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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats començam la sessió plenària
corresponent al dia d’avui.

I.1) Pregunta RGE núm. 481/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compareixença del conseller de Turisme davant la
comissió parlamentària corresponent.

I.2) Pregunta RGE núm. 483/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a existència de l'ordre de paralització dels
apartaments de Son Serra de Marina.

I.3) Pregunta RGE núm. 484/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria Salom i Coll, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a compra de la urbanització Nuestra Señora del Carmen de
Son Serra de Marina.

I.4) Pregunta RGE núm. 485/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Manuel Jaén i Palacios, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a defensa per part del conseller de la compra de la
urbanització de Son Serra de Marina.

I.5) Pregunta RGE núm. 486/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compensació pel preu pagat per la compra de la
urbanització de Son Serra de Marina.

I.6) Pregunta RGE núm. 487/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Francesc Fiol  i Amengual, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a enderrocament de l'Hotel Ditos.

Les preguntes 1, 2, 3, 4, 5, i 6 estan ajornades en temps i
forma pel Govern. 

Per tant, passam a la pregunta número 7... Sr. Flaquer? 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President per una qüestió d’ordre. Nosaltres fa unes
setmanes que ja hem demostrat que tenim molt d’interès en les
circumstàncies que han envoltat una adquisició concreta per
part  del Govern d’aquestes Illes. Hem trobat certes dificultats
en aconseguir informació per part d’aquestes Illes, la solAlicitud
de documentació demanada fa un mes i mig no se’ns contesta.
La setmana passada es va anulAlar una compareixença del
conseller de...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer, expressi la qüestió d’ordre concretament. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, nosaltres podem comprendre perfectament que un
conseller es trobi fora de l’illa, això ha passat  altres vegades,
però naturalment ho comprendrem i ho disculparem en la
mesura que sigui a conseqüència d’un viatge oficial, que
estigui firmant un conveni de colAlaboració amb l’Administració
central o que tengui una reunió molt important amb un
majorista de viatges. Tot això ho admetríem, ho comprendríem
i no seria motiu del nostre rebuig, ni de la nostra crítica. Però
voldríem conèixer quins són els motius que han fet que el
conseller de Turisme, en plena activitat parlamentària, havent
denunciat el Partit  Popular un problema com aquest i havent
ajornat la setmana passada una compareixença, no es trobi avui
aquí en el Parlament per donar explicacions. Nosaltres
consideraríem molt greu Sr. President que el conseller de
Turisme estigui fora a títol particular, de vacances o per motius
que no siguin oficials.

EL SR. PRESIDENT:

Tenc clar quina és la seva qüestió d’ordre. Li vull dir que té
els mecanismes parlamentaris perfectes per plantejar aquesta
qüestió, pot  ser per un costat a través d’una pregunta, i per
altre costat li vull recordar que l’article 158.4 del Reglament en
vigor de la cambra preveu que el Govern pugui ajornar en
temps i forma les preguntes que consideri oportunes.

Per tant, faci ús del mecanisme parlamentari adient perquè
el Govern ha actuat cenyint-se al Reglament de la cambra i la
cambra... 

(Remor de veus)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, jo efectivament coincidesc plenament amb allò
que vostè ha dit...

EL SR. PRESIDENT:

Ja està, Sr. Flaquer... 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Voldríem conèixer on és el conseller de Turisme? Si té algun
viatge oficial...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer té els mecanismes parlamentaris adients per fer
aquesta pregunta. Vostè sap perfectament com funciona i quin
és el mecanisme de la cambra.

Passam... Sr. Conseller... 

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Per una qüestió d’ordre.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, no té torn ni possibilitat de demanar-me una
qüestió d’ordre en aquest aspecte perquè vostè no és diputat.
Per tant, em sap molt de greu. Sr. Crespí, portaveu del Grup
Socialista. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Per una qüestió d’ordre que és la següent: el Sr. Flaquer ha
demanat una cosa que sap perfectament, perquè en aquest
Parlament, dia 7 aquest mes, es va registrar un escrit que hem
rebut els grups parlamentaris, com rebem la documentació
registrada, anunciant que aquesta setmana, és a dir, en data
molt anterior a la presentació de les preguntes, aquesta setmana
el conseller de Turisme no seria present en aquesta illa per
raons del seu càrrec. Per tant, el Sr. Flaquer coneixent això ha fet
la intervenció que ha fet. Em sembla impresentable.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Crespí. 

