
niveles muy bajos; baste decir que el presupuesto que hemos
comentado antes, el presupuesto es exactamente igual que en
el año 95 y que sufre una baja de 500 millones, y consideramos
que es un tema serio. Estamos hablando de un tema de
seguridad; hay que mantener seguras las carreteras, tanto en lo
que respecta al firme, tanto en lo que respecta a la iluminación
de rotondas, en cuanto a iluminación de cruces, iluminación de
rotondas, dónde la siniestralidad se acrecienta mucho más. La
limpieza de los bordes, como ya comentaba antes en la
enmienda a la totalidad, es un tema importante para evitar todo
lo que puedan ser riesgos de incendios, agua en la calzada, etc.,
etc. Consideramos que, bueno, que si obra en buena lógica,
aunque mi lógica sea diferente, se tendrían que aceptar estas
enmiendas.

En cuanto a ordenación e inspección del transporte
terrestre, pues bueno, dentro de este batiburrillo de direcciones
generales y programas solapados de difícil justificación -me
refería al programa 431A, de promoción y rehabilitación, que
están en dos zonas diferentes, lo que supone siempre un
problema administrativo y un problema...- pues pretender meter
un poco de sentido, porque no se entiende que esta materia de
movilidad, que está ligada íntimamente a la movilidad y al
transporte, dependa de otra conselleria y que ejerza de
fiscalizadora de su conselleria. Evidentemente la hace

inamovible e insostenible, justamente todo lo contrario de lo
que se supone que es esa dirección general.

Hay otros temas importantes, como la supresión de pasos
a nivel, que incorporamos una partida de 100 millones de
pesetas, continuar el programa de ayudas, de petición de
ayudas sobre todo para la estación de autobuses de Ibiza. 

En cuanto a cartografía, bueno, se anuncian unos objetivos
que no tienen reflejo en los presupuestos, vuelvo a insistir.
Sabemos que se medirán en el capítulo de inversiones
inmateriales, lo cual es, evidentemente, nos deja igual que
estábamos, no se garantiza nada y se garantiza todo. Lo único
que garantiza es que efectivamente no existe un compromiso.
Entendemos que la complejidad del conocimiento del territorio
hace falta una seria base de datos para manejar todos los datos
que hay que manejar y para que después las referencias que se
hagan en las ruedas de prensa pues no sean datos que salen
nunca se sabe de dónde.

En cuanto al Instituto Balear de la Vivienda, pues hacen
referencia en general a asumir ese compromiso de la conselleria
de promover la utilización de energías alternativas, e iniciativas
y apoyos a la investigación y desarrollo en materia de vivienda.
Así mismo, como un objetivo fundamental, la erradicación de
viviendas cuyas normas de habitabilidad incumplen con los
mínimos y que afectan a la dignidad de las personas, y no
solamente hablamos de erradicar el barraquismo, sino
simplemente de muchas viviendas con unas infraestructuras
muy deficientes y que suponemos que haría falta un programa
inmediato por lo que afecta a cuestiones ya sea de habitabilidad
como también de seguridad.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Llamas, en nom del Grup Popular. En
torn de contrarèplica..., perdó, en torn de fixació de posicions,
Sr. Cànoves té la paraula per cinc minuts.

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquestes  esmenes del Grup Popular, en primer lloc en el tema
d’habitatge proposen l’inici de programes de rehabilitació a
grans promocions, i he de dir-li que la rehabilitació d’àrees
degradades està inclosa dins els objectius del pressupost de
l’Ibavi. 

Quant al manteniment del Pla quadriennal d’habitatge amb
objectius més ambiciosos li he de dir que el pressupost és
suficient i ja li he dit que hi ha romanents en allò que aporta el
Govern de l’Estat a cada exercici pressupostat. Demanen que
augmentin les partides de rehabilitació de façanes. Mirin, a la
partida 781015 hi ha 50 milions suficients, ja que el Pla Mirall de
façanes es troba en fase d’execució final.

Proposen, a més, crear dos nous programes d’utilització
d’energies alternatives i renovables i recerca i
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desenvolupament, és a dir, noves tecnologies aplicades a la
construcció. Això no es considera necessari, ja que aquest
objectiu està inclòs dins el pressupost global de l’Ibavi. El
mateix li dic sobre l’eradicació de barraquisme, que també està
inclòs dins el pressupost global.

Quant a les esmenes que fan referència a transport,
proposen la contractació de la redacció del Pla director de
transports, el pla sectorial, que està previst a la partida 64000
del programa 513C del Departament de Transports; hi ha
concretament 70 milions de pessetes, dels quals  n’hi ha 45 per
a la redacció d’aquest pla. 

Demanen millores d’ajudes a línies del transport urbà i
interurbà; ja hi ha un crèdit de 204 milions a la partida 47002 i de
120 milions a la partida 77000, suficients, creim, fins a
l’aprovació del Pla director sectorial de transports. Reclamen
ajudes per als ajuntaments d’Eivissa per a la construcció
d’estacions d’autobusos; miri, la competència és dels
ajuntaments, Llei 16/87, d’ordenació del transport terrestre, i a
més el transport regular de viatgers és competència dels
respectius consells insulars, en aquest cas del Consell
d’Eivissa i Formentera. Així i tot creim i demanam a la
conselleria que solucioni, que intenti solucionar amb el
pressupost que té, que hi ha romanent suficient, que estudiï per
solucionar aquesta problemàtica existent a Eivissa i a totes les
illes.

Quant a ordenació del territori, demanen la contractació de
la redacció de la Llei del sòl. Ja està previst a la partida 64000,
en el programa 511C de la Direcció General d’Ordenació del
Territori; hi ha un crèdit suficient per a això, i a més ja -com li
vàrem dir- s’ha signat un conveni amb la Universitat Carlos III
a aquest efecte. També es demana la creació d’un sistema
d’informació territorial i està inclòs a la partida 64000, programa
551B.

Quant a carreteres, li acceptam l’esmena 5043, inici d’obres
de la carretera d’Andratx-S’Arracó, perquè entenem que, bé,
aquesta obra està prevista a la partida 60100, que té un crèdit
global de 2.863 milions, on està inclosa una previsió de 50
milions per a l’execució del segon tram d’accés a S’Arracó. Per
tant l’hi acceptam.

Quant a la resta d’esmenes de carreteres no les hi acceptam.
Demana dipòsits per a expropiació d’obres, per fer uns dipòsits
per preveure el pagament de les expropiacions en obres de
carreteres. No les anomenaré perquè hi ha un llistat molt llarg;
en totes elles no es contempla la seva execució dins l’any 2001.
Quant a neteja de voreres a Menorca i a Eivissa i Formentera,
aquesta actuació es realitza amb mitjans de la pròpia conselleria.
Quant a enjardinaments a la carretera de Mallorca, la partida és
la 61100, programa 513B, i té un crèdit de 1.602 milions en què
està inclosa la previsió de 50 milions, aproximadament, per a
l’enjardinament de carreteres de Mallorca; quant a Menorca,
Eivissa i Formentera, corre a càrrec dels mitjans propis de la
conselleria.

I després hi ha devuit esmenes que tenen per finalitat que
el pressupost de la Conselleria d’Obres Públiques assumeixi els

programes de mobilitat, cosa que entenem -i vostè ja ho ha
anunciat- que correspon a la Conselleria de Medi Ambient per
a l’exercici de les seves pròpies competències, encara que vostè
no ho entengui és un problema de competències. I quant a
l’esmena que fa referència al ferrocarril, el pla de supressió de
passos a nivell, l’entitat Serveis Ferroviaris de Mallorca té
previst, dins el seu pressupost, les actuacions de rehabilitació,
supressió i automatització de passos a nivell. 

Per tant, li admetrem l’única esmena que he esmentat abans.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat aquest debat de
globalitat.

I passam al debat número 16 de totalitat, secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum, secció 74, entitat autònoma de
Servei Balear de la Salut, i ens de dret públic 89, Gestió Sanitària
de Mallorca. 

Manté el Grup Popular vives les esmenes 5142 a la secció
18, 5341 a la secció 74 i 5342 a Gestió Sanitària de Mallorca. El
Sr. Fiol, en nom del Grup Popular, té la paraula per defensar
aquestes esmenes durant un temps de deu minuts.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, durant
tot el dia d’avui la majoria i el Govern, els membres del Govern,
s’han esforçat en explicar-nos als que estam a l’oposició de
quina manera hem de substanciar aquest debat: si les esmenes
a la totalitat han de ser tècniques, si han de ser polítiques, com
s’han de presentar, què s’ha de dir..., han exhibit diverses
estratègies dirigides a explicar el que ha de fer l’oposició.
Aquesta oposició té el seny suficient per saber com ha de fer
les coses i per defensar-se de la manera que cregui més
oportuna, però sí que proposaria en aquesta hora de bruixes
que és aquest moment que va entre avui i demà, les 12 de la nit,
que s’alteràs el procediment normal d’aquest debat i que fos la
consellera de Sanitat qui primer ens llegís el discurs que du
escrit i llavors substanciaríem el debat, si és això possible, Sr.
President... No, supòs que no és possible i ho deia en broma,
però també seriosament.

EL SR. PRESIDENT:

Hi ha la possibilitat que la consellera de Sanitat no demani
qüestió incidental.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Hi ha la possibilitat, però un, que no és excessivament
indiscret, no fa falta seure molt enfora d’allà per veure que
durant tot l’horabaixa ha estat repassant i preparant el discurs,
pràctica a què, a més, ens té acostumats en aquesta cambra,
perquè interpel·lació que es presenta, debat que se substancia
aquí, sense saber què se li dirà ella ja té previst i ja sap el que
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passarà i per tant ho contestarà. En qualsevol cas és un
comentari...

(Remor de veus)

Creu que ho sap, creu que ho sap. Ara ho veurem, si ho sap,
llavors entrarà ella.

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyor intervinent, continuï amb la seva intervenció. No
faci cas de rumors.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Se substancia aquesta moció avui per
intentar que vagi endavant una esmena a la totalitat respecte a
tres qüestions distintes: la conselleria, Serbasa i Gesma, i
s’agrupen en un sol debat. I quina és la motivació per dur
aquesta qüestió avui aquí?, idò cap altra que el fet que, encara
que les xifres que es presenten són molt semblants a les que
s’han vengut presentant any rere any, perquè en definitiva la
despesa corrent, el capítol 1, totes aquestes qüestions, a una
conselleria molt especialitzada formen part important de les
despeses ineludibles i inevitables, s’ha de dir que no s’està
d’acord amb les estratègies, que no s’està d’acord amb algun
dels plantejaments que es fan. Per tant, se substancia aquesta
esmena a la totalitat en la voluntat, en el breu temps que tenim,
de destacar algunes de les qüestions que impulsen aquesta
qüestió d’avui. 

Volem dir, per exemple, que no podem estar d’acord en
l’apartat que es dedica a la definició i al seguiment del Pla de
salut, amb una despesa important, on ja veurem com els
resultats de l’enquesta de salut coincidiran amb els resultats
que existien ja en aquesta cambra del Pla de salut fet
anteriorment, i veurem com aquest ha estat un esforç que, com
havíem anunciat, no era tan necessari, però justificava creació
de burocràcia, contractació de persones i creació de més
administració, que és un dels postulats principals de la
Conselleria de Sanitat. I es parla de crear instruments d’anàlisi
i coneixement, i en definitiva es diu que es finançarà, però
també es diu en el mateix document on es presenten els
pressupostos que aquesta enquesta ja està realitzada, la qual
cosa tampoc no s’explica bé.

Un altre punt en el que voldria fer incidència, i esperaria que
la consellera també me’n digués qualque cosa, encara que no
estigui dins la versió que originalment ha duit avui per a aquest
vespre, és la qüestió de la protecció de la salut. Nosaltres estam
radicalment en contra del plantejament que fa la conselleria, i el
fa per escrit, i diu que la conselleria “no vol parlar de control
sanitari, -entre cometes- concepte que respon a una activitat
inspectora i punitiva; el volem canviar pel de protecció de la
salut, més coherent amb una administració que mira cap al
benestar dels ciutadans”. Això és una equivocació de
concepte. La Conselleria de Sanitat no pot protegir la salut dels
ciutadans de millor manera que fent un control sanitari, que fent

una tasca d’inspecció, que sancionant les persones que
incompleixen la normativa i que incomplint aquesta normativa
perjudiquen els ciutadans, i amb aquestes qüestions, l’activitat
inspectora de la conselleria no pot ser contemporitzadora, ha de
ser fiscalitzadora i ha de ser sancionadora i, a més, sap la
consellera que en aquests temes té el nostre suport
completament, però no es pot anar a un simple canvi
conceptuar per intentar presentar una administració que només
pot ser fiscalitzadora i inspectora per una administració més
dirigida a un concepte més eteri que, en definitiva, en realitat no
vol dir res, i tenim exemples que han vengut en aquesta cambra
qualque vegada, els hi he duit jo, com l’exemple ja famós de
l’Ajuntament de Búger, respecte al qual la consellera no ens ha
tornat a dir res, tot i que l’advertírem de la delicada situació de
les aigües que es donaven per beure als ciutadans d’aquest
municipi, i que respecte d’aquesta qüestió un dels regidors del
Partit Popular a Búger va posar una denúncia en els  Jutjats fa
pocs dies, davant la inoperància de la conselleria.

Llavors hi ha una altra qüestió que també voldríem destacar,
que és  la del Pla autonòmic de drogues. Es diu que hi ha més
finançació per al Pla autonòmic de drogues, i a mi ja em va bé,
em pareix important, però el problema al meu mode de veure és
que no sabem on anam, amb aquesta qüestió, és a dir, el
problema no és només tenir més doblers, que és important, no
és només tenir més doblers, és saber què farem amb aquests
doblers, i d’una lectura atenta dels pressupostos alguna
conclusió treim: farem més burocràcia, crearem el departament
de seguiment del Pla de drogues, crearem la figura del
coordinador de les drogues, crearem la unitat administrativa del
coordinador de les drogues... En definitiva, més despesa per a
burocràcia, més administració, però no solucions. Les
solucions només poden venir d’una manera i vostè ho sap
perfectament: que el Govern dugui a aquest parlament una llei
de drogues, i aquest govern durant un any i mig no ha estat
capaç de dur una llei de drogues, i no n’ha estat capaç, li diré
per què, perquè a més ho ha comentat alguna consellera
d’aquest govern: perquè no estan d’acord en quins termes han
de plantejar la llei de drogues en aquesta cambra, cosa que
entenc, perquè estic segur que els  criteris que hi ha a Benestar
Social no són els mateixos que hi ha a Sanitat ni són els
mateixos que el Consell Insular de Mallorca, de Menorca,
d’Eivissa, vulguin plantejar. Per tant, comprenc que aquesta és
una feina difícil, però també li he dit en privat, i li ho dic avui en
públic, que té el nostre suport per dur aquest tema, però no
generi més burocràcia, resolgui els problemes davant els quals
ens trobam.

També en les qüestions de consum, per anar un poc aviat,
voldria dir que efectivament es finança millor tot el tema de
crear una xarxa d’atenció al ciutadà en temes de consum, i a mi
això em pareix perfecte, però també voldria que estiguessin
pendents  de veure quins són els ajuntaments que es veuran
afavorits amb aquesta qüestió, i també voldria dir que hi ha un
aspecte fonamental a Consum que jo l’anim perquè, quan
puguin, el duguin endavant; Consum necessita impulsar tot el
tema d’arbitratge, que jo crec que no queda ben impulsat dins
aquest pressupost, no amb recursos materials, sinó amb
recursos personal; l’arbitratge no necessita de grans materials
ni (...), necessita gent que faci els arbitris i que decideixi sobre
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les qüestions, necessita administració, aquí sí que necessita
administració, i sembla ser que de qualque manera no n’hi posa,
amb la qual cosa ens trobam que no deixa de ser un
desideratum dins els pressuposts dir que milloraran totes
aquests qüestions.