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President? Per alAlusions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Flaquer no és una alAlusió, deixem la situació com està...

(Remor de veus)

El Govern ha fet ús del seu dret en ajornar la qüestió. Vostè
ha plantejat una qüestió...

(Remor de veus)

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, m’han qualificat d’impresentable i crec que
això és una alAlusió molt clara i molt directe.

EL SR. PRESIDENT:

No és el cas. Sr. Flaquer, acabem amb aquesta qüestió aquí,
no vull donar lloc que aquest plenari es converteixi amb un
plenari allà on debatem una qüestió allà on el Govern ha fet ús
d’un dret que té. El grau d’informació que tenguin els grups
parlamentaris... 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Li puc aclarir al Sr. Flaquer que allò que és impresentable no
és ell sinó allò que ha presentat...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Crespí, per favor...

(Remor de veus)

I.7) Pregunta RGE núm. 477/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a activitat quirúrgica a l'Hospital General.

Passam a la setena pregunta RGE núm. 477, relativa a
activitat quirúrgica a l’Hospital General que formula l’Hble.
Diputat  Sr. Miquel Gascón i Mir del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. La pregunta està formulada en els
seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, em permetrà que comenci
pel número total d’intervencions quirúrgiques a tots els
hospitals d’aquesta comunitat autònoma. Miri, l’any 2002 varen
ser 38.439 front les 34.653 de l’any 2001 d’intervencions
quirúrgiques a tots els hospitals de la comunitat autònoma.
Això suposa, Sr. Gascón, un increment de l’11%, o sigui que
l’activitat quirúrgica de l’ib-salut ha estat molt major que abans
i sense transferències. O sigui, allò que feia l’antic INSALUD.

Per altra banda, el convenient conèixer que el número total
de quiròfans que han estat funcionant a la nostra comunitat
autònoma durant l’any 2002 ha estat 30 front dels 25 de l’any
2001. Això suposa un creixement del 20%.

I ja en concret i responent a la seva pregunta de l’Hospital
General des de la seva reconversió a l’abril de l’any 2002 s’han
realitzat un total de 422 intervencions quirúrgiques fins a
desembre de l’any 2002. 

Per altra banda si comptam des de gener del 2002 fins a 25
de febrer del 2003 han estat 643 els processos quirúrgics, 560
referits a tot el 2002 i 82 referits al que duim d’any 2003.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Gascón? No vol
intervenir.

I.8) Pregunta RGE núm. 478/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a despesa en vacunes.

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 478, relativa a
despesa en vacunes que formula l’Hble. Diputada Sra.
Francesca Lluc Armengol i Socias del Grup Parlamentari
Socialista que té la paraula. 

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera de Salut, avui llegíem
als mitjans de comunicació que el Govern del Sr. Busch d’Estats
Units ha fet una despesa molt important en vacunes contra la
verola perquè, en teoria, s’havien de produir atemptats
terroristes, veim el poc èxit que ha tengut, es creia que milions
de persones s’anirien a vacunar i no ha est at així. Aquí a l’Estat
espanyol, per desgràcia, amb el seguidisme a què ens té
acostumat el Sr. Aznar del Sr. Busch també ha fet aquesta
despesa en vacunes contra la verola. Ens agradaria saber
l’opinió que li mereix a vostè, tot  i sabent les necessitats reals
que tenim a les Illes Balears i veure que l’Estat espanyol es
dedica a gastar els doblers en aquestes vacunes contra
possibles atemptats, enlloc de fer feina per lluitar per la pau.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Sra. Consellera de Sanitat té
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Efectivament Sra. Armengol, la
despesa del Govern espanyol, a més de fora de lloc, em sembla
lamentable i per diferents motius. En primer lloc Sra. Armengol,
li vull destacar que la salut pública és una matèria transferida a
les comunitats autònomes des de l’any 1981. El Govern del PP,
el Govern del Sr. José Maria Aznar, no ha informat de la compra
a cap dels governs autonòmics. Aquesta informació la
conselleria la té només des dels mitjans de comunicació,
oficialment no sabem ni quantes se n’han comprat, ni a qui, ni
a on les té emmagatzemades.

Per altra banda, és convenient que tothom sàpiga que la
població de més de 45 anys està vacunada i que té immunitat,
però els menors d’aquesta edat ja no es vacunaren perquè el
darrer cas a Europa va ser l’any 1953 i el darrer en el món fou a
Somàlia l’any 1977. La lluita i la declaració de la radicació
d’aquesta malaltia l’any 1980 per part  de l’Organització Mundial
de la Salut, OMS, va ser una fita històrica de l’avanç per a un
món millor. I també cal aclarir que només hi ha dos laboratoris
que conserven aquests virus, un és a Rússia i l’altre a Estats
Units i que són els dos únics laboratoris que poden produir
aquesta vacuna en el cas que tornés a aparèixer la malaltia. Això
podria produir efectivament una fuita d’aquest virus per una
mutació de virus similars que poden afectar els animals.
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Jo crec Sra. Armengol que en primer lloc és un insult a totes
les autoritats sanitàries autonòmiques que davant un hipotètic
risc d’aquest tipus ens assabentem per la premsa, que s’han
emprat, diuen, 2,5 milions d’euros per a aquesta vacuna. Si el
Govern central, del PP, preveu que hi ha un risc, que hi ha una
epidèmia, tal vegada hauríem de comp rar vacunes per protegir
tota aquesta població espanyola susceptible i que és més de la
meitat de tots els espanyols. De totes maneres dir-li que
aquesta propaganda de despesa de més de 2 milions d’euros
s’emmarca dins l’estratègia, com molt bé ha explicat vostè, del
Sr. Aznar i del Sr. Busch per justificar un atac...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. El seu temps està
esgotat. Sra. Armengol? No vol intervenir.

I.9) Pregunta RGE núm. 475/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Miquel Nadal i Buades, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a construcció de l'Hospital d'Inca.

Passam a la novena pregunta RGE núm. 475, relativa a
construcció de l’Hospital d’Inca que formula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Nadal i Buades del Grup Mixt- Unió Mallorquina i que
té la paraula. 

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. Bé l’Hospital d’Inca ha estat una
necessitat reclamada per tots els ciutadans d’Inca, la seva
comarca i de tota Mallorca i que des d’Unió Mallorquina
sempre li hem donat suport. Ens agradaria Sra. Consellera que
ens informés de les gestions que s’han fet per aconseguir que
hi hagi un hospital a Inca.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Sr. Nadal, miri dia 22 de febrer de 2002
l’Ajuntament d’Inca en sessió plenària acordà la cessió gratuïta
d’aquests terrenys. Dia 26 d’abril, per part  de l’ib-salut, es
solAlicità la llicència d’obres a l’ajuntament. El 14 de juny el
Consell del Govern de les Illes Balears adoptà l’acord
d’acceptació gratuïta dels terrenys. Dia 12 d’agost, tot això del
2002, es solAlicita per part  de l’ib-salut a l’ajuntament la
preceptiva llicència d’activitats. El 25 de novembre aquesta
consellera, d’acord amb les facultats que té atribuïdes, ordena
l’inici de l’expedient de la licitació del concurs d’obres. 

Dia 31 de desembre es publica el concurs per a la
construcció de l’hospital en el BOIB. Dia 15 de gener del 2003
es publica en el DOCE. Dia 25 de gener de 2003 es publica en el
BOE. Dia 17 de febrer es realitza l’obertura de la documentació

administrativa de les empreses que s’han presentat  a la licitació
de les obres. Actualment es troba pendent per part de
l’Ajuntament d’Inca de la concessió de les oportunes llicències,
tan la d’obres solAlicitada dia 26 d’abril de l’any 2002 com la
d’activitats solAlicitada el 12 d’agost del 2002.