D’altres temes, jo ja n’hi he parlat, i vénen algunes esmenes
que es mantenen vives, que en el debat posterior es veurà que
és important dedicar algunes quantitats de doblers a aspectes
concrets que nosaltres creim que s’han de reforçar. Hem parlat
l’altre dia de la legionel·la, hem parlat també del control
alimentari, que ens preocupa, i molt, hem parlat del control de
les aigües potables i de la mar, que ens preocupa, i molt, i creim
que s’han de dotar de millors esforços financers. 

Nosaltres pensam, Sra. Consellera, senyors membres del
Govern, que es duen més recursos en aquests pressuposts, i
això és una cosa positiva i bona i que nosaltres veim bé, el
problema és si aquests recursos són suficients i estan ben
destinats a resoldre els problemes que té la sanitat, a planejar
el que ha de ser l’estratègia de cara a les transferències
d’assistència sanitària, que són, com vostès saben, idò els
pròxims anys.

Voldria també dedicar, encara que sigui un minut, a la
qüestió de Serbasa i Gesma. Serbasa i Gesma, per altra banda,
planificador i finançador, planificador i, de qualque manera,
prestador de serveis, l’empresa pública Gesma, que gestiona els
recursos de la sanitat a les Illes Balears, que vostès havien de
dissoldre en un primer moment i que veig que ara donen per bo,
encara que n’hi ha alguns que diuen que és una bona decisió,
-així m’agrada- però en qualsevol cas aquest és un tema que
ens preocupa molt. 

Jo no tornaré a treure a passejar per aquesta cambra el
doctor Carbonero, que aprofit per dir que l’aprecii i admir com
a professional, però que en qualsevol cas crec que no va pel
camí que vostè designa i que no va pel camí que és necessari
en aquests moments per al Complex Hospitalari de Mallorca. El
tema de llits hospitalaris, que és un tema recurrent i ja ha estat
en aquesta cambra, és un tema gravíssim respecte a la posició
que té la conselleria amb aquesta qüestió, i naturalment dirigit
pel doctor Domènec, que també el tenc per un bon professional
i que ens ha sorprès aquests dies fent una espantada a Can
Picafort perquè no volia seure devora la Sra. Estaràs, amb el que
podia aprendre de la Sra. Estaràs!, perquè, vaja, només que
aprengués com es fan vots a unes eleccions generals, bé,
200.000 i busques... En tenen molts per recórrer per arribar-li a
la meitat de camí. És a dir, que no comprenc aquestes actituds
del Sr. Domènec i de qualque altre il·lustre director general
d’aquest govern que també fa escarafalls per seure devora la
Sra. Estaràs, tendrien molt per aprendre.

I no vull deixar de dir que ens preocupa la gestió del tema
estrella de la seva conselleria, que és el Psiquiàtric. Escolti, el
tema del Psiquiàtric va començar explossivament: Vostès
havien de fer un pla de salut mental distint del que hi havia;
varen acabar assumint el pla que nosaltres havíem fet, varen
acabar donant per bo el nostre pla, però en aquests moments,
caigut el doctor Rifà i aparegut el doctor Carretero, no sabem

realment qui mana dins l’Hospital Psiquiàtric, i les notícies que
ens arriben, senyories, són preocupants, són molt preocupants.
Allà pareix que hi ha -de qualque manera- instal·lada una
autoritat superior que dirigeix, i no des de la conselleria, el que
és bo i el que és dolent, i jo li he de demanar, consellera, les
persones que vostè ha nomenat estan a les seves ordres?, fan
el que vostè diu?, les dirigeix vostè? Perquè clar, una perla per
acabar només, Sr. President, tenc un escrit del director de
l’Hospital Psiquiàtric, subdirector de l’àrea de Salut Mental que
no em resistesc a llegir, la llegiré en castellà perquè la
normalització lingüística no ha arribat, encara, a l’Hospital
Psiquiàtric, de moment: “Teniendo conocimiento a posteriori
de qu eel día 4 de diciembre tuvo lugar una reunión en
horario de trabajo entre  profesionales de distintas unidades
de esta área, ruego que a partir de la fecha informe a esta
subdirección de las reuniones que en horario laboral puedan
realizarse entre miembros de distintas unidades, la finalidad
de gozar de esta información previa es la que, tanto jefes de
servicio como esta subdirección, puedan hacer acto de
presencia en dichos actos y garantizar el carácter asistencial
de las mismas”. Què els pareix?, és dolça aquesta, eh?, és
dolça. Això té un nom, té un nom, això és persecució política,
no, no, ja pot fer gestos, això és per endur-se’n per endavant el
senyor que ha firmat aquest paper, això té un nom, perdoni’m
però crec que hauria d’obrir una reflexió respecte de les
persones  que vostè nomena i respecte de la forma que es
dirigeixen al personal dels nostres hospitals, perquè és
inacceptable, això  és inacceptable, i l’inacceptable no és que
s’escrigui, és que es pensi, és que es pensi, que s’escrigui ja és
..., en fi, no es pot qualificar, que s’escrigui té un nom, en
mallorquí, es que es pensi que es té dret a controlar quan dos
o tres metges es reuneixen a un passadís a parlar, és
inacceptable, no es pot acceptar de cap manera, i la convid que
prengui ...

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

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando, Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

... que prengui les decisions oportunes per resoldre aquesta
situació. Moltes gràcies, Sr. President.

(Petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fiol. Tiene la palabra la Sra. Consellera de
Sanidad.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
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Sr. President, senyores i senyors diputats, Sr. Fiol. Bé, vostè
en aquestes hores es veu que reviscola i té moltes ganes de fer
broma i sempre es fica que si ho duc escrit o si no ho duc escrit.
Jo li he de dir que m’ha decebut molt la seva presentació dels
pressuposts, però molt, perquè, la veritat ja que som en
aquestes  hores aquí, intentant explicar de la forma que ens
demanin que vostè es fiqui amb aquestes coses tan aleatòries
i tan demagògiques com les que vostè ha fet, la veritat és que
m’ha decebut, Sr. Fiol, ho sent molt.

Vostè diu que s’oposa totalment a aquests pressuposts
perquè les xifres són semblants, la veritat, Sr. Fiol, o no s’ha
mirat els meus pressuposts ono es mirava els seus, perquè els
seus pressuposts, Sr. Fiol, els pressuposts que va presentar el
98 per al 99, presentaven un increment d’un miserable 2,6%
global, Sr. Fiol, i si s’ha mirat el meu ha de veure que el meu
pressupost presenta un increment d’enguany, del 2000 per al
2001 d’un 13%, notablement, bastant més importants que els
seus.

Després, va divagant i es va ficant amb aquesta consellera,
que si l’enquesta de salut, que ni no sé què, miri, aquesta
comunitat autònoma no havia fet, ni amb vostè ni amb tots els
que l’havien precedit al seu càrrec cap enquesta de salut,
mentre a les altres comunitats autònomes duien la primera, la
segona, la tercera, i nosaltres, amb aquesta enquesta de salut,
perquè tenim moltíssimes ganes de saber com estan els nostres
ciutadans i com estan les nostres ciutadanes farem, hem fet i
publicarem dins la legislatura del 2001, Sr. Fiol, la primera
enquesta de salut, o sigui que no sé per què vostè desmereix
tant aquest esforç que han fet i que, a més, l’oposició, em
consta perquè en comissió ho va explicar, el Sr. Gascon ho va
explicar cada any, any rera any, a vostè li demanaven i vostè
s’hi comprometia, perquè jo tenc el seu diari, vostè diu que jo
he estat estudiant i que duia el discurs fet, no, jo he llegit i he
repassat tot el que vostè deia  a les comissions, al Parlament i
tal, i vostè anava i endollava, i assegurava ...

(Remor de veus)

... que faria tot això. Després va, i no discutim números, però
es fica en què és això de la protecció de la salut i que no val fer
accions punitives. Miri, tot això que vostè diu són un doi
darrera l’altre, i ho sent molt, perquè jo li explicaré una cosa. Qui
ha fet i qui ha dut endavant l’expedient sancionador de
l’escorxador de sa Pobla?, aquesta consellera, sap on era, Sr.
Fiol, perquè vostè no es va atrevir?, sap on era?, era dins el
calaixet, com tot el que vostè ha deixat, esperant que després
vostè tornaria, a la pròxima legislatura, tornaria a ser conseller
i així ho va assegurar, així ho va assegurar, la darrera setmana
de maig, a tots els professionals, a totes les persones que tenen
clíniques privades, en un dinar de llagosta, perquè vostè no se
n’estava, diu que jo em duc molt bo amb les clíniques privades,
perquè qui convidava a llagosta, Sr. Fiol, era vostè, i a tots els
va assegurar que no treuria l’ordre d’hospitals perquè, com que
hi havia les eleccions, després de les eleccions, quan tornàs a
la conselleria, el treuria, i aquí va ser on la va esgarrar, com en
totes les coses, amb els escorxadors.

Sap també on és que la esgarrar?, amb l’adulteració de
begudes  alcohòliques. O sigui, vostè diu que aquesta
consellera no té valentia per dur i fer les inspeccions que
pertoca?, vostè ho dur molt malament, el que passa és que
vostè només mira el que li interessa.

El Pla autonòmic de drogues, vostè diu que no sap on vaig
jo, jo el que no sé és on van vostès, perquè em sembla que
“xuparan” banquet i “xuparan” oposició molts d’anys.

(Aldarull a la sala)

I no ho dic jo, (...), Sr. Fiol, “xuparà” banquet, li ho puc
assegurar. Sap que em va dir, sap qui m’ho va dir, m’ho va dir
el Sr. Cañellas, m’ho va dir el Sr. Cañellas, ...

(Aldarull a la sala)

Després, després, oh!, la llei de drogues, ell tot ho feia, tot
ho feia, no amagava res dins el calaixet, bé. Jo li explicaré. Miri,
el febrer del 98 a les actes del Consell Balear de Consum, li
demanen les ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdone un momento, Sra. Consellera, un momento. Señoras
y señores diputados, pido un poco de tranquilidad, ya sé que
son más de las doce, pero un poquito de tranquilidad,
tranquilo, Sr. Flaquer. Continúe, Sra. Consellera.

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

Gracias. El febrer del 98 les associacions li demanen al
conseller balear de Salut què farem amb el problema dels al·lots
que els cap de setmana s’engaten perquè els despatxen
begudes  alcohòliques, i vostè el febrer del 98 diu “no es
preocupin, senyors i senyores, estic a punt de fer la Llei de
drogues, estic a punt de fer-la”, però oh!, dia 5 de novembre del
98, quan vostè presentava en comissió els seus pressuposts,
explicava que era molt important, el mateix que m’està dient
vostè ara a mi, que és molt important la llei de drogues, però ja
el novembre del 98, preveient que hi hauria el juny del 99
eleccions, vostè mateix deia que seria impossible fer aquesta llei
de drogues, que vostè s’ho estudiaria, però que no seria
possible, perquè com que hi hauria eleccions el mes de juny ...,
miri, nosaltres no anunciam les coses quan no sabem ben ben
segur que les farem, i jo les he anunciat dia 8 de novembre en
comissió, jo he anunciat que dins el 2001 tendrem llei de
drogues, i no es preocupi, que no em passarà com a vostè, que
l’anunciava el febrer, el novembre i després no feia
absolutament res, perquè no la va fer, no la va fer la llei de
drogues, segurament, segurament, no, jo la faré, jo la faré.

(Remor de veus)

Està vostè molt preocupat per consum, ja, quan nosaltres
globalment hem augmentat el pressupost un 248%, quan vostè
tenia els (...) 14 milions i no el preocupa gens, no li preocupava
gens la Junta d’Arbitratge en aquells moments, a vostès no li
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preocupava gens perquè vostè no tenia tampoc el personal
adient, perquè vostè no tenia absolutament res, i aleshores
vostè, a tots els seus plenaris i a totes les seves comissions feia
un paseíllo i no deia absolutament res, això sí, venia i venia,
però no feia absolutament res. O sigui que no es preocupi.

L’any 2000 nosaltres hem duplicat el nombre d’empreses
que s’han juntat a la Junta d’Arbitratge, supòs que el Govern
que governa ara en aquest moment, deu donar més confiança
que el que vostè tenia, perquè nosaltres hem duplicat el nombre
d’empreses, ja pot prendre nota, Sr. Fiol, i després li diré que hi
hem deixat tres persones més, ja que vostè , després em dirà:
“Oh!, a vostè se li dispara la xifra de capítol 1", bé idò, hem fet
un esforç i hem agafat tres persones que es dedicaran,
segurament, a aquest capítol d’arbitratge. Després, està molt
preocupat per la legionel·la, això ja m’ho va dir en comissió, jo
també hi estic, preocupada, el conseller de Turisme també hi
està, tots estam preocupats i hi feim feina de ben de ver, sap qui
no hi està preocupat?, perquè jo ahir vaig ser a Madrid, la
ministra, la ministra no posa a l’ordre del dia absolutament res,
amb tot el guirigai que s’ha muntat, a Alcoi, a Catalunya, no es
preocupa en absolut, té la descortesia que se li demana que
posi a l’ordre del dia el tema de la legionel·la perquè se’n pugui
parlar políticament, i s’hi nega, però no es preocupa, nosaltres
aquí no ens passarà el que ha passat a la comunitat valenciana,
on governen vostès, ni ens passarà absolutament el de la
comunitat ...

(Aldarull a la sala)

Em diu que aquí havia fet moltes intervencions demanant
quan es dissoldria Gesma, idò miri, jo li puc dir, perquè ho he dit
en repetides ocasions que l’empresa pública Gesma
desapareixerà, evidentment, quan sigui el moment, i quan és
aquest moment, Sr. Fiol?, aquest moment serà quan es decideixi
Madrid a obrir Son Llàtzer, miri que és de senzill, quan puguem
fer el traspàs de tot el nostre personal i de tots els nostres
treballadors i puguin anar a l’hospital de Son Llàtzer, que
encara està penja que penja, manga por hombro , com diuen en
castellà, aleshores després nosaltres, com he dit sempre, perquè
això ho he dit sempre, i no ho duc escrit, Sr. Fiol, m’ho sé de
memòria, quan obrin Son Llàtzer, quan es dignin a obrir Son
Llàtzer. Ara, que també podem estar contents, perquè abans
d’ahir anunciaven a bombo i platerets que ens feien un altre
hospital de Son Dureta, això es mereix un aplaudiment, Sr. Fiol.

(Aldarull i aplaudiments)

El tema dels llits hospitalaris, la veritat, Sr. Fiol, imitant una
mica al conseller Damià Pons que té més experiència que jo en
aquest parlament, la veritat, quan parlam dels llits hospitalaris,
ell es referia al cas de Formentera, feim riure, feim riure, Sr. Fiol,
perquè ho he explicat en comissió, ho he explicat aquí, a la
interpel·lació, el que passa és que vostès no deuen escoltar,
estan avorrits, l’oposició és pura i dura ...

(Aldarull a la sala)

... quan només tenen notícies, perquè jo veig a la premsa,
perquè vostès no tenen cap tipus d’informació de cap manera.

Després li preocupa moltíssim la gestió del Psiquiàtric i el Pla de
salut mental, idò miri, què vol que li digui?, a nosaltres també
ens preocupa, i per això, perquè ens preocupa, hem
desenvolupat un pla de salut mental, que estic cansada de dir-
li, Sr. Fiol, no era tan bo com vostè deia, no l’hem recollit
perquè ens encantàs i fos una cosa entusiasmant, no, Sr. Fiol,
el Pla de salut mental, aquesta societat, la d’aquesta comunitat
autònoma estava tan malament, i les associacions i familiars,
que no podíem esperar, i l’únic que vàrem consultar amb tots
els  tècnics i hi vàrem estar d’acord, i li he dit, però li ho repetiré,
i no llegesc, Sr. Fiol, tota aquella obsessió seva, no es preocupi,
aquesta gent va dir que era un pla que podia modificar-se i el
que feim des que hem començat fins a aquest moment és anar
modificant el Pla de salut mental, perquè, francament, tampoc
no era per tirar les campanes i començar a fer un aplaudiment
extraordinari.