Moltes gràcies, Sr. Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Sr. Nadal? No vol
intervenir.

I.10) Pregunta RGE núm. 479/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Salvador Cànoves i Rotger, del Grup Parlamentari  Socialista,
relativa a avaluació dels preus de l'habitatge.

Passam a la desena pregunta RGE núm. 479, relativa a
avaluacions de preus d’habitatges que formula l’Hble. Diputat
Sr. Salvador Cànoves i Rotger del Grup Parlamentari Socialista
que té la paraula. 

EL SR. CÀNOVES I ROTGER:

Gràcies, Sr. President. El preu de l’habitatge ha augmentat
5 vegades més que els salaris des de l’any 1996 i això suposa
que l’esforç per accedir a un habitatge ha arribat a uns nivells
dramàtics per a la majoria de la població. Les Illes Balears són
la comunitat autònoma de l’Estat allà on s’ha experimentat un
creixement més elevat de preus des de l’any 1987 fins a l’any
2002 i segons dades del Ministeri de Foment, el preu de
l’habitatge a les Balears, a una mitjana de 1.487 euros, només es
veu superada per la comunitat de Madrid, el País Basc i
Catalunya. L’increment ha estat a les Illes Balears d’un 24,63%
en relació a la mitjana de tot l’Estat espanyol. 

En canvi en aquestes dades facilitades pel ministeri n’hi ha
una d’esperançadora i és l’increment de preu entre el segon
trimestre del 2001 i el segon trimestre del 2002. En concret les
Balears incrementen un 12,74% el preu de l’habitatge, en canvi
la mitjana de tot  l’Estat espanyol és d’un 15,80. És a dir, per
primera vegada en molts d’anys hi ha un punt d’inflexió allà on
la mitjana de Balears d’increment del preu és inferior a la mitjana
espanyola.

Com valora el Govern aquestes dades?

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cànoves. Sr. Conseller d’Obres
Públiques, Habitatge i Transports té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE
I TRANSPORTS (Francesc Quetglas i Rosanes):

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, com vostè
assenyala, les dades històriques dels   darrers 5 anys a les Illes
Balears són les dades de pujades de preus més alta de tot
l’Estat, un 203,3% en els darrers 5 anys. I és veritat que l’any
2002 aquesta tendència ha canviat de signe, mentre la mitjana
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espanyola ha pujat quasi un 15%, 14,7 per ser exactes, a Balears
durant l’any 2002 un 7,9%, quasi bé un 8. I les darreres dades,
com vostè assenyalava, dels darrers trimestres de l’any 2002
confirmen aquesta tendència.

És veritat que el preu dels habitatges protegits ha pujat i el
preu dels habitatges protegits ha pujat perquè des de la pròpia
Administració de les Illes Balears es va instar la declaració de
municipis singulars que permetés la pujada de preus
d’habitatges de protecció oficial. Però això contràriament a una
lectura simplista ha tengut efectes molt beneficiosos perquè ara
existeixen habitatges de protecció oficial d’iniciativa privada i
que abans pràcticament no existien. Només una dada, en el
primer semestre de l’any 2002 quan encara no existia la
declaració de municipis singulars, només el 12,4% de totes els
habitatges de protecció oficial eren d’iniciativa privada, de cada
100 habitatges que es construïen 88 eren fets per promotors
públics i només 12 eren fets per promotors privats. En el segon
semestre, en la declaració de municipis singulars, la participació
de la iniciativa privada passa del 50%. És a dir, la meitat dels
habitatges que es construeixen de protecció oficial són
d’iniciativa privada. 