Quant a la gestió del Psiquiàtric, també, bé, vostès estaven
molt preocupats pel dinar de les faves i vostès es gastava quasi
un milió de pessetes amb el dinar de les faves, però vostè no
sabia que faltaven 650 vidres, no ho sabia això, 650 vidres per
dir-li, ja que vostè fa demagògia, me’n deixi a mi també fer-ne un
poquet, vostès es gastaven un milió de pessetes, un milió de
pessetes  que tots els treballadors tota la gent que era allà
estava escarrufada, perquè el sentit del dinar de les faves, ja no
tenia cap sentit, perquè era una tradició de quan les antigues
diputacions, hi anava el president de la diputació i un dia a
l’any, un dia a l’any, li reclamaven les necessitats, o sigui que
vostès, un dia a l’any, vostès, el PP quan governava, es
conformaven a invocar que aquell dia li diguessin quantes
necessitats  tenien, mentre que nosaltres no, nosaltres
constantment anam allà, parlam amb tothom i sabem
exactament, dia a dia, quines són les necessitats del nostre
hospital Psiquiàtric, quina és la gestió.

Després està molt preocupat per qui comanda, a mi em
sembla que no hauria d’estar tan preocupat, perquè és evident
qui comanda, comand jo en aquesta conselleria ...

(Aldarull a la sala)

I després, ara ja per finalitzar, vostè ha llegit el pamflet del
Sr. Carretero, aquell, aquest pamflet que ens ha llegit aquí, no,
jo el que li dic, vostè és advocat, jo som farmacèutica, però
vostè és advocat, si vostè troba que això és indignant i patatín
y patatán, el que ha de fer és dur-ho al jutjat, dur-ho al fiscal, el
que nosaltres hem fet, quan hi ha una cosa que no ens agrada,
ho duim i ho denunciam, Sr. Fiol, i punt. I així, aleshores, tots
tranquils, si aquest senyor ha fet una barrabassada increïble,
que diguin els jutjats, el fiscal, qui sigui, perquè a mi,
francament, això que vostè ha llegit tampoc no em sembla que
sigui tanta història.

El que parra és que vostè i a tots vostès, a tots vostès els
va molt bé fer molta demagògia, molta demagògia és el que fan
més bé. Fum, fum.

(Alguns aplaudiments)

No he llegit, eh?
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(Se senten veus que criden “¡Otra, otra, otra!)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, me imagino que me pide para una réplica tranquila
la palabra, ¿no?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Tranquila, he sido no sólo aludido, sino pisoteado, ...

EL SR. PRESIDENT:

Tiene usted la palabra.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Jo som
una persona extraordinàriament seriosa, i em va molt bé la
diversió i crec que hi ha d’haver moments de diversió, fins i tot
en aquest parlament hi ha d’haver moments de diversió, està
bé, però som una persona molt seriosa i ... li ho dic a vostè i a
tots els que estan amb vostè, ... Sr. President no em ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, no se dirija a nadie en concreto, está dirigiéndose
al conjunto de los diputados.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Jo els estava dient que som una persona extremadament
seriosa, que segurament he fet moltes coses malament i que
me’n puc penedir, fins i tot, de les coses que he fet malament,
el que és segur és que les he procurades fer bé, he estat tres
anys a una conselleria, segurament he comès errors, això és
indubtable, i segurament he fet coses que estaven un poc
millor, però jo la convid que el debat que suscita avui aquí no
és sobre com ho vaig jo, miri, com ho vaig fer jo va ser sotmès
aquí a totes les crítiques, a totes les observacions, a tots els
debats, a tots els debats de pressuposts, per suposat, a tots els
debats, interpel·lacions que se suscitaren durant tres anys de
tot tipus, mode i manera, i de vegades, tot s’ha de dir, amb un
to una mica pujat. Però bé, la feina de conseller és aguantar que
l’oposició li faci els  comptes, perquè aquesta és la funció que
vostè ha de complir aquí, i no em sembla seriós ni de rebut que
s’entri en aquesta polèmica que obliga l’oposició a pujar aquí
i a defensar-se d’algunes coses que vostè ha dit i que no em
semblen correctes i que, a més, he de dir que algunes no són
certes, alguna d’elles poden ser interpretades a la seva manera,
algunes naturalment no ho són.

Jo, coses dins el calaixet, n’hi ha, evidentment hi havia
coses per fer, hi havia feines per fer, però s’enganya quan diu
que jo he dit o he pensat que nosaltres guanyaríem les
eleccions i jo tornaria a ser conseller de Sanitat, això ni ho he dit
ni ho he pensat, són càbales que vostè fa o que qualcú li ha
contat, però li puc assegurar radicalment que no obeeixen ni a
la meva manera de ser ni a la meva manera de pensar. Per tant,
tots  aquests judicis d’intencions i de valors que fa vostè de tot

aquest passat, són absolutament inadequats, inapropiats, fora
de lloc i en qualsevol cas, de mal gust.

També li he de dir que si hi havia projectes pendents,
alguns estaven tan acabats i tan cuits que només els havia
d’aprovar. Ara n’hi parlaré d’un, vostè ha esmentat aquí tot el
tema del decret d’obertura, tancament i regulació de centres
sanitaris, que aquest decret era a un calaix?, no, ja li vaig
explicar una vegada en aquesta cambra, aquest decret estava
autoritzat pel Consell Consultiu i no el vàrem treure perquè
estàvem en període electoral, precisament per no violentar el
període electoral, no perquè jo em pensàs que com que
guanyaríem i com que els de les privades són els meus, jo ...,
no, quan vostè tengui coratge de treure aquest decret, que de
moment ha passat un any i mig i no l’ha tret, i ha passat un any
i mig i no l’ha tret, quan tengui el coratge de treure’l, veurem,
veurem ... idò quan el vegem al BOIB veurem i compararem qui
tractar millor o pitjor el sector privat, perquè aquest repte ja li
vaig fer una dia i quan me llegeixi el decret per ventura haurem
de fer, fins i tot, una interpel·lació.

De tots els temes de què em parla vostè, d’adulteració de
begudes  alcohòliques, escolti, jo no sé, no crec haver participat
en alguna d’aquestes qüestions, almenys activament, que hi
havia expedients en marxa, li ho puc assegurar, però no
m’atribueixi a mi coses que queden aquí, a l’aire, i que sembla
que jo com un membre d’una banda d’individus que es
dediquen a adulteració de begudes alcohòliques. Escolti, quan
hi havia unes denúncies, s’aixecaven unes actes, si aquestes
actes provocaven un expedient sancionador, se sancionava,
fins on jo sé, li puc assegurar, jo no he intervengut que
s’ocultàs o quedàs dins un calaix o no se sancionàs algú per
adulteració de begudes alcohòliques, és una cosa òbvia.

Després el que a vostè li conta el Sr. Cañellas, miri, no ho sé,
això sí que m’ha deixat absolutament sorprès, no sé què he de
dir. Que “xuparem” banquet, ja ho veurem, escolti, ja ho veurem
si “xuparem” banquet o no, de moment sí, i amb molta d’honra,
escolta, que no vam fer tan mal paper, i a més, en democràcia
està bé, quan s’ha de “xupar” banquet, es “xupa” banquet, però
és d’un pèssim gust, d’un pèssim gust sortir aquí dient:
“vostès, estiguin aquí a l’oposició, pateixin, que els queda molt
i molt més els quedarà”, perquè no sabem què passarà en el
futur, la democràcia es basa en l’alternança, l’alternança, ja ho
veurem, en haver de comptar, comptarem, ... Sí, en acabar
comptarem, però de moment, ara hi ha una situació establerta,
que és que vostès  tenen una majoria, i em sembla molt bé, com
s’ha dit avui matí, molt legítima, i nosaltres som a l’oposició,
però això no és cap cosa, almenys jo no estic empegueït
d’aquesta situació, els ho dic amb tota sinceritat, hi ha estat a
un ajuntament a l’oposició, i he estat al govern, i ara som aquí,
a l’oposició, com hi estam nosaltres, crec que molt dignament
i fent una feina molt seriosa, i a més seriosa no només en aquest
debat, durant bona part del matí d’avui i de l’horabaixa es
percep una certa “xuleria” que tampoc no és bona, perquè
també arribarà el dia de l’alternança, no sé quan, però també
arribarà.

Respecte de la darrera qüestió, vostè del director de
l’hospital Psiquiàtric pot fer i opinar el que vulgui i naturalment
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a mi, realment, no m’importa. Ara, no qualifiqui, primer, això no
és un pamflet, quan un director d’un hospital es dirigeix al
personal, firma de dia, número de registre del document dirigit
a un professional de l’hospital, això no és un pamflet, eh?, és
una carta del director advertint els professionals que no facin
més reunions sense que ell hi sigui present. Això és un abús de
poder, això  es diu autoritarisme, eh?, és claríssim. Vostè fa molt
bé de llevar-hi importància, però en té molta, molta, i els
processos, em sap greu dir-ho, dictatorials i caciquils,
comencen amb aquestes coses, eh?, comencen amb aquestes
coses. Ara quedam a l’espera del pròxim document del Sr.
Carretero.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fiol. Para cerrar la cuestión incidental, tiene la
palabra la Sra. Consellera de Sanidad.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol, miri, la
veritat, qui no ha tengut gens de gust, jo també em posaré
transcendent, ha estat vostè, perquè vostè quan ha sortit ha
sortit provocant, ha sortit provocant aquesta consellera, ha
sortit provocant aquesta senyora, i, francament, quan es posen
així, jo també en sé. El que passa és que li ha passat, Sr. Fiol,
que deu ser perquè ja és molt tard i això, ha tengut juguera i ho
ha provat, i el que ha passat és que s’ha trobat que també, aquí,
aquesta consellera s’ha posat a l’alçada del seu discurs, perquè
jo li torn a repetir, Sr. Fiol, el seu discurs ha estat decepcionant.
Ha començat dient que aquí tothom donava classes a
l’oposició, que si el discurs del pressupost havia de ser tècnic
i polític, el seu no ha estat ni tècnic ni polític, vostè ha
començat amb una frase, agafada d’una, d’una altra, i començar
a repartir sense to ni so, i clar, m’ha obligat a contestar-li al que
vostè m’ha dit. I jo li he contestat, i tenc allà les notes, punt per
punt tot el que vostè ha dit. Ara, jo comprenc que després no
li ha agradat, no li ha agradat perquè vostè té un mal paper en
aquest parlament, perquè vostè ha estat conseller, i jo tenc tots
els  seus papers, ... sí, clar, jo tenc tots els papers, tots els
papers que guardava en el calaixet, i no li veig tanta gràcia a
això, i el que passa és que no li han fet un favor, Sr. Fiol, no li
han fet un favor, vostè diu que no ho tenia en un calaixet, si ha
estat vostè mateix que ho ha dit, en comissió, a aquesta
consellera, vostè li ha dit en repetides ocasions que no havia
fet aquella ordre o no havia fet aquella altra cosa perquè la tenia
dins un calaix esperant, i podem repetir i tornar a llegir el Diari
de Sessions, jo n’hi faré còpies molt amablement, Sr. Fiol, això
és el que passa.

Bé, puc retirar, perquè supòs que m’he deixat dur pel
discurs que havíem començat, puc retirar el de “pamflet”,
perquè efectivament és una carta, el que passa és que no puc
compartir amb vostè que siguin actes dictatorials com vostè
diu, jo crec que actes dictatorials és quan va venir la ministra i
va dir “este hospital es mío y vengo cuando quiero”, perquè
aquest hospital, Sr. Fiol, és de tots els que pagam els imposts,

això és dictadura, el que passa és que vostès no se’n recorden,
i no està tan enfora, no són tan enfora els mitjans dictatorials,
perquè tothom que té memòria històrica recorda qui ha estat
d’Aliança Popular i qui és ara al PP, a mi em sap molt de greu,
Sr. Fiol, però això és així.

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Cerrada la cuestión incidental, abrimos turnos en contra. Por
el Grupo PSM-Entesa Nacionalista, tiene la palabra el Sr. Cecili
Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Des del Grup Parlamentari del PSM-ENtesa
Nacionalista, volem fer la nostra aportació a aquesta
presentació d’una esmena que continua mantenint el Grup
Parlamentari Popular, referida als pressuposts per a l’any 2001,
en matèria de sanitat i consum, una esmena que vol afectar
aquest pressupost d’aproximadament 9.000 milions de pessetes,
3.500 a la Conselleria de Sanitat, 5.400 al Servei Balear de Salut,
4.700 empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca. Volíem
contribuir a un debat polític sobre un instrument polític, com és
l’elaboració d’uns pressuposts, i voldríem contribuir a aquest
debat polític fent la nostra aportació des de la nostra
perspectiva política que, com vostès saben, nacionalista,
ecologista i d’esquerres. Voldríem, amb la nostra aportació,
superar tot allò que pogués ser un nivell purament personalista
o també una perspectiva que mira més cap al passat que no cap
al futur.

En altres intervencions anteriors, ja he fet al·lusió que per al
nostre grup parlamentari, aquest debat pressupostari ha de
contribuir a fer allò que el Govern del pacte de progrés s’ha
proposat fer, fer avançar aquest país, fer avançar aquestes illes
cap a un futur millor i amb confiança, i tenim una eina per poder
fer això dins l’àrea de Sanitat i de Consum. A nosaltres ens
sembla que aquesta esmena que ha presentat el diputat
portaveu del Grup Parlamentari Popular, és una esmena a la qual
no podem donar suport, i no n’hi podem donar per les tres
raons que ara intentaré esbrinar.

Pensam que aquest pressupost de la Conselleria de Sanitat
i Consum està insistint en tres aspectes que per a nosaltres són
bàsics, són fonamentals, són molt importants i, a més a més,
contribueixen a fer que aquest país avanci, no que es
mantengui allà on és, ni que retorni cap endarrera, ens referim
al que fa referència a l’assistència mèdica domiciliària, sobretot
a les persones majors amb major dificultat de trasllat, creim que
es fa una passa envant considerable. 

En l’atenció a la salut mental, mitjançant xarxes d’atenció
comunitària que van incloent cada vegada més el que és la
rehabilitació, la integració social i laboral i l’atenció infantil i
juvenil.
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I, en tercer lloc, perquè comporta un augment d’esforços en
la realització del Pla autonòmic de drogues que enfronti
l’autèntic drama que representa per a moltes famílies.

Nosaltres hem analitzat el pressupost des d’aquesta
perspectiva, triple, perquè si no ho feim així, si no ho feim de
cara a unes necessitats molt concretes que pugui tenir la
població de les Illes Balears, correm el risc, tot i que sigui tard
en aquesta hora del debat, correm el risc de perdre el nord en
allò que ens ha dut ser aquí avui, i és a debatre els pressuposts
per a l’any 2001, i, en aquest cas en matèria de sanitat i de
consum.

L’assistència tècnica domiciliària en aquest pressupost
queda molt més enfortida de com està ara, l’atenció a la salut
mental mitjançant, i concret això, perquè l’atenció a la salut
mental n’hi ha hagut sempre, però no sempre en aquesta
orientació, de cara a construir xarxes d’atenció comunitària; i
aquest diputat que els parla no fa ni 48 hores que encara podia
percebre els efectes positius d’un tipus d’iniciativa que no
s’atribueix al Govern de pacte de progrés, que s’atribueix, i vaig
atribuir personalment allà, a la iniciativa ciutadana d’atenció a
persones  malaltes d’esquizofrènia, que per primera vegada se’n
reunien més de 300, fruit de tot un esforç fet durant tres o
quatre anys amb molt poc suport institucional, per cert, però
amb creixement suport institucional d’ençà que hi ha el pacte de
progrés, i això és el que nosaltres entenem, que creim que anam
avançant cap a un futur millor per a aquestes illes, amb més
confiança perquè hi ha més eines per poder atendre aquestes
iniciatives ciutadanes que afecten, en aquests moments, una
bona part  de la població, però que està previst que durant el
segle XXI que som a punt de començar i durant aquest tercer
mil·lenni que som a punt d’encetar anirà encara en augment,
perquè estam contribuint -i vaig per aquí a l’àrea de consum- a
introduir un model de viure que fa malalts, i si no feim front a
aquest estil de viure que fa malalts mentals i no posam les eines
no només per fer-hi front, sinó per trobar els millors mitjans que
contribueixin a atendre la salut mental així com cal en aquestes
illes, correm el perill -dic- de fer malbé la nostra societat.

I quant a la realització del Pla autonòmic de drogues, creim
que amb aquests  pressuposts s’està fent front d’una manera
molt més adequada. 

Som de l’opinió que la ciutadania d’aquestes illes amb
aquests  pressuposts pot comprovar millor encara que
l’assistència sanitària, que els serveis socials que afecten la
salut i al consum, que els ajuts institucionals a col·lectius
necessitats són més i de més qualitat, i en això no hi podem dir
que no. Si el Grup Parlamentari Popular fa una esmena que
representa que no està d’acord amb el contengut d’aquest
pressupost és la seva responsabilitat; la nostra és anar
construint una comunitat on l’atenció sanitària sigui molt millor,
perquè també nosaltres creim que és signe de prosperitat social
el fet de gaudir d’una xarxa sanitària que sigui cada cop més
extensa i que sigui cada cop de més qualitat. 

És per això  que com a grup parlamentari que volem donar
suport a l’orientació política general que va ser presentada en
aquesta cambra pel president de la comunitat autònoma, i que

en el debat del proppassat més d’octubre insistia i remarcava
aquesta convidada a construir aquest país d’una manera molt
més positiva, d’una manera molt més engrescadora, a més
d’això, a més de donar suport a aquesta orientació política,
nosaltres també compartim els plantejaments globals que la
màxima responsable de la Conselleria de Sanitat i Consum ha
anat fent durant la tramitació parlamentària d’aquests
pressuposts, tant en ponència com en comissió, i en
conseqüència també hem de rebutjar l’esmena a la totalitat que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular a aquests
pressuposts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar, primer, que el Grup
Socialista no donarà, com és de suposar, suport a aquesta
esmena a la totalitat que presenta el Partit Popular. Nosaltres,
sincerament, després de l’exposició del Sr. Fiol no veim motius
suficients per fer una esmena a la totalitat; més aviat açò
semblava una interpel·lació, en un moment donat, que una
esmena a la totalitat, a part del fet que pensam que potser hi ha
hagut moments d’incontinència verbal importants, atès que dir
que una enquesta de salut l’únic que fa és fer burocràcia està
fora de lloc, i més quan el conseller que va ser el Sr. Fiol va
acceptar l’any 97, encara que no ho va fer, una esmena del Grup
Socialista que demanava una enquesta de salut, que dic que no
es va fer però que va considerar en aquell moment molt útil que
es fes. Ara deim que una enquesta de salut és açò i jo crec que
és una incontinència verbal que l’ha portat al moment adequat
quan passava el que ha passat aquí, en aquest debat.

Jo crec que per fer un debat de pressupostos nosaltres
sempre hi tenim experiència, de fer esmenes a la totalitat en el
pressupost de Sanitat. Miràvem sempre dos o tres punts
concrets, i estudiàvem si milloraven, si no milloraven, si
nosaltres hi estàvem d’acord o no. Aquest any el que hem fet
és mirar el Pla de drogues, mirar el Pla 10 i mirar la promoció de
la salut, i comparar-los amb els dels anys 98 i 99, a veure si han
millorat perquè eren els que nosaltres els anys 98 i 99 vam
criticar, i val més ser objectiu i mirar el que han fet per saber si
milloram o no. 

Bé, sobre el Pla de drogues hem de dir que ha passat a 248
milions, ha augmentat un 70%. Nosaltres sempre ens havíem
queixat que en el Pla de drogues el Govern posava molts pocs
doblers i la majoria dels que posava eren procedents del Govern
central. Aquest any jo crec que 248 milions és una xifra molt
adequada que justifica que hi hagi, com a totes les altres
comunitats autònomes, un coordinador autonòmic de drogues,
i se’ns ha dit ja que durant aquest any 2001 entrarà en aquest
parlament una llei de drogues que fa que jo crec que 248 serà
una xifra adequada, atès que després haurem de desenvolupar
aquesta llei i necessitarem un pressupost.
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Nosaltres estam d’acord, per altra banda, en una de les
esmenes que després discutirem, que és sobre drogues, també,
quan ens demanen que es transfereixin totes les partides de
drogues als consells insulars. Jo he agafat una intervenció
meva directament; dèiem: “Els consells insulars han de rebre
íntegrament els recursos destinats al pla per mantenir, i en
algun cas posar en marxa, els programes d’observatori..., tal,
tal... Són els consells, els que estan més a prop del ciutadà, els
que coneixen més els problemes i han de rebre tota la
transferència de drogues”. Això es va votar en contra en el seu
moment, l’any 98; ara ho demana el Partit Popular i nosaltres
creim que primer hem de fer aquesta llei de drogues, ens hem de
posar d’acord amb el coordinador i veure què s’ha de transferir
i què no s’ha de transferir, perquè nosaltres sí que estam
d’acord en el fet que s’han de transferir moltes coses de
drogues als consells insulars, emperò primer s’ha de valorar
conjuntament amb la Conselleria de Sanitat i amb la de Benestar
Social, perquè no hem d’oblidar que és un projecte transversal,
hem de veure què es necessita i què no es necessita.

Per tant, nosaltres estam d’acord amb aquesta part dels
pressupostos i no podem donar suport a l’esmena del Partit
Popular.

Per altra part, el Pla 10, que és un altre pla que nosaltres vam
criticar sempre, el Pla 10 ha passat a Pla 4, per tant ja no es
carrega tan fort el finançament sobre els ajuntaments. Durant
quatre anys en aquest moment han de finançar els ajuntaments
la despesa, però no durant deu, i amb això, mantenint els plans
10 que es pagaven, s’augmenta el pressupost i aquest any es
faran deu centres de salut nous i se’n repararan vuit. Per tant,
nosaltres passam d’un pla 10 a un pla 4, hi estam d’acord i
tampoc no es justifica donar suport a aquesta esmena a la
totalitat.

I per últim, quant a promoció de la salut, tan sols he de dir
que 135 milions per a la meningitis C jo crec que són
suficientment importants per donar suport a aquesta partida.

Respecte a Serbasa i a Gesma, bé, jo, la meva opinió de
Gesma, què vol que li digui?, la meva opinió és que han de
desmantellar Gesma, jo fa temps que ho dic, ho mantenc i això
es farà, però es farà en el seu moment. Van deixar molt lligat
l’intent de privatització; no pateixi, ja es farà, en el seu moment:
Gesma es desmantellarà. Serbasa no; Serbasa, el Servei Balear
de la Salut, no es pot desmantellar perquè és el finançador del
servei, que en el moment en què hi hagi les transferències és
prou necessari.

Nosaltres pensam que Gesma sí, nosaltres ho hem
mantingut. No sé si tothom manté que les fundacions
públiques sanitàries són necessàries, en aquest moment;
nosaltres continuam mantenint que no són necessàries. N’hi
havia que aquí deien que eren necessàries, i avui altres..., el
ministre de Sanitat, per exemple, diuen que no faran cap
fundació pública sanitària. Nosaltres continuam mantenint que
Gesma fora i que fundacions fora; a veure si tots mantenim el
mateix.

No vull entrar en el problema dels llits que ha dit vostè,
perquè jo crec que no és part d’aquesta intervenció. Tan sols
felicitar-me del fet que es farà un Son Dureta II, nou, a més
d’Inca i a més de tot el que han de fer i, per tant, no tindrem
problemes de llits, o sigui que no hi ha cap problema.

I per acabar, Sra. Consellera, sobre l’atenció psiquiàtrica.
Nosaltres creim que no és de rebut en aquest moment dir que
no s’està fent res en atenció psiquiàtrica. Es va fer abans, es va
fer un pla de salut mental, un pla de salut mental que té les
seves mancances, com és natural, però que s’ha de posar en
marxa, donat que no podem esperar més, però és molt de valorar
que es posin 100 milions aquest any per al Pla de salut mental,
comptant que l’any passat que se’n van posar 150, 100 milions
que serviran, entre altres coses, per fer a Menorca una
residència de mitja estada i a Eivissa uns pisos tutelats, i a
Mallorca altres pisos; jo crec que això sí és important, i li vull
recordar, Sra. Consellera, que no tindrà 100 milions, sinó que en
tindrà més perquè en té 250 pressupostats per a Inca. El Govern
central n’ha pressupostat 75, que no gastarà com no els ha
gastat aquest any, o sigui que n’hi sobraran almenys 175, és a
dir, que es podrà treballar més en salut mental, que jo crec que
és un tema molt necessari.

Per acabar, tan sols dir, com hem dit al principi, que
nosaltres no donarem suport a aquesta esmena perquè pensam
que s’ha fet per tradició, s’ha fet aquesta esmena perquè s’ha
de fer, nosaltres també ho hem fet algunes vegades, ho
acceptam, no la votarem a favor, i punt i a part. S’ha acabat.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Gascon. Para réplica, por cinco minutos tiene la
palabra el Sr. Fiol.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, per
puntualitzar algunes de les qüestions que s’han dit durant
aquest debat i a les  quals he de sortir al pas perquè no hi estic
d’acord. 

Jo no he dit, Sr. Gascon, -i ho vull dir el primer de tot perquè
si s’ha interpretat així idò ho lament- jo no he dit que no es faci
res en atenció psiquiàtrica... Si ho he dit no he volgut dir,
escolti, jo no crec que no es faci res en atenció psiquiàtrica, jo
crec que es fa, i a més he dit, m’ho pareix i si no ho dic ara, que
s’està desenvolupant un pla de salut mental que férem
nosaltres; llavors la consellera ha dit que no hi havia tant per
tant i que no era tant bo, però l’empra, ja li deu anar bé. Però jo
no ho he dit, que no es  faci; crec que es fa, valor el que es fa i
valor que es vagi endavant. Del tema de l’Hospital només he
parlat d’una qüestió, de la qual ja no tornaré a parlar. Vostès en
prendran les mesures si creuen que les han de prendre i, si no,
no les prenguin, és la seva responsabilitat, però jo crec que es
fan coses, jo no dic que no es facin coses.

Respecte al desmantellament de Gesma, m’agradaria que,
amb la claredat meridiana amb  què s’ha explicat el portaveu per
a matèries sanitàries del Grup Socialista, s’hi explicàs també la
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consellera i sortís a una roda de premsa i explicàs que Gesma
fora, que dissoldrà Gesma. (...) el Sr. Gascon m’imagín que estan
en comunió ideològica i que participen dels mateixos projectes;
si no està d’acord amb el que diu el Sr. Gascon també ens ho
digui, no ho sé, jo estic un poc confós perquè el
desmantellament de Gesma és una cosa un poquet més
complicada que dir “Gesma fora”, un poquet més complicada,
però perquè deixàssim fermat el tema de la privatització, com
vostè ha dit aquí. Escolti, nosaltres no vàrem intentar privatitzar
res, això li ho dic així de clar.

Ha fet un esment al tema de les fundacions públiques
sanitàries que és un model que està damunt la legislació i que
jo li augur com veurà que en el futur tendrà alguna viabilitat i en
veurem alguna.

Llavors no vull deixar de dir que una de les crítiques
conceptuals  que he fet jo al pressupost, que no numèrica, és
que crec que es genera més burocràcia, i crec que això no és
positiu, no és positiu en absolut. Si estam dient que es gasten
més doblers en drogues, d’acord, això en principi pot ser una
bona notícia, però quan analitzam per què es gasten més
doblers en drogues, per crear una oficina administrativa de
seguiment del Pla de drogues, dubt que això sigui el camí
eficient, en aquest moment. El camí eficient, i ho saben vostès
perfectament, és elaborar una llei de drogues, que per això la
comunitat autònoma té la competència, i per això vostès han de
dur a aquest parlament una llei de drogues. La consellera ha
anunciat, és vera, li ho reconec, ha anunciat en el debat en
comissió, que durant el primer trimestre d’enguany entraria la
llei de drogues... No? Ah!, durant tot l’any 2001, molt bé,
perfecte, cap problema; durant l’any 2001 vendrà la llei de
drogues al Parlament, i jo he augurat, perquè ho he parlat amb
gent que m’ha donat aquesta opinió contrària, que hi ha divisió
dins la majoria respecte a aquesta qüestió, i he dit, i ho repetesc
ara, que és lògic que hi hagi divisió, perquè estic segur que no
pensen el mateix d’aquesta qüestió diputats o consellers de
diversos grups polítics. No es que m’ho pareixi, és que..., com
que he conviscut amb aquest problema i hi he treballat, sé
l’opinió de moltes de les persones que estan en aquest món i sé
que sobre aquest tema no hi ha unanimitat.

Per tant, crec que serà difícil que vagi endavant, encara que
li avanç, com he dit abans també, la nostra cooperació lleial en
aquesta qüestió, perquè el problema de la drogaaddicció a les
Illes Balears és un problema fonamental de la nostra joventut,
és un problema que no està ben resolt, és un problema en el
qual totes les administracions gasten, i fan plans, i fan
programes... Qualsevol ajuntament que es preï té una
organització per resoldre el problema de la droga, tots els
consells  tenen un (...) de drogues, diverses conselleries del
Govern, i això és una cosa que no pot ser. S’ha d’organitzar de
quina manera, qui fa reinserció de la gent que ha estat en temes
de drogaaddicció, qui fa desintoxicació, qui fa tractaments
sanitaris, qui fa prevenció, que és el tema fonamental. No pot
ser que totes les institucions facin de tot, això és un tema que
hem de regular i que hem d’ordenar, i que naturalment jo vaig
contribuir, o el grup parlamentari en aquell moment va
contribuir duent a aquesta parlament i aprovant, crec que amb
el suport, no n’estic segur, però crec que amb el suport d’una

gran part d’aquest parlament, el Pla autonòmic de drogues, que
és el primer escaló per fer la legislació de drogues.

Per tant, jo confii i esper que efectivament durant aquest
any entri aquesta llei i la puguem discutir perquè, insistesc, és
una qüestió molt important respecte a la qual surten tots els
dies informes i estadístiques esgarrifadores que posen de
manifest la situació tremenda en què es troba principalment la
joventut de les Illes Balears.

Aquestes són algunes de les coses que volia dir.
Naturalment jo no vull deixar de dir que el temps que jo he estat
conseller, li ho dic al Sr. Buele amb tota la simpatia que sap que
li tenc, amb major o amb menor fortuna els malalts psiquiàtrics
han tengut un suport institucional dins les possibilitats
financeres, que no sempre han estat les que el conseller voldria,
però les que hi havia, i per descomptat personals, perquè ell ho
sap i li consta expressament que hi ha hagut preocupació, que
s’ha fet el pla autonòmic, que la consellera diu que no es tan bo
però que l’empra, etc., i per tant em pareix que s’ha de dir
perquè quedi clar. 

Jo no he dit, tampoc, que l’enquesta de salut no sigui una
cosa perniciosa i dolenta. Jo he dit una altra cosa, he dit que
veurem si els resultats de l’enquesta de salut coincidiran amb
tots els  resultats epidemiològics que són els que configuraven
l’anterior pla de salut, i que provenien..., és a dir, no ens els
inventàvem a un despatx, nosaltres, els resultats
epidemiològics, venien d’Insalut, venien de conselleria, venien
d’estadística a nivell de l’Estat, és a dir, no que jo me’ls
inventàs, o que el director general del moment se’ls inventàs,
era informació estadística. A vostès els ha semblat que aquesta
informació no era bona i han preferit fer una enquesta de salut
pensant que una enquesta de salut serà millor que la informació
epidemiològica que donava suport a l’anterior pla de salut? Jo
ho dubt, però bé, vostès ho han fet i ja veurem què passa. Si
coincideixen una cosa i l’altra resultarà que han fet un treball
que era realment innecessari però, això sí, i acab, Sr. President,
ara mateix, perquè això s’ha allargat i s’ha fet tard i no vull
abusar de l’atenció dels senyors diputats, però és vera que en
qualsevol cas aquesta qüestió s’ha de resoldre absolutament
d’una forma immediata i d’una forma important.