Jo crec que això són factors que contribueixen positivament,
juntament amb la política de rehabilitació que l’any 2002 ha
pujat un 96% el número d’habitatges rehabilitats respecte l’any
2001, significa que tot i que és veritat que hi ha hagut una
depressió de la demanda, especialment la demanda exterior, no
és ben cert que la política de l’habitatge en relació als preus, en
relació als habitatges de protecció oficial i en relació a la
rehabilitació ha contribuït de manera molt positiva a aquesta
inflació dels preus de l’habitatge, és veritat que encara no es
pot  cantar victòria, l’única cosa que passa és que hem baixat el
ritme i a més l’hem baixat per davall la mitjana espanyola, abans
estàvem disparats damunt, és veritat que aquest tímid canvi de
tendència és esperançadora i jo crec que podem apuntar com a
bona part d’aquesta inflació de la tendència a un relatiu èxit de
la política d’habitatge del...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Obres Públiques, Habitatge
i Transports. Sr. Cànoves, vol intervenir? No.

I.11) Pregunta RGE núm. 480/03, de l'Hble. Diputada Sra.
Catalina Mercè Amer i Riera, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obres de sa Costera.

Passam a l’onzena pregunta RGE núm. 480, relativa a obres
a sa Costera que formula l’Hble. Diputada Sra. Catalina Mercè
Amer i Riera del Grup Parlamentari Socialista que té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera de Medi Ambient, després de més de 10 anys de ser
declarades d’interès general les obres del transvasament de
l’aigua de sa Costera a la badia de Palma, després de més d’un
any de la licitació de la redacció del projecte i l’execució de les
obres i després de quasi any de la seva adjudicació per part del

Ministeri de Medi Ambient. Aquesta diputada encara es
demana quan es podrà aprofitar aquest important cabal que ha
de suposar una millora estratègica per allò que és el proveïment
d’aigua de l’illa de M allorca. Per tot això Sra. Rosselló, quina és
la situació actual de les obres de sa Costera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Amer. Sra. Consellera de Medi Ambient
té la paraula. 

LA SRA. CONSELLERA DE MEDI AMBIENT (Margalida
Rosselló i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, en primer lloc dir que
efectivament les obres de sa Costera duen un retard, que jo
diria, molt significatiu i difícilment veurem aquesta obra iniciada
prest. Dir que efectivament després d’11 anys d’intentar que sa
Costera pugui ser una realitat, en aquest moment i sense fer
esment a allò que han estat aquests 11 anys, puc dir que
després de distintes reunions de la comissió tècnica
d’assessorament de la mesa de contractació, a la qual hi
participa la conselleria, es va elevar la corresponent proposta
tècnica que va adjudicar la realització del projecte definitiu i
l’obra a l’empresa FCC, això fa més d’un any. S’ha de dir que
les alAlegacions presentades que són més de 13.000 varen ser
contestades per la conselleria una a una i que aquestes
alAlegacions han permès una millora substancial d’un projecte
tan important com és sa Costera.

El projecte constructiu va incorporant entre altres mesures,
una nova canonada i un camp de pous d’infiltració a
s’Estremera. La redacció del projecte es va entregar en el
ministeri el passat mes de setembre i el ministeri ha resolt el
passat  28 de gener de 2003, declarar la no necessitat d’avaluar
l’impacte ambiental del projecte d’infiltració a s’Estremera. Ara
el projecte està ja aprovat tècnicament per part  del ministeri,
però s’ha de treure una altra vegada a informació pública en
tot a la seva integritat. Aquest procés requereix com a mínim uns
20 dies hàbils, per la qual cosa hi haurà d’haver alAlegacions i
no sabem el nombre que hi haurà i per tant, tot allò que
suposarà el fet d’haver-les de contestar.

Per altra banda també aquesta contractació obri pas a l’inici
de les obres que encara es podien retardar setmanes, tal vegada
mesos i jo no sé si fins i tot anys. Un punt crític és la
contractació per part  de FCC del vaixell que ha d’instalAlar la
canonada submarina i com es sap és un tema molt complicat i
que veim que ara per ara no serà possible. Per tant, l’aprovació
del projecte definitiu i la signatura del contracte pot ser que es
retardin un parell d’anys. En aquest moment per tant, jo em
demanaria per què el Ministeri de Medi Ambient fa tanta via per
dur dessaladores i en canvi fa 11 anys que no és capaç de
resoldre un tema tan important com és sa Costera que és el
projecte que fa falta a aquestes Illes per gestionar bé els
nostres recursos hídrics.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera de Medi Ambient. La Sra.
Amer no vol intervenir.