Per tant, naturalment, el Grup Parlamentari Popular manté
aquesta esmena a la totalitat de la secció, no amb l’esperança
que sigui aprovada, i per ventura com a un ritual, com deia el Sr.
Gascon, que forma part de l’entramat parlamentari, però que
permet que se suscitin discussions que, encara que siguin a
altes hores de la nit, jo crec que són interessants  i crec que val
la pena que en aquest parlament es discuteixin. Per tant, ens
mantenim en aquesta posició.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 3 / 19 i 20 de desembre del 2000 2215

 

Moltes gràcies, Sr. Fiol, en nom del Grup Popular. En torn
de contrarèplica, Sr. Buele té la paraula en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument vull recordar
que avui el Grup Parlamentari Popular ha començat la seva
intervenció matinera, en boca del diputat portaveu, al·ludint a
l’esperit constructiu durant el debat d’aquests pressuposts en
aquesta cambra, i jo crec que durant aquesta jornada podem dir
que hi ha hagut nivells  més alts i més baixos d’aquest esperit
constructiu. Jo no tenc cap casta de dubte que el diputat
portaveu que acaba de parlar és una d’aquestes persones que,
tot el que fa, ho fa amb esperit constructiu i amb ganes de
millorar; aposta jo em pensava que hauria retirat aquesta
esmena, precisament per això. Per què?, perquè vostè s’ha
mostrat com a molt bon defensor d’una molt mala esmena, des
del nostre punt de vista. 

Tal com vostè ha presentat aquesta esmena jo he d’acabar
amb una contradicció flagrantíssima que crec que ha provocat
quan ha intervengut en aquest torn de rèplica. Vostè la primera
vegada que ha intervengut ha dit, ha insistit, ha remarcat que
la millor manera de protegir la salut, la millor manera de protegir
la salut, és enfortir el control de l’atenció sanitària, i llavors,
quan apareix per darrera vegada diu: “però no vull més
burocràcia”. Vostè com pot augmentar el control sanitari sense
incrementar tot el que sigui una tasca que precisament el
control és el que du més burocràcia, si vostè d’una banda està
insistint en el fet que hi hagi més control i de l’altra vol que hi
hagi manco burocràcia? Si hi ha manco burocràcia no hi pot
haver més control. Aleshores, només com a exemple de la seva
intervenció per defensar aquesta esmena.

A mi em sembla que és molt bon defensor d’una molt mala
esmena i per això jo encara, fins al darrer moment, li demanaré
que la retiri. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Molt breument. Bé, una enquesta de
salut..., jo no dubt, tal vegada sí que l’enquesta no donarà
dades noves; jo crec que sí que pot donar dades noves i més
exactes.

Per altra part, el fet de si crearà una burocràcia fer una
enquesta de salut jo insistesc que no és així. Vostè no ha dit?,
d’acord, molt bé.

Respecte al que ha dit de les drogues, estic absolutament
d’acord: tots els  ajuntaments fan cosa, els consells fan cosa, el
Govern fa cosa, cadascú fa les seves coses, les seves
campanyes de prevenció, i hi ha d’haver un coordinador

autonòmic de drogues per evitar açò. Açò és essencial: una llei
de drogues i un coordinador de drogues.

I per acabar i tercer punt, Gesma. Miri, no hi ha una comunió
exacta entre la consellera i jo per diversos motius. Jo li ho diré:
Jo estic aquí, que és el Grup Socialista, i en aquest moment
estic parlant com a Grup Socialista, i la consellera és la
consellera d’un pacte de govern en què hi ha diversos partits;
per tant, el Grup Socialista manté el que ha mantingut sempre,
que és que Gesma ha de desaparèixer. Es farà en el moment en
què el govern del pacte ho consideri oportú, i nosaltres hi
donarem suport, Sr. Fiol, igual que vostè deixarà de donar
suport les fundacions quan llegeixi el que diu la seva ministra,
que las fundaciones no son buenas, i ara no en faran, de
fundacions; les haurem de treure totes, Sr. Fiol, fins i tot la
fundació privada de Manacor, aquesta que tenen, fins i tot la
fundació de Manacor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista.

Substanciat aquest debat, passarem al debat número 18 de
totalitat, secció 19, Conselleria de Treball i Formació.

Perdó, senyores i senyors diputats, que he arribat ara. En
realitat passam al debat número 17 de globalitat. Hi ha les
esmenes: al programa 411A, Direcció i Serveis Generals de
Sanitat i Consum, l’esmena 5157; al programa 413A, ordenació,
planificació i inspecció dels serveis sanitaris, l’esmena 5151; al
programa 413B, promoció i prevenció de la salut, les esmenes
5229 i 5155; al programa 413C, protecció de la salut, les esmenes
5150, 5152 i 5148; al programa 413E, Pla autonòmic de drogues,
l’esmena 5158; i al programa 443E, protecció i defensa del
consumidor, l’esmena 5146. Al programa 443F, xarxa d’oficines
d’atenció i informació al consumidor, les esmenes 5143, 44 i 45,
i a l’ens de dret públic 89, Gestió Sanitària de Mallorca, les
esmenes 5154 i 5156.

Per defensar aquestes esmenes, la Sra. Marí té cinc minuts
per a la defensa global de les esmenes.

Sra. Marí, té la paraula.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc he de dir que intentaré resumir la quinzena
d’esmenes que queden vives per al plenari, ja que en comissió
tan sols se n’aprovaren tres de les seccions que ara tractam, de
la Conselleria de Sanitat i Consum i de Gestió Sanitària de
Mallorca.

Passam ja directament a les esmenes. La 5157 he de dir que
és per segon any consecutiu que presentam aquesta esmena,
on demanam la construcció d’un nou centre de salut a Eivissa
amb una proposta de 100 milions de pessetes, ja que era un
compromís  assumit tant per l’Insalud com per l’Ajuntament
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d’Eivissa com, per suposat, pel mateix govern balear i venia
inclòs en el conveni signat per l’anterior equip de govern amb
el Ministeri de Sanitat, i el temps passa, senyors diputats, la
població d’Eivissa creix i, per tant també creixen les necessitats
sanitàries. Esperam que aquest any sí que reconsiderin la seva
postura i que votin a favor d’aquesta esmena per a la
construcció del centre de salut d’Eivissa.

Les esmenes 5229 i 5155 van encaminades al compliment del
Pla de salut mental. Les dues són d’addició perquè consideram
insuficients en general les partides destinades al pressupost
per al Pla de salut mental en si, com a les polítiques de suport
a l’associacionisme i, en concret, demanam subvenció per a
l’Associació balear de familiars de malalts psicòtics, que
aglutina vuit associacions de tota les nostres illes amb un
augment total per a aquestes dues esmenes, que són esmenes
d’addició, com he dit abans, de 200 milions de pessetes.

En el programa 413A, d’ordenació, planificació i inspecció
dels  serveis sanitaris, deman que s’afegeixin 12 milions per
posar en marxa el servei d’inspecció de centres sanitaris. En el
programa 413C, de protecció de salut, mantenim tres esmenes:
la de campanyes municipals de control de les aigües per al
consum humà; la 5152, amb la qual demanam 15 milions per
posar en marxa una campanya de detecció de la legionel·la, que
desgraciadament ha estat notícia arreu de l’Estat últimament
aquesta problemàtica; amb l’esmena 5148 demanam un milió de
pessetes perquè es faci un estudi per conèixer la realitat sobre
les condicions higièniques del transport sanitari. 

Per altra banda, en el programa 413E demanam que els sous
del pla autonòmic de drogues, com ha mencionat abans el Sr.
Gascon, que aquests sous siguin transferits als consells
insulars, ja que es parla molt de l’augment de la partida, o de les
partides referides al Pla autonòmic de drogues, però no ve
reflectit a les transferències als consells insulars. Per això
demanam aquesta quantitat o, almenys, un augment substancial
respecte als anys anteriors, ja que el sí trobam a faltar és un
augment significatiu, ja que almenys les illes..., o l’illa d’Eivissa,
que és la que més conec jo concretament, estan estancades en
la mateixa quantia que havia mantingut el darrer any el Partit
Popular, cosa que també vull dir que els anys anteriors eren
inferiors; per tant, el Partit Popular anava incrementant i ens
hem quedat estancats allà on estàvem.

En el programa 443E, de protecció i defensa del consumidor,
consideram que s’hauria de dotar de mitjans necessaris per al
seu correcte funcionament l’Oficina d’Arbitratge i Consum.
Quant al programa 443F proposam tres esmenes d’afectació per
crear noves oficines del consumidor, ja que s’han proposat les
partides, però no s’ha arribat a concretar en comissió on es
preveu la seva ubicació; demanam nosaltres, per tant, des del
Grup Popular, una sèrie de propostes com són les d’Inca, Sa
Pobla i Llucmajor.

Quant a les esmenes de Gesma, les dues esmenes responen
a la voluntat del Partit Popular que el Pla de salut mental
funcioni i que funcioni amb els recursos necessaris. Per una
banda, amb l’esmena 5154 demanam 100 milions de pessetes per
dotar de recursos humans, tal com venia previst en el propi pla,

i per altra banda consideram que el fet d’introduir a la secció 75
l’Ibas, 25 milions de pessetes per a pisos tutelats i centres de
dia per a malalts mentals, farà que existeixi una duplicitat entre
les dues conselleries i, per tant, consideram que aquests sous,
aquests  25 milions que estan ara mateix a la conselleria de
l’Ibas, a la secció 75 de l’Ibas, haurien de transferir-se a Gesma
perquè es gestionassin des de la Conselleria de Sanitat, ja que
tenim el pressentiment que des que l’Ibas..., o que l’Ibas, una
vegada transferit  als consells insulars en gran part, queda un
ample pressupost, i com ja hem denunciat en diverses ocasions
en aquesta cambra la Conselleria de Benestar Social el que vol
és anar buscant nous camps per no quedar sense (...).
Demanam, per tant, que es faci aquest transvasament de milions
que al cap i a la fi són els mateixos sous que hi destina el
Govern balear, però que siguin tots dirigits des del mateix lloc
per evitar duplicitat i que hi hagi competències entre
conselleries de diferents partits del pacte.

Esperam, per tant, que es reconsiderin aquestes postures i
estudiïn les nostres esmenes i puguin ser acceptades en allò
possible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí, en nom del Grup Popular. Sr.
Gascon, en nom del Grup Socialista per a fixació de posicions.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Respecte a les esmenes referides al
Pla de salut mental, no hi donarem suport, atès que s’estan
complint en el pressupost del 2001 les necessitats que són
competència del Govern. Haurien de mirar aquí també si les
competències de l’Insalud s’acompleixen, per exemple
l’Hospital de dia de Manacor, si s’acompleix o no, i que
cadascun faci la seva part. Tampoc no acceptarem l’esmena a
favor d’una associació determinada sobre psicòtics, atès que
no es preveu als pressuposts cap subvenció nominativa, sinó
que es far per una convocatòria pública anual i és la que dóna
després les subvencions.

Tres esmenes que demanen la creació d’oficines de
consumidors a tres poblacions de Mallorca, no seran
acceptades atès que pensam que és el Govern qui té, com deia
un diputat del Partit Popular, el tempo del Govern, és el Govern
de les Illes Balears i és qui decideix les prioritats i on s’han de
posar les oficines, no l’oposició.

Respecte de l’esmena 5146 està mal feta, atès que la
Direcció General de Consum no té cap oficina d’arbritatge, que
és competència dels ajuntaments. Tampoc no votarem a favor
l’esmena del Centre de Salut d’Eivissa, atès que la conselleria
té previst contribuir en aquest centre de salut, en el moment
que existeixi un terreny adequat i hi hagi un acord institucional.

Respecte a l’esmena sobre la legionel·la, li vull recordar que
fer una campanya de detecció, quan a la direcció general
existeix un programa específic, que té per objecte detectar els
casos de legionel·la, sembla que no vengui gaire al cas.
Nosaltres pensam que hem d’esperar a veure si la senyora
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Ministra de Sanitat treu aquest decret sobre l’assumpte de la
legionel·la que ha promès treure, i després s’hauran de prendre
les mesures que se’ns aconsellin i fins i tot mesures
pressupostàries, però primer hem d’esperar el decret.

I sobre les transferències del pla de drogues ja li he dit
abans, nosaltres vàrem demanar la transferència del pla de
drogues, se’ns va negar durant tres  anys seguits. Pensam que
hi ha d’haver transferències de diverses coses de drogues, però
primer volem veure que hi hagi un coordinador i, com ha dit
abans el Sr. Fiol, es puguin coordinar tots els serveis de
drogues que hi ha i després decidirem el que s’ha de transferir
i el que no.

Moltes gràcies. Per tant, Sr. President, no acceptarem,
lamentablement, cap esmena del Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón, en nom del Grup Socialista.
Amb la seva intervenció queda substanciat aquest debat i
passam al debat número 18, de totalitat, de la Secció 19,
Conselleria de Treball i Formació. El Grup Popular manté
l’esmena 5191, de totalitat a aquesta secció. El Sr. Camps, en
nom del Grup Popular, té la paraula per defensar l’esmena.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.
Conseller, el Grup Popular ha presentat una esmena a la
totalitat, que és la número 5191, corresponent a la Conselleria
de Treball i Formació i nosaltres pensam que és una esmena
que consideram totalment justificada pels diferents motius que
exposaré. Primer de tot, si feim una anàlisi seriosa i acurada dels
pressuposts del 2000-2001, veim que hi ha, efectivament, a les
quantitats  globals, una diferència de 1.424 milions, és a dir, que
a la totalitat del 2000 eren 7.733 i el 2001 són 6.309, és a dir que
hi ha un 18'41% menys, 1.424 milions de pessetes.

Però si anam per partides o per grups, al grup número 1, de
personal, constatam que hi ha 60 milions més, és a dir, un
9'37%, però en canvi gestionen menys pressupost; per una
banda, augmenten més personal, sobretot amb una Direcció
General de Formació amb 33 milions més que, de fet, gestiona
menys recursos; hi ha una contradicció i amb açò només veim
augment de burocràcia i també a la Direcció General de Treball,
26 milions. Per tant, aquí veim més augment burocràtic, més
personal, però en canvi es gestionen menys recursos.

Despeses  corrents, hi ha la mateixa quantitat, doncs 231,
però dos grans incompliments la de Balear d’Ocupació i el
Consell Econòmic, Ecològic i Social, dos temes que nosaltres
havíem deixat enllestits, sobretot el Consell Econòmic i Social;
ja sé que el Servei Balear d’Ocupació sempre m’havia negat a
constituir-lo, perquè mentre no es rebessin les transferències
era com tenir una capsa de sabates, però sense sabates; i
nosaltres el que volíem era dotar una estructura amb un
pressupost pertinent i amb unes competències de polítiques
actives, realment d’ocupació. I si nosaltres això no ho tenim
malament podem dissenyar fils en l’aire. Per tant, aquí hi tenim

50 i 110 milions, són 260 milions que a l’any 2000 no s’executen
o no s’han executat a causa d’aquests dos grans
incompliments.

Al capítol 2 veim realment un augment molt considerable en
estudis; vostès ho estudien tot, vostès ho planegen tot, vostès
ho volen saber tot, però és que passar de 98 milions el 2000, a
228 en el 2001 consideram totalment i absolutament desmesurat,
llevat que se’ns digui que realment hi ha unes qüestions molt
serioses a establir, a pensar, a aprofundir, quan nosaltres i tots
crec que ja sabem tota una sèrie de qüestions de planificacions
i de realitats que s’han fet estudis ja per entitats financeres, per
entitats socials, per entitats de la conselleria, i és contradictori
que, per una banda, s’augmenti el personal amb més tècnics
qualificats i demanin més estudis; no els podien fer ells
mateixos, deman jo? I així estalviaríem també una més
racionalització d’aquests diners que tant ens costa a tots
obtenir i que surten dels imposts.