I.12) Pregunta RGE núm. 442/03, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Buades i Beltran, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a estat d'execució de les inversions en infraestructures de
benestar social a les Pitiüses.

Passam a la dotzena pregunta RGE núm. 442, relativa a estat
d’execució de les inversions en infraestructures de benestar
social a les Pitiüses que formula l’Hble. Diputat  Sr. Joan Buades
i Beltran del Grup Mixt- Els Verds d’Eivissa. Sr. Buades té la
paraula.

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta és per saber
exactament això, en quin estat d’execució estan els projectes
d’infraestructures que contemplava la Llei de traspassos als
consells insulars en matèria de prestació de serveis socials, que
en el cas de les Pitiüses era un centra de dia a l’illa de
Formentera i una residència d’assistits de 90 places a l’illa
d’Eivissa. Tenint en compte que la pròpia llei reconeixia que hi
havia un desequilibri territorial que perjudicava la prestació
d’aquests serveis a la nostra terra. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades. Sra. Consellera de Benestar
Social té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Buades, li agraesc que hagi aclarit en la seva intervenció oral el
que era la pregunta escrita, donant que feia referència a la Llei
de traspassos de compet ències de benestar social. En aquest
cas jo li hauria de parlar d’instalAlacions i serveis de les
inversions que s’han fet també a les illes d’Eivissa i Formentera
en matèria d’esports, joventut i altres serveis socials que no
estan en la llei de transferències.

Però dit això, específicament les dues instalAlacions que
preveu aquesta llei en matèria de serveis socials són el centre
de dia de Formentera, aquest centre està adequant l’espai i es
troba en una fase prou avançada d’execució i es preveu que les
obres estiguin finalitzades el mes de juny. Es construeix a un
antic institut  i tendrà una capacitat de 20 places i a la resta de
l’institut s’habilitarà una biblioteca i una sala de reunions
també per a persones majors. El finançament d’aquestes obres
es fa en el marc del conveni signat entre el Consell d’Eivissa i
Formentera i el Govern de les Illes Balears i també aquest
equipament ha rebut finançament de l’IBAS mitjançant el Pla de
persones majors, un total de 38.000 euros en aquesta partida.

La construcció de la residència per a persones majors, s’ha
aprovat el projecte bàsic i d’execució i ara s’està treballant en
el plec de condicions tècniques per a la licitació d’obres, la
residència es farà a Santa Eulària, serà de 90 places i també hi

haurà un centre de dia i un club social. El finançament de les
obres es fa en el marc, igualment, del Consell d’Eivissa i
Formentera i el Govern de les Illes i en total les dues
instalAlacions suposen 6.641.183 euros.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

M oltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr.
Buades té la paraula. 

EL SR. BUADES I BELTRAN:

Gràcies, Sra. Consellera. Li agraesc molt les explicacions,
però voldria fer una sèrie de precisions. La primera d’elles és
que la població aquests 4 anys a les illes Pitiüses ha crescut un
20% i acabarem la legislatura sense obrir cap d’aquestes
infraestructures, que eren les úniques que venien a palAliar el
dèficit històric en matèria de prestacions socials a les Pitiüses
respecte la resta de les Balears. És a dir, 20% més de població,
ni una sola plaça nova oberta en prestacions socials a finals de
legislatura.

En segon lloc això reforça la idea que va dir el President de
Govern en el debat d’investidura que vivim a un país de dues
velocitats, una part  del país, el sud, està quedant molt més
endarrerida i són les Pitiüses que en matèria social estan molt
per davall la mitjana balear.