Al capítol 4, transferències corrents, es veu un augment de
95 milions, un 3'44%, i aquí sí que m’he d’aturar a una partida
molt important, que és el subcompte 4713, que és ajuts a la
contractació, perquè sempre tots els sindicats havia estat nord
i guia d’ells, sobretot els més representatius, que havien
d’elaborar un pla específic per a l’ocupació activa de la nostra
comunitat autònoma, amb una dotació com a mínim de 3.000
milions de pessetes, i açò va ser un dels motius pels quals es
varen alçar i se’n varen anar del pacte d’ocupació que varen
signar l’octubre del 96; aquest va ser un dels motius. I jo aquí,
m’espant, no entenc com s’ho ha fet que només vostè imposa
270 milions, una quantitat totalment i absolutament insuficient
que és pràcticament mercromina per curar la nafra d’una
inestabilitat de treball d’una precarietat laboral que la nostra
comunitat pateix i que açò ajudaria, si més no, amb una
quantitat important a elaborar un programa propi d’estabilitat
a l’ocupació i que la Mesa de diàleg social tan vehementment
d’un temps ençà havia lluitat per mantenir-se.

Estam d’acord amb el Tamib, 60 milions perquè, a més, és un
poc fill nostre i el que realment vàrem aconseguir en aquesta
comunitat autònoma, que les relacions laborals fossin
capdavanteres, que les  relacions laborals a la nostra comunitat
fossin civilitzades i que els problemes es resolguessin
efectivament entre les parts, entre els empresaris, els sindicats,
els  treballadors i la nostra societat això ho agraeix perquè, com
vostè ha pogut constatar, la nostra comunitat és una de les
comunitats amb menys conflictivitat laboral, almenys fins ara.
I jo crec que açò és una línia que s’ha de continuar, que s’ha
d’aconseguir que es mantengui. I evidentment, com deia vostè
l’altre dia, salvant l’Smac, perquè també és un ens que no
podem deixar de banda i està bé que es potenciï a les tres illes
i es resolgui i es tengui i per a açò a nosaltres ens trobarà
sempre al seu costat.

Com ens trobarà al seu en el tema de salut laboral. En salut
laboral pens que amb la interpel·lació i amb la moció que vàrem
aprovar per unanimitat, fer front a aquesta nafra que és
l’accidentabilitat laboral que tan greument avança a la nostra
comunitat autònoma és un front comú que hem de fer i és per
açò que nosaltres també pensam que qualsevol actuació en
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aquest sentit, millora pressupostària, també rebrà el nostre
suport. Una advertència: no està bé que es primin aquelles
empreses que per llei hagin de tenir els seus plans de prevenció
al dia. Crec que si hi ha una partida per incentivar, motivar, que
empreses, encara que siguin petites se subvencionin perquè
elaborin els seus plans, crec que açò no és correcte perquè va
en perjudici dels que han complert la llei; fa dos anys o tres
anys que aquests ja haurien d’estar en marxa i pens que açò és
una de les actuacions que molt bé que hi hagi una informació,
molt bé que hi hagi realment una formació, però després també
que cadascú també assumeixi la seva pròpia responsabilitat,
com va quedar ben aclarit l’altre dia.

En el tema d’inversions, també transferències corrents,
nosaltres hi ha una partida importantíssima que veim que s’ha
de corregir, 1.359 milions del pla FID, l’any passat va sortir tard,
va sortir el mes de maig i açò ha impossibilitat un dels objectius
que no nosaltres vàrem aconseguir, que és començar els inicis
del curs el gener i no el juny o juliol de l’any, quan tothom fa
feina, quan no hi ha ningú aturat i quan a la nostra comunitat
autònoma hi ha una activitat major i és quan menys poden fer.
Vostè el que ha de procurar és iniciar el pla FID el gener; en el
gener hi ha mecanismes, hi ha sistemes que varen funcionar i
després  vostè sí que podrà gestionar tot aquest fons per a
l’ocupació, de manera raonable, organitzada i programada.

Però és que en inversions reals ens trobam, i ja anam al 6,
una quantitat importantíssima que ens agradaria (...), que són
els  1.100 milions de pessetes famosos, el subcompte 64000;
1.100 milions importantíssims, que vostè estava orgullós que
havia aportat la comunitat autònoma de diners propis, a mi açò
em sembla perfecte, però quins resultats han tengut, quina
finalitat s’ha aconseguit  i a què s’han destinat. I és més, com és
que l’han deixat d’aportar? I el suggeriment meu seria per què
no haurien d’anar aquests 1.100 milions al capítol 4 per a millora
de la temporalitat laboral, realitzar accions per a l’estabilitat en
l’ocupació i aconseguir així una millora quantitativa en la feina
de les persones que fan feina a la nostra comunitat autònoma.

El tema de formació és bàsic i fonamental, i pens que aquí
també, donats els resultats del 2000, s’han de redreçar perquè
el 2001 sigui més efectiu. Crec que una realització
pressupostària  d’un 3'4% és totalment i absolutament ridícul, de
1.963 milions només s’han invertit 356 milions de pessetes, em
referesc a la partida 64017. I vostè sap que hi va haver, d’acord
amb el Reglament 1784/99, aprovat pel Parlament Europeu, i
l’acord del Consell de la Unió Europea de 12 de juliol del 99,
que varen ésser plans que nosaltres vàrem aportar a Madrid i
a Brussel·les i que ens varen aprovar en la totalitat, ells
repartien els vuit eixos, els vuit objectius que s’han de seguir,
que la inserció ocupacional, una millora de l’ocupació, aturs de
llarga durada sobretot, amb una indicació molt clara que açò és
una prioritat nostra, un esforç de la capacitat empresarial,
perquè si no hi ha petites i mitjanes empreses i oportunitats de
nova ocupació nosaltres anirem enrera i no enfortirem aquesta
bona ocupació que nosaltres desitjam entre tot, i sobre en una
vertent importantíssima, que són les noves tecnologies.

Després, l’esforç d’estabilitat d’ocupació a l’adaptació de
les noves tecnologies dels treballadors i de les treballadores de

la nostra comunitat autònoma; realment nosaltres el que no
podem fer és deixar de banda que el segment quaternari,
aquesta nova era de la informació i de la innovació tecnològica
no arribi també a les Illes Balears, per tant nosaltres pensam que
és molt important que es contempli com a objectiu prioritari,
igual que l’esforç a l’educació tècnica i professional, que són
els  nous plans d’educació que haurien d’anar amb un
coneixement informàtic, un accés a les noves tecnologies, que
realment en FP ja (...) una forma normal i raonable perquè
després dins el món de la feina no es trobin un salt inesperat,
un salt al buit i que la formació, junt al bon ensenyament sigui
un pas normal per les pymes de la nostra comunitat autònoma.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant per favor, perquè

EL SR. CAMPS I COLL:

Estic acabant President. Reforç del potencial humà ...

EL SR. PRESIDENT:

Ja fa dos minuts i mig que està acabant, o sigui, per favor
vagi acabant.

EL SR. CAMPS I COLL:

És que és molt important encara que no ho cregui.

EL SR. PRESIDENT:

És molt important, tot és molt important.

EL SR. CAMPS I COLL:

Reforç del potencial humà per a la investigació tecnològica,
I+D, crec que açò és fonamental que els cursos de
postgraduats també hi hagi un lligam de la Universitat, que és
la que crea la ciència amb qui la fa i la desenvolupa aquí a
l’empresa, jo crec que açò és una cosa que el potencial d’I+D
i noves tecnologies es pugui realment potenciar.

Millora de la participació de les dones al mercat laboral,
combinant aquesta nova situació de família i feina. I a més, s’ha
de dir que el 35% de les pimes estan dirigides per dones, i el
2006 hi haurà un 50% de la Unió Europea que les dones seran
capdavanteres a les petites i mitjanes empreses. I açò és
important i crec que hi hem de fer una aposta decidida per a una
igualtat d’oportunitats.

Integració laboral de persones amb especials dificultats. A
la nostra comunitat autònoma hem fet molta feina ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Camps, vagi acabant per favor, està excedit quasi de
quatre minuts, faci el favor d’acabar, si no, li hauré de retirar la
paraula.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Estic acabant i crec que és importantíssim que tota aquesta
gent amb dificultats tenguin una integració normal a les nostres
empreses i a la nostra societat.

I per acabar, President, foment i suport de les iniciatives de
desenvolupament local. Efectivament, crec que els municipis
són una font possible de nova ocupació; l’economia social a la
nostra comunitat autònoma veig que vostè també li dóna
suport, nosaltres ens alegram d’açò; i pensam que aquí també
és una gran oportunitat per crear nous llocs de feina que el món
modern ens depara. I en aquest sentit nosaltres, per tot açò,
presentam aquesta esmena a la totalitat, perquè veim una
mancança de les totalitats i una mancança d’inversions que
realment necessitam per a un futur més engrescador i més
solidari.

Gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, per la seva intervenció. El
Conseller de Treball vol obrir una qüestió incidental? Té la
paraula per intervenir.

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

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Un parell de precisions, en qualsevol cas, sobre
alguna de les argumentacions que s’han donat per avalar
l’esmena a la totalitat i que crec que no es corresponen
excessivament amb la realitat del que és el pressupost que avui
es presenta a la cambra.

És cert que hi ha una davallada del total de la conselleria,
que està concentrada a un capítol molt concret, que és el
capítol 6, de formació. Però això no significa que hi hagi una
davallada en l’esforç formatiu ni en l’activitat formativa,
subvencionada per la comunitat autònoma a les Illes Balears. La
diferència entre l’exercici pressupostari i els cursos acadèmics
que, en definitiva, sobre això es fa feina en matèria de formació,
produeix habitualment uns superàvits que enguany han estat
més importants i que evidentment roden d’un exercici
pressupostari a l’altre, i enguany han estat més importants
perquè enguany és el canvi del programa operatiu que comença
el 2000-2006, i a totes les comunitats autònomes de l’Estat la
formació corresponent al programa operatiu 2000-2006 no ha
començat el primer de gener de l’any 2000, ha començat més
tard. Entre d’altres disfuncions això ha provocat que els crèdits
pressupostats  en aquesta matèria hagin generat uns superàvits.

La política que nosaltres hem duit endavant és de qualque
manera deflactar aquesta bimbolla pressupostària que enguany
era superior a l’habitual; fer un pressupost inicial més baix, però
evidentment amb el compromís d’aquest superàvit incorporar-lo
al pressupost del 2001. De tal manera que després entraré en un
parell de xifres, no hi haurà minva de l’esforç formatiu, això em
sembla que és un missatge que ha de quedar molt clar al Diari

de Sessions; és a dir, enguany el que s’ha compromès en
matèria de formació en aquesta comunitat supera els 5.000
milions de pessetes. I l’any que ve, entre pla FID, objectiu 3,
etc., o pla enllaç, i l’any que ve es mantendran els mateixos
nivells d’esforç formatiu. I jo ho dic avui clarament dues o tres
vegades perquè quedi clar al Diari de Sessions.

Segona, bé, una petita precisió d’esgrima parlamentària: dir
que vostès, Sr. Camps, varen deixar enllestits el CES i el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears és una mica agosarat; és a dir,
tenc la impressió d’haver elaborat aquests projectes de llei i
tenc la impressió que ha estat aquesta legislatura que ha
aprovat i tramitat aquests projectes de llei, és a dir, el CES i el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears eren projectes que
estaven en l’aire, s’han convertit en projectes de llei i en lleis
durant aquesta legislatura.

I el tema dels estudis, que vostès, en termes generals,
sempre els ha preocupat a totes les conselleries, bé, cadascú
estudia el que vol estudiar i el que necessita estudiar. Hi ha
partides d’estudis importants a la Conselleria de Treball que no
són menyspreables, per exemple un observatori de l’ocupació
de les Illes Balears, que és un compromís del pacte per a
l’ocupació, que s’ha d’incorporar al Servei d’Ocupació i que
són els ulls de la conselleria per fer política laboral. Això no són
estudis  burocràtics per encarregar a un gabinet i que no
serveixen per a res, això és absolutament vital per fer una
política eficaç. I després hi ha dins el capítol d’estudi coses tan
importants com plans estratègics de salut laboral a dos sectors
claus, com són hostaleria i construcció; i això tampoc no són
tonteries, vol dir planificar la feina amb els dos sectors que
concentren la major sinistralitat per fer més eficaç la lluita contra
aquesta.

Una darrera qüestió, o una penúltima qüestió. Els eixos de
l’objectiu 3, que és el que vostè ha explicat d’una manera una
mica extensa davant el nerviosisme de la Presidència del
Parlament, els eixos, és a dir els objectius de tot el que és el
programa de formació del pla enllaç, això està fixat al pla
operatiu i està presentada en aquest Parlament una
compareixença, això està passat pel Consell Balear de Formació
Professional i està consensuat amb les entitats locals, amb les
organitzacions sindicals i amb les organitzacions empresarials
presents al Consell Balear de Formació Professional; allà s’han
fixat els grans criteris d’aquest pla formatiu, el que havíem de
dedicar a l’eix 1, a l’eix 2, al 3, al tema de les dones, dels joves,
de la gent amenaçada d’exclusió social, d’augment de
l’ocupacionabilitat, etc., són criteris fixats amb un ample
consens social.

I la darrera qüestió, purament de precisió, és que bé, li
donaré la raó, aquesta partida de 30 milions d’ajuda a les
empreses, que va ser una ordre que vàrem fer conjuntament
amb la Conselleria d’Economia i Comerç, la revisarem, la
revisarem. És a dir, a un moment on es va aprovar un pla de xoc,
crec que bastant de xoc en aquesta comunitat autònoma de
sinistralitat, pensava que era important un cert gest de carregar
la mà en el tema del foment del compliment de la llei per via
pacífica i amb ajuda institucional. Però probablement i seguint
els  seus criteris, que crec que són bastant correctes, doncs
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estam a un altre moment on s’ha de, efectivament, continuar
fomentant la cultura de la prevenció, però no tant donar la
impressió que se subvenciona el compliment de la llei. I per
tant, crec que en aquest sentit estam d’acord.

Bé, ara, em deixi, per acabar, que li doni quatre o cinc
arguments perquè no voti a favor de la seva pròpia esmena a la
totalitat o la retiri. Miri, he fet un exercici, com que m’ha donat
molt de temps perquè aquí hem estat molta estona, doncs he
repassat que m’havien fet els directors generals i he fet aquí
aquests quatre esborranys, i he fet una mica de comparativa
dels  pressuposts del 99, que són els primers que nosaltres
vàrem agafar com a gestió, però que no vàrem aprovar, i els del
2001, i a una sèrie de partides que jo crec que són sensibles
políticament, quan parlam de polítiques laborals. Home, i jo li he
de dir que clar, el que diu l’argumentació escrita de la seva
esmena a la totalitat jo hi he d’estar d’acord, diu: el pressupost
de la Conselleria de Treball no respon a les necessitats del
mercat laboral de les Illes Balears; home, doncs, no, jo
necessitaria uns 60 o 70.000 milions de pessetes per respondre
a les necessitats del mercat laboral. Això hisenda m’ho
acceptava però ja la resta de consellers es varen posar
nerviosos quan ho vaig plantejar, perquè naturalment, se
generava un problema greu de repartiment de recursos. En
definitiva, aquesta argumentació de no es respon a les
necessitats  de la comunitat, home, això és una esmena a la
totalitat de tots els pressuposts, és a dir, tenim uns pressuposts
d’una administració pobre a una comunitat rica, i això és un
problema de model de finançament autonòmic i de moltes coses
que desborden molt aquest debat.

Però, dins d’això, dins que tenim uns pressuposts pobres a
una comunitat rica, perquè tenim un model de finançament que
jo hi estic absolutament en desacord i que no és de cap manera
suficient, en matèria laboral s’ha fet un especial esforç i jo crec
que s’ha de reconèixer. Miri, aquí feim diverses coses, formació,
salut laboral, foment de l’ocupació.

Formació. La mitjana del que es va gastar a l’anterior
programa operatiu de la Unió Europea, llevat del finançament
de la Unió Europea, que era un finançament d’aproximadament
un 40%, vol dir que es va fer durant aquests anys un esforç
aproximat de 1.300 milions anuals de recursos propis de la
comunitat autònoma, com a mitjana, perquè la despesa es va
incrementar al llarg dels anys. Ara hem passat a un escenari on
la Unió Europea ens finança menys la formació; el que abans
finançava al 40%, ara ens ho finança al 25. I dins aquest marc hi
incrementam l’esforç en formació i l’esforç en recursos propis
duplica l’etapa anterior. És a dir, l’esforç que fa aquesta
comunitat amb els imports de la comunitat i amb els recursos
propis, duplicam l’esforç dels anys anteriors, en matèria de
formació.

En matèria de foment de l’ocupació, administram una sèrie
de recursos que ens venen de l’Estat, són els famosos recursos
per a temes de discapacitats, jubilació anticipada, ocupació
autònoma, etc., envoltant els 300 milions de pessetes. A l’any
99 també vàrem trobar una partida que era finançada amb fons
europeus i que també anava a foment de l’ocupació, d’una
manera una mica agafada amb calçador, però vaja, hi havia

recursos aliens. Recursos propis de la comunitat autònoma de
les Illes Balears en matèria de foment de l’ocupació: home, l’any
99 jo he trobat una partida de 4 milions de pessetes, a part
d’això  finançats amb fons europeus i fons estatals; recursos
propis  a l’any 2001, 555 milions de pessetes, vol dir que l’esforç
s’ha multiplicat per 138, si no m’ha equivocat la calculadora.

Això és una realitat perquè aquí hi ha partides que
efectivament van a ajuntaments, van a entitats locals, a
empreses, etc., no només aquests 270 milions que són per a
foment de l’ocupació i que són recursos propis i que
multipliquen per 138 l’esforç de l’any 99.

El que podríem dir el capítol de relacions laborals, és a dir,
Tamib, tribunal d’arbitratge i mediació, ajuts a sindicals i
patronals, l’esforç s’ha multiplicat per tres. És a dir, jo no puc
parlar d’increments d’un 15%, d’un 20%, d’un 25%, jo puc
parlar de multiplicar per tantes coses. Bé, relacions laborals
multiplicat per 3.

Economia social, aquí efectivament s’administrava un recurs
que venia de l’Estat i que venien a ser uns 19 milions de
pessetes. Ara hem afegit uns 70 milions de recursos propis, 70
sobre 0, la calculadora em dóna increment multiplicat per infinit,
però això  evidentment ho llevaré, en qualsevol cas, comptant
que els 19 milions de l’any 99 fossin propis, s’ha multiplicat
quasi per 5 l’esforç en aquesta matèria.

Direcció General de Salut Laboral, per acabar, llevat de
personal, hem passat de 19.000 milions de pessetes a 308
milions l’any 2001, vol dir multiplicar per 16 l’esforç. Per tant, sí
duplicam l’esforç en formació, multiplicam per 16 l’esforç en
salut laboral, multiplicam per 5 l’esforç en economia social,
multiplicam per 3 l’esforç en relacions laborals i multiplicam per
138 l’esforç en foment de l’ocupació. Jo pregaria la retirada
d’aquesta esmena a la totalitat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller de Treball per la seva
intervenció. Sr. Camps, vol intervenir? Té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, President, senyores i senyors diputats. Ja en
aquestes  hores intentarem ser el més breus possibles. Vostè
multipliqui pel que vulgui, però té menys doblers. Nosaltres el
que fèiem era agafar els projectes, anar a Brussel·les i
aconseguir, aconseguir coses, aconseguir que la nostra
comunitat autònoma posàs menys doblers i pogués gestionar-
ne més, i així ho vàrem fer. I nosaltres, per al tema de formació
i per al tema de foment de l’ocupació vàrem aconseguir 700
milions de pessetes. Amb aquesta manera, bé, ho vàrem fer, ho
vàrem intentar, vàrem fer possible que a la Mesa de diàleg
social, ja que volíem fer un projecte que fos el principi i la
continuació d’un projecte molt més extens.
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Però el que li volia dir, a més, és que en la gestió dels
recursos evidentment hi ha un pas que d’un marc operatiu a un
altre, hi ha un any efectivament, jo açò ho comprenc, açò ho
accept, però és que l’any passat els eixos aquests ja m’ho dirà,
si els vàrem presentar nosaltres a Brussel·les, els ens varen
aprovar a nosaltres el juliol del 99, com li he dit. I nosaltres, ja
a l’any passat hi va haver vuit esmenes, concretament, que
afectaven aquesta partida de 1.100 milions de pessetes i que
vostè ha realitzat en 3'7%, 39 milions de pessetes; 1.100 milions
de pessetes que si vostè llegeix el Diari de Sessions de dia 21
i 22 de desembre, veurà que tots aquests objectius, aquests
eixos estaven i els proposava que es comprometés precisament
per salvar aquest any, i vostè no hagués perdut. Per tant,
vostès no ens van fer cas i el van perdre.

Com que escriure és molt fàcil, molt fàcil, el que és difícil és
executar, com molt bé diu el conseller d’Hisenda, els
pressuposts, tan important és el pressupost com executar-lo, i
el que vostè, al 2000, no m’ha demostrat que l’executés
correctament, amb  tota la seva amplitud. Vostè em diu que tot
està compromès, és clar, però no és executat, compromès,
efectivament es poden comprometre, però són fitxes penjades
a l’aire, i vostè no ho sabrà si aquells cursos aniran a bon fi o
no, quins objectius tendran, si tendran o no bons alumnes, si
acabaran, i açò és continuació de tot un seguit de qüestions
importants i objectius i planificacions i seguiments i que aquest
observatori que vostè diu realment funcioni, li funcioni i puguin
fer la formació adequada a la necessitat que la nostra comunitat
autònoma demanda.

Però és que amb la partida també del (...) si vostès no posen
fil a l’agulla perquè el gener comencin, es trobaran igual, que el
juny de l’any que ve hauran de començar i no l’executaran, i
després passarà que li donaran menys doblers, i açò ho ha de
tenir en compte, i jo li ho dic perquè vostè al 2000 no ho ha
executat tot, així com tampoc no ha executat la partida 1.963
milions de pessetes perquè només els té afectades en AD, i açò
és important tenir-ho, i vostè té més personal, té més gent que
va a la Direcció General de Formació, i vostè té més gent per
tant per fer aquestes previsions, vostè té més gent per elaborar
aquest observatori que vostè diu, i té més gent capacitada,
tècnics qualificats, que jo estic d’acord que els tengui, però que
compleixin una funció, però no em dupliqui la despesa, no em
dupliqui el compte corrent i la despesa corrent perquè després
l’únic que feim és augmentar burocràcia, o creim en les
persones  amb capacitat per desenvolupar la seva feina o
realment nosaltres el que feim després és el fàcil, encomanar a
un altre que ens ho resolgui, i crec que no estam en aquestes
condicions.

Sempre he dit que el Servei Balear d’Ocupació nosaltres no
el podaríem en marxa  mentre no tenguéssim les transferències,
perquè, si no, és açò, una capsa de sabates sense les sabates,
i nosaltres el que volíem era que hi hagués contingut per
desenvolupar les polítiques actives i crear aquest nou Inem que
es genera des d’Espanya, des d’Europa i que nosaltres,
efectivament, puguem assumir totes les polítiques actives
d’ocupació. I açò, què significa?, com molt bé sap tota una
orientació, una formació i una inserció laboral, i nosaltres ja
aconseguíem fer-ho, ja teníem models, punts de referència en

totes  les iniciatives europees, tant per a joves, persones amb
discapacitats, persones amb marginació laboral i social, i també
dones, com no? I aquesta jo crec que era la línia que vostè
havia d’enllaçar, si se’n recorda de la paraula que vostè (...),
havia de posar un enllaç entre el (...) pla operatiu i el nou
aquest. I vostè ha perdut un any i mig, perquè no va creure en
les esmenes que jo li vaig presentar per a l’exercici del 2000,
vostè ha deixat d’executar 1.100 milions de pessetes que
hagués pogut aprofitar per enllestir, per enllaçar aquesta nova
actuació formativa d’inserció laboral i millorar, si més no, la
nostra comunitat autònoma perquè realment fos i sigui més
segura, més digna i més humana.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular. El  Sr.
Conseller de treball té la paraula per tancar la qüestió incidental.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, jo, Sr. Camps,
traslladaré a la Direcció General de Formació tots els seus savis
consells  respecte de l’execució del pressupost de formació i
tots els criteris per començar a treballar amb el pla FID des del
gener i totes aquestes coses que, sens dubte, seran del seu
màxim interès. Però, sí m’interessa remarcar una qüestió, ho dic
perquè quedi clar i perquè vull contradir una mica el seu joc de
paraules, que vostè vol multiplicar molt, però tanmateix té
menys doblers. Bé, jo he parlat de multiplicacions a tots els
àmbits de la conselleria, i efectivament si hi ha un àmbit, només
un, aquí hi ha menys doblers, realment sembla que es pot posar
en dubte que això sigui cert.

Però jo ho vull dir amb tota claredat, l’esforç normatiu
d’aquesta comunitat està taxat ja per als propers anys, fins i tot
per més enllà d’aquesta legislatura, és a dir, aquí hi haurà els
3.800 milions de pessetes de l’objectiu 3 de la Unió Europea,
que aquí li deim Pla enllaç, si l’Estat es continua comportant hi
haurà els 1.400 milions aproximadament del pla FID, i després hi
haurà un centenar de milions per a iniciatives europees, entre
d’altres la iniciativa Equal, que ara és dubtós que enguany
sigui encara operativa, perquè, en fi, té la seva pròpia dinàmica,
i això serà així enguany, això serà així l’any vinent, no té volta
de fulla, i efectivament i afortunadament és un esforç
sensiblement superior al del programa operatiu anterior, malgrat
es produeixi a un escenari de davallada d’aproximadament 15
punts  del finançament de la Unió Europea d’aquests plans
formatius, per tant en un context  de major esforç financer per
part de la comunitat autònoma.

I això és tan clar i tan evident que lògicament els propis
agents  socials, tan sindicats com patronals, estan absolutament
tranquils  respecte d’aquest tema i vostè no haurà sentit cap
veu d’inquietud respecte de la davallada de la Conselleria de
Treball, ni dels empresaris, ni dels sindicats, perquè tots
coneixen que és una qüestió purament tècnica.



2222 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 3 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

Una qüestió més, només i per acabar. El Servei d’ocupació
de les Illes Balears, efectivament ara és una llei, nosaltres
posarem en marxa l’institut, el reglament està ja en mans dels
agents socials  en el si de la mesa de diàleg i es nomenarà ja el
personal directiu, i efectivament serà una capsa de sabates, i
efectivament aquesta capsa de sabates ja té sabates per posar
d’aquesta comunitat autònoma, ja hi ha polítiques actives per
posar a la capsa, en matèria de formació i en altres matèries, de
gestió de la formació; però, efectivament, ens falten moltes
sabates  que ara mateix són titularitat de l’Estat i que estam
pendents  de la transferència de les polítiques actives de l’Inem,
i jo el que li pregaria, aprofitant l’avinentesa i que només falta
un quart per a les dues, que ens ajudi, des del seu Grup
Parlamentari Popular, a fer unes bones i ràpides transferències,
més que a veure si el mes de maig o el mes de juny, aquí podem
tenir totes les sabates dins la capsa i podem tenir un servei
d’ocupació de les Illes Balears que ens permeti respondre des
de la nostra comunitat autònoma a les necessitats i als
problemes del nostre mercat laboral.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, sr. Conseller de Treball. Acabada la qüestió
incidental, procedeix fer un torn en contra. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que una esmena a la totalitat
d’una secció es justifica en tant que el desacord amb tot allò
que comporta el pressupost i, per tant les actuacions d’aquella
conselleria, és gran. Algú ha dit, i per part de diputats del Grup
Popular s’han fet comentaris, que s’havia de presentar una
alternativa a aquest pressupost, és evident, jo coincidesc amb
el grup parlamentari que no es presenta un pressupost
alternatiu, però sí que es presenta una alternativa, i l’alternativa
es presenta des de dues, una des de la mateixa intervenció que
vostè acaba de tenir, més be de tipus qualitatiu i polític, i a la
segona part, al debat de globalitat, amb un conjunt d’esmenes
que demostren que hi hauria una altra manera, radicalment
important, de fer-ho diferent. Aquesta és la justificació d’una
esmena de totalitat a una secció, que és tornar el pressupost,
per tant vol dir que d’aquest pressupost no hi ha res o una
major part amb què s’estigui d’acord.

Jo he mirat les esmenes que han presentat vostès després
i també he escoltat molt atentament la seva intervenció. I la
veritat és que tampoc no he vist que hi hagi tan gran
discrepància que justifiqui una esmena a la totalitat. Que hi hagi
esmenes parcials, em sembla correcte, però no una esmena a la
totalitat.

Vostès no estan en desacord amb la política d’aquesta
conselleria, no estan radicalment en desacord, estan en
desacord amb les mesures de foment de l’ocupació?, jo crec
que no; estan d’acord amb el foment i la vigilància del
compliment de la legislació en matèria de seguretat laboral i de
salut laboral?, jo crec que no. Ha posat un exemple que, miri, jo

ara li posaré al contrari, ha dit que a través d el’ordre
corresponent s’està primant aquelles empreses que no han
posat en marxa ja les mesures, bé, li posaré un altre exemple, el
Pla Mirall, per exemple, amb el pla de façanes també finança
aquells  propietaris que no tenen la façana arreglada, aquell que
de motu proprio l’ha arreglada, no té dret a les subvencions.
Això passa en moltíssimes coses. 

Però com que en aquesta comunitat jo crec que hi ha una
sinistralitat laboral més alta del que és normal, que té la seva
explicació, i vostè deu recordar la legislatura anterior on vam
tenir un debat específic sobre aquest tema, jo crec que és
necessari prendre mesures d’estímul, i hem de crear en la
consciència de les empreses que és necessari fer això, i només
ho hem de fer des de mesures coercitives, sinó també amb
mesures d’estímul. I jo crec que hi ha d’haver assessorament,
estímul per millorar la seguretat en el conjunt de les empreses
que tenim en aquesta comunitat.

I també estic amb  vostè, naturalment, com li ha dit molt bé
el conseller, que no es tracta de finançar de manera, jo diria que
exagerada, el compliment de la llei, la llei s’ha de complir perquè
s’ha de complir, però sí que existeixen altres mesures al voltant
de, i que no són estrictament el compliment de la llei, a les quals
crec que hi ha d’haver una acció positiva.

Bé, el liderat en la (...) de les relacions laborals, jo crec que
aquest és un paper importantíssim a una economia cada vegada
més oberta, però que han de fer els governs, no es tracta d’una
política d’intervenció contínua, però sí que el Govern exerceix
aquest liderat, vostès varen tenir iniciativa interessant, com és
el tribunal de mediació, són instruments que fan que els agents
que tenen les  relacions laborals, tenguin els fòrums adequats
per poder arribar a acords, i, per tant, s’explica poc que vostès
després, a les esmenes que fan, precisament on peguin més
closcada és en aquests organismes, és que no els sembla bé
crear aquests instruments -miri les esmenes i les baixes que fan-
, aquests instruments que precisament van cap a una
harmonització de les relacions laborals, sindicats i treballadors?
I vostè a més es meravellava que el Sr. Grosske hagi aconseguit
una bona relació amb els sindicats amb menys doblers.

Escolti el que deia el seu correligionari en el debat anterior,
“no tots són dobles”, deia, també es tracta de com els gastam,
jo crec que això demostra que aquest pressupost que fa la
conselleria a través dels instruments que s’han creat per
col·laborar en la realització d’aquest pressuposts, en la
confecció d’aquests pressuposts, jo crec que han merescut el
vistiplau, per dir-ho de qualque manera, dels agents socials,
que és fonamentalment el paper que en aquest moment tenen
les administracions competents en matèria laboral.

I la formació, jo crec que aquest és un aspecte important, un
aspecte que mereix fins i tot gastar doblers a tenir la capsa de
sabates abans de tenir totes  les sabates. I vostès, vostè no ho
va voler fer, però col·legues seus al govern anterior, varen
gastar, no el previst als pressupost d’enguany de la Conselleria
de Treball, moltíssim més preparant les transferències
d’Educació, i després varen veure com els férem. Jo crec que,
com deia molt bé el conseller, ja hi ha coses per posar dins la
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capsa, no és una capsa absolutament buida, i nosaltres esperam
que aquestes competències venguin i venguin aviat, jo crec
que els anuncis han estat en aquesta línia bastant significatius
i no veim a l’horitzó, necessitat que aquestes transferències es
retardin més. Per tant, s’han d’obrir ràpidament aquestes
negociacions i que aquestes transferències venguin amb una
dotació acceptable per poder completar totes aquestes
actuacions que naturalment han d’omplir la capsa aquesta de
sabates que a vostè el preocupa tant.