I en tercer lloc, és veritat que s’ha aprovat un projecte bàsic
a Santa Eulària, però com reflectia la premsa pit iüsa la setmana
passada, quan precisament es va presentar el projecte, després
d’haver formulat la pregunta per escrit davant el Parlament per
part  meva. És una cosa curiosa, deia claríssimament la premsa
que no hi ha data per a la seva construcció. És a dir, que el
projecte bàsic no implica que dins un termini relativament breu
es pugui fer això. Jo vull recordar que estam a més del 40% del
termini d’aplicació d’aquestes inversions segons la llei de l’any
2001 i a dia d’avui no hi ha res obert, li agrairia que fes el
possible per accelerar això. Ja li dic les Pitiüses estan perdent
velocitat respecte la velocitat de creuer del país. M allorca i
Menorca van molt més endavant que Eivissa i Formentera i això
s’està pagant en qualitat de vida allà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buades per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Benestar Social té la paraula. 

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

Gràcies, Sr. President. Realment Sr. Buades em sap greu
però cada vegada que el sent parlar de la llei de transferències
en matèria de serveis socials em fa l’efecte que no l’ha llegida
prou bé, perquè no ha comprès l’esperit d’aquesta llei. Jo li puc
assegurar que aquesta llei es va fer amb un dels principis
fonamentals de l’esquerra i que és el principi de l’equitat. Li puc
dir que no totes les parts estaven d’acord en aquest principi, li
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puc dir també que tan la Conselleria de Benestar Social com la
Conselleria de Presidència del Govern de les Illes han lluitat
fermament perquè aquest principi fos una realitat, és a dir,
perquè totes les illes s’equilibressin. I per què? Perquè
efect ivament partien que durant tota la democràcia s’havia fet...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. El seu
temps està esgotat i el torn de preguntes ha acabat.

II. Moció RGE núm. 456/03, presentada pel Grup
Parlamentari  Popular, relativa a política del Govern en relació
amb l'Hospital de Manacor.

Passam al punt  següent de l’ordre del dia que és la moció
RGE núm. 456 presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a política del Govern en relació a l’Hospital de Manacor,
moció derivada del debat de la interpelAlació 5292. La Sra.
Castillo en nom del grup presentat, Grup Parlamentari Popular,
té la paraula per defensar la moció.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Avui
debatem, com ha dit el Sr. President, davant aquest plenari la
moció derivada de la interpel Alació sobre la política que s’estava
duent a terme a l’Hospital de Manacor per part de la Conselleria
de Salut del Govern de les Illes Balears, l’havia presentat el
Grup Parlamentari Popular i malgrat que pugui semblar que no,
es va debatre davant aquest mateix plenari ara fa 15 dies. I dic
que pot  semblar que no es va debatre aquesta interpelAlació
perquè hem de ser sincers tots els que vàrem ser presents i hem
de reconèixer que es varen dir moltes coses, fins i tot coses un
poc desafortunades. 

Per exemple que el motiu d’una llista d’espera de
ginecologia de 12 mesos era perquè les dones ens feim la
citologia cada 12 mesos, però res referent a les dades oficials
sobre les llistes d’espera que era una qüestió sobre la qual
interpelAlava el Grup Parlamentari Popular, res en referència als
conflictes permanents entre els professionals i la direcció del
centre de Manacor i res sobre l’expedient, que en teoria s’havia
instruït per esbrinar un possible frau a la gestió de les llistes
d’espera de l’hospital. Totes aquestes qüestions es varen
plantejar per part d’aquest grup parlamentari, per part d’aquesta
diputada que parla, però no vàrem obtenir resposta. A posta, ja
he dic, que pot  parèixer que no es va debatre aquesta
interpelAlació sobre la que fa referència aquesta moció. Ens
varen voler fer creure que tot  anava com una seda, que no
passava res. Però vet aquí que la realitat s’imposa normalment
en els discursos que són falsos. I resulta que hem sabut
aquesta setmana que l’ib-salut ha contractat l’Escola Andalusa
de Salut Pública per fer d’intermediari entre els treballadors i la
direcció del centre, per tal de solucionar el conflicte que patia
l’Hospital de Manacor. Per tant, jo crec que aquesta realitat
s’imposa sobre el discurs que la Sra. Consellera de Salut ens va
fer davant aquest Parlament i és un reconeixement explícit de
què efectivament alguna cosa passa. Per cert, els professionals
que fan feina en aquesta mediació per part  de l’Escola

Andalusa de Salut Pública han reconegut davant els
professionals del centre que mai en la seva carrera professional
s’havien trobat una situació com la que es viu en aquest
moment a l’Hospital de Manacor.

Per tant, o la consellera estava mal informada en aquells
moments, o ens va voler fer creure, també pot ser, que tot anava
molt bé, una vegada més enganant aquest Parlament. Però en
definitiva des del Partit  Popular volem ser constructius, hem
volgut presentar aquesta moció amb caràcter positiu, tot i que
haguem de fer la crítica de la gestió de la conselleria i fins i tot,
haguéssim pogut incloure un punt en aquesta moció de
reprovació de l’actitud que va tenir la consellera de Salut durant
el debat de la interpelAlació. No ho hem volgut fer i no ho hem
volgut fer per tal de poder obtenir el suport de tots els grups
parlamentaris davant una qüestió que nosaltres consideram de
les més greus que viu l’actualitat sanitària de les Illes Balears.
En aquesta moció demanam per una banda, com no podia ser
d’una altra manera, que la Conselleria de Salut i Consum del
Govern balear garanteixi una assistència de qualitat i una gestió
transparent de l’Hospital de Manacor, fent les actuacions
necessàries per tal de recuperar el diàleg, perdut en aquest
moment, entre els professionals i la direcció del centre. 

Per altra banda i atès que no es varen voler donar les dades
oficials de les llistes d’espera, ni tan sols les extraoficials,
demanam que en un termini de 15 dies es facin públiques
aquestes dades referides a l’Hospital de Manacor i també de la
resta de centres sanitaris de les nostres Illes , dades que no
tenim des del mes d’abril de l’any passat. I demanam també dins
el mateix termini, 15 dies, que s’instrueixi un expedient
d’investigació sobre la denúncia formulada per part dels
professionals i per part  dels sindicats, sobre el presumpte frau
en la gestió de les llistes d’espera de l’hospital. I finalment
demanam, amb caràcter molt constructiu, que s’elabori un pla
de xoc contra les llistes d’espera que tenen actualment
l’Hospital de Manacor, que encara que no tenguem dades
oficials coneixem que són molt elevades i els usuaris,
malauradament, també coneixen que són molt elevades,
demanam més concretament que entre les mesures d’aquest pla
de xoc es contempli la utilització d’uns recursos sanitaris que
en aquests moments estan “perduts” perquè estan inactius i
ens referim als quiròfans de l’Hospital General. L’Hospital
General té cinc quiròfans que en aquests moments no s’empren,
pràcticament estan inactius, i també té anestesistes,
especialistes que podrien fer moltíssima feina en aquests
centres sanitaris que, com dic, estan saturats, i que actualment
estan totalment inactius en contra de la seva voluntat.

Nosaltres pensam que en aquest pla de xoc contra les llistes
d’espera de l’Hospital de Manacor, es podrien emprar
perfectament aquests cinc quiròfans de l’Hospital General i, si
no vaig equivocada, aquests dos o tres -tenc els meus dubtes
en aquests moments- anestesistes que encara resten a
l’Hospital General, també, i amb una activitats pràcticament
nulAla. Creim que no es pot  permetre a la nostra comunitat que
mentre les esperes dels pacients creixen i creixen, hi hagi uns
recursos sanitaris, tant materials com humans, que estiguin
perdut. Per tant, jo crec que hauríem de fer una reflexió tots,
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sobretot des de la Conselleria de Salut, i aprofitar aquests
recursos sobretot en benefici del ciutadà.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo, per la seva intervenció en nom
del Grup Popular.

El Grup Parlamentari Socialista ha presentat  esmenes
registrades amb els números 537, 538, 539, 540 i 541. Per
defensar les esmenes presentades té la paraula el diputat Sr.
Gascon.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El Grup Socialista ha presentat, en
aquesta moció presentada per la Sra. Castillo en nom del Grup
Popular, unes esmenes per tal