Per tant, Sr. Conseller, nosaltres no li demanarem que retiri
l’esmena, perquè sabem que no forma part això dels rites
parlamentaris, però sí, en tot cas, li comunicam que no li
donarem suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. Sr.
Camps, vol intervenir en torn de rèplica? Té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que el Sr. Crespí ha dit una
sèrie de coses amb algunes de les quals jo hi estava d’acord,
però amb altres no. En tema de salut laboral, vam dur aquí una
interpel·lació, amb una moció que es va aprovar per unanimitat,
amb un pla ja anteriorment que anava d’acord amb el pla
nacional i adaptat a la nostra comunitat autònoma i que jo pens
que junt amb el pla de xoc, crec que millora entre tots aquest
front comú que hem de tenir tots contra l’accident laboral. I crec
que en açò tots hi estam d’acord. La partida a què em referia era
precisament que ja s’ha fet molta feina a la Conselleria de
Treball, perquè tota una informació i una formació en prevenció
laboral estigui tothom en igualtat per rebre-la, el que no és
correcte, i en açò crec que el conseller i jo coincidim, és que
incentivem aquelles empreses que ja havien d’haver fet els
deures fa tres anys i encara no l’han fet, aquestes el que es
mereixen és una bona inspecció i que es posin al dia, perquè
avui la seguretat personal és el que més importa a la nostra
comunitat i a l’àrea que ens ocupa.

El tema del Tamib, jo no he dit que estigués en contra, he dit
que estava a favor de més dotació, perquè demostrava que som
a una societat moderna, dinàmica, una societat dialogant,
entenedora i que per a nosaltres açò era molt important i, com
no?, si ho havíem creat nosaltres i continuat molt
encertadament com es fa ara. Per tant, és una política que
nosaltres enllestíem.

Vostè, a més em deia, per què és que els sindicats em
protestaven, açò és el que jo em deman, com és que no
protesten si a mi em demanaven 3.000 milions, i al conseller n’hi
lleven 1.500 i no diuen res, jo tenc una pista, al (...) d’UGT n’hi
donen 240 de formació, a Comissions Obreres, 183, a (...) balear
175, a CAEB 376, 974 milions més 60 milions, 1.000 milions, ja la
té, aquesta és la contesta, jo crec, pens. No pot ser d’altra. Per
tant, jo deia, a la totalitat, i no la llevaré, perquè havíem llevat
1.500 milions de pessetes, i aquests 1.500 milions de pessetes,

un 18% que al 2000, és el que nosaltres, jo honestament no puc
fer que aquesta important àrea de treball i formació quedi
mancada a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps, en nom del Grup Popular. Torn
de contrarèplica, el Sr. Crespí té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Molt breument. Per a mi que no m’ha entès en relació al
tema del Tamib, jo els  he felicitat perquè creia que aquesta és la
línia que s’ha de seguir per exercir aquest liderat per millorar les
relacions laborals, jo crec que això és important. I jo també
discrep que vostè s’atribueixi la creació del Consell econòmic
i social, bé, en parlàvem a l’anterior legislatura, però crec
recordar, ara no tenc els Diaris de Sessions que nosaltres els ho
reclamàvem, i vostès estaven esquena paret com que dir, “bé,
ja ho farem”.

En relació amb aquests 1.700 milions, jo no tornaré a
intervenir, perquè el Sr. Grosske ho ha explicat ja tantes
vegades que em té un poc cansat, ho va explicar a una
compareixença específica, ho va explicar a la seva
compareixença de pressuposts, ho ha tornat a explicar avui, bé,
si els sindicats no protesten i la patronal no protesta, deu ser
perquè ho ha entès. Jo crec que l’he entès malament, vostè no
haurà volgut dir que el Sr. Grosske ha corromput totes les
centrals  sindicals i totes les patronals perquè callin?, jo crec
que m’he equivocat, crec que no volia dir això vostè, però, en
tot cas, ho rectifiqui, no sigui cosa que qualcú ho digui per aquí
fora i li publiquin a un diari i el perjudicaria bastant, però vostè
ha dit que per això no protestaven. No m’ha agradat gens sentir
això, no som sindicalista ni som de cap patronal, però no m’ha
agradat gens sentir-ho, deu haver estat un error o ho he entès
malament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. Amb la seva intervenció queda
substanciat aquest debat de totalitat.

Passam al debat número 19 i darrer de l’etapa d’avui,
d’aquesta sessió, que és la resta d’esmenes del debat número
18, són al programa 322C, pla d’ocupació i inserció laboral,
l’esmena 5190, i al programa 324A, pla integral de formació per
a l’ocupació, les esmenes 5200, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196,
5197, 5198 i 5199. El Grup Popular, el Sr. Camps, disposa de cinc
minuts per a la defensa global d’aquestes esmenes.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, continuant
un poc el fil de l’esmena a la totalitat, açò és conseqüència,
precisament, d’aquesta primera intervenció. Al programa 322C,
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pla d’ocupació i inserció laboral, nosaltres hi afegiríem a la
partida, subconcepte 4713, de 270 milions de pessetes, 192
milions i els llevaríem, precisament, de tots aquests cursos,
estudis, d’aquest compte de despesa corrent que no fan res
més que burocratitzar i, en canvi, com que açò ho pot fer el
personal qualificat que s’ha fet la Conselleria de Treball,
nosaltres pensam que aquesta xifra de 192 és posar un poc de
mercromina a la nafra de la inestabilitat laboral per millorar
l’ocupació. Així, jo crec que aniríem a una xifra que res no té a
veure amb aquella que em demanaven els sindicats a la mesa de
diàleg social, de 3.000 milions de pessetes, sinó que aniríem a
una xifra convenient d’uns 600 milions de pessetes que,
repetesc, no és que sigui res d el’altre món, però alguna cosa
aconseguiríem i algú se’n podria beneficiar.

Però després, a aquesta partida hi ha l’esmena 5200 que fa
referència a un programa de formació i de reinserció específica
per a joves, afecta el programa 324, i que són 150 milions de
pessetes, i sobretot per anar a persones, a joves amb una
mancança d’exclusió, perill d’exclusió social que ja s’havia fet
anteriorment amb una sèrie d’iniciatives i que jo pens que
aquesta reeducació o formació per incidir en la feina és molt
important, 150 milions de pessetes. Inserció i reinserció
ocupacional per aturats, sobretot aquells de llarga durada que
és l’eix important número 1, 200 milions, reforç a la capacitat
empresarial, que ja ho he explicat abans també, 100 milions de
pessetes, en l’eix de reforç´de l’estabilitat d’ocupació totes
aquelles persones que s’hagin d’adaptar a les noves
tecnologies, 700 milions de pessetes, 50 milions al reforç
d’educació tècnica professional que (...) tenguin un maneig
adequat i apte a les noves tecnologies d’informatització i
d’informació informàtica i que açò sigui un fet normal per a ells,
i després enllaçar-ho, una altra vegada l’enllaç, entre FP i
l’empresa.

Esforç de potencial humà per a investigació, ciència i
tecnologia, reforçar l’I+D, tant mancats com estam nosaltres i
d’aquesta manera que poguéssim a totes aquelles persones que
surten, a postgraduats de la Universitat, tenguin el pas normal,
també, a les empreses de la nostra comunitat autònoma, i aquí
hi dedicaríem 300 milions de pessetes, xifra ridícula, però jo crec
que és un esforç que demostraria la conselleria i aquest govern
de progrés per adequar-ho i crear llocs de feina qualificats, llocs
de feina que tenguin realment una possibilitat d’estabilitat i de
futur.

Millor participació de les dones al mercat laboral, que
tenguin igualtat d’oportunitats per anar al món de la feina i que
es puguin adaptar els nous costums i la nova situació social,
socioeconòmica i laboral, i a açò hi dedicaríem 300 milions de
pessetes, i sobretot per qualificar-les i que puguin tenir un
accés digne i ocupar càrrecs de responsabilitat també a tot
l’àmbit de la nostra comunitat autònoma.

També la integració laboral per a persones amb especial
dificultat, m’estic referint a toxicòmans que tant se n’ha parlat
abans, amb la discussió de la secció anterior, com a totes
aquelles que fan referència a persones que realment tenguin
pocs recursos i tenguin una disminució laboral, i que a la nostra
comunitat autònoma tots tenguin un accés normal a la nostra

societat, i això fa que siguem una societat moderna, una
societat capdavantera.

I per acabar, se sotmet a suport la iniciativa de
desenvolupament local, 90 milions, perquè d’aquesta manera
també incentivem la creació de nous jaciments d’ocupació en
medi ambient, nous jaciments d’ocupació en noves recerques
i oportunitats, i d’aquesta manera puguem tenir també més
possibilitats que més persones obtenguin llocs de feina.

Tot açò ja ho vaig dir l’any passat, ja està recollit, també, en
el programa de la conselleria, però què passa?, que aquests
eixos, aquests objectius han de quedar afectats, i són, per tant,
esmenes d’afectació, i aquesta afectació obliga, i així quan
realment es donin aquests programes, que jo no desmentesc,
que total són 974 milions de contractes, ho van dir i ho van
aprovar al Consell de Govern, jo només dic el que van fer, no
dic res més, i que 60 milions més van també als pressupost, per
tant açò sumat dóna 1.000 milions, no, dóna un poc més, 1.200,
1.060, una cosa així, i jo crec que no faig cap valoració, jo
només dic i expòs el fet. Si amb açò jo crec que queden satisfets
i es creu que hi ha una sindicalització vertical de la formació, i
açò és bo, enhorabona, jo només pens que açò pot ser positiu
o negatiu, passem comptes i després comptarem.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Camps. Torn de fixació de posicions. Sr.
Ramon, del Grup d’Esquerra Unida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Camps, quan era
conseller de Treball era un incomprès, això  sí que crec que ho
hem entès tots, que ho havia dit, perquè aquelles altres coses
que havia entès el Sr. Crespí, evidentment no les ha dit, crec
que és clar que no les ha dit, jo em tem que continuï sent un
incomprès en el futur, perquè realment no presenta una
alternativa a aquests pressuposts a pesar de la seva esmena a
la totalitat anterior i aquestes esmenes concretes, sinó d’alguna
manera una redistribució que, tenint en compte que els
objectius marcats per la conselleria sí han estat compresos per
les organitzacions socials, realment no veim motius perquè
s’haguessin d’acceptar.

Totes les esmenes són d’afectació, excepte la primera que
presenta, l’esmena 5190 que pot tenir un interès, de foment de
l’ocupació, on proposen dedicar-hi 192.400.000. Bé, això, aquest
objectiu és molt sensat; el que no ens pareix tan bé és que per
fer això les partides principals de la baixa, 68 milions vagin en
contra de l’Observatori de l’ocupació, que s’ha d’incorporar al
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que està en el Pacte per
l’Ocupació, i que amb aquesta esmena això seria impossible. I
l’altra quantitat més important, de 45, és la que permet posar en
marxa el Consell Econòmic i Social, que efectivament tots sabem
que això existia de tota la vida, però bé, hem hagut de fer una
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llei en aquesta legislatura i aprovar-ho, i pensam que la dotació
ha de seguir aquí i no ha de desaparèixer.

De les altres esmenes... Bé, i també dóna de baixa una sèrie
de quantitats  que van a la Direcció General de Treball i Direcció
General de Salut Laboral que pensam que no s’han de donar
aquestes baixes perquè són necessàries.

L’altra esmena més significativa seria l’última de les
d’afectació, l’esmena 5199, que fa referència a foment i suport
a les iniciatives de desenvolupament local, que pensam que
això, tal com està previst aquí no és possible, que queda fora de
l’objectiu 3, podria ser fins i tot il·legal, i que hi ha unes
dotacions específiques dins la partida, dins el programa de la
Direcció General de Treball.

Les altres esmenes són tota una sèrie de propostes, per
exemple la 5200, que ja en el programa operatiu del Fons Social
Europeu consensuat amb al Consell Balear d’Ocupació, ja
estava previst dins l’àmbit de l’Objectiu 3. Igualment totes les
que vénen a continuació: són una afectació, una redistribució
dels  mateixos pressupostos, que pensam que aquests
pressupostos que, mira per on, vostè segurament tenia mala
sort i ara aquesta conselleria té més sort, idò compten amb la
comprensió i amb el suport de les organitzacions socials. Per
això, miri, millor ho deixam tal com està i, bé, quan vostès tornin
a governar ja ho reorganitzaran com els sembli, però de moment
ho deixam així i no votam a favor de cap de les esmenes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Sr. Pons, em demana la paraula?

EL SR. PONS I PONS:

Per una qüestió d’ordre, Sr. President, abans de passar a
votació.

EL SR. PRESIDENT:

La té.

EL SR. PONS I PONS:

Quan s’ha discutit la secció 17 s’ha produït, supòs que...,
(...) un error involuntari, que és, primer de tot hi ha l’esmena
5067, de la secció 17, el programa 513B, la partida 61100, que és
d’afectació, enjardinament de les carreteres de Mallorca per 150
milions de pessetes, que havia manifestat que el vot seria
favorable a l’acceptació d’aquesta esmena. 

I segon, dins el debat de comissió, el portaveu del Grup
Popular, el Sr. González Ortea, va manifestar el desig de retirar
l’esmena 5042 de la secció 17, centre de cost 171201,
subconcepte 60000, que és d’afectació, perquè era una feina
que li constava que ja estava feta. Jo no sé si el portaveu pot

mantenir la postura de retirar aquesta esmena i, per la nostra
part, l’acceptació de la 5067.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons, per la seva precisió. Sr. Portaveu
del PP, dóna per retirada l’esmena 5042, tal com es va fer en
comissió, no és així? Molt bé.

Idò procedirem a la votació, en primer lloc, del debat número
14, de totalitat, secció 17, Conselleria d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports, i ens de dret públic 86, Institut Balear
d’Habitatge, i ens de dret públic 87, Serveis Ferroviaris de
Mallorca.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes presentades, posin-se drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra, posin-se
drets. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: Vots a favor, 25; vots en contra, 29.
En conseqüència queden rebutjades les esmenes.

Les esmenes 5067 i 5043... Perdó, passam al debat número
15, de globalitat, resta de les esmenes corresponents al debat
anterior, número 14. La 5067 i la 5043 es poden considerar
aprovades per unanimitat? Queden aprovades per unanimitat
aquestes dues esmenes.

L’esmena 5042 ha estat retirada, i passam a continuació a
votar la resta d’esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de les
esmenes posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que votin en contra posin-se
drets, per favor. Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor; 29 en contra. En
conseqüències queden rebutjades la resta d’esmenes.

Debat número 16 de totalitat, secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum;  secció 74, entitat autònoma Servei Balear de
Salut i entitat de dret públic, ens de dret públic 89, Gestió
Sanitària de Mallorca. 

Les esmenes presentades en aquest debat de totalitat,
senyores  i senyors diputats que les votin a favor, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

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

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència queden rebutjades.
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Debat número 17 de globalitat. Resta de les esmenes
corresponents al debat anterior.

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

Senyores i senyors diputats que votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència queden rebutjades la resta d’esmenes.

Debat 18, de totalitat, secció 19, Conselleria de Treball i
Formació. Esmena presentada a la totalitat.

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

Senyores i senyors diputats que la votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 29 en contra. Queda,
en conseqüència, rebutjada l’esmena a la totalitat.

I debat número 19, de globalitat, resta de les esmenes del
debat anterior, número 18.

Vots a favor de les esmenes presentades? Moltes gràcies.

Vots en contra? Moltes gràcies.

Resultat de la votació: 25 vots a favor, 29 en contra. En
conseqüència queden rebutjades aquestes esmenes.

I se suspèn la sessió fins demà al matí a les 11 hores. Moltes
gràcies.
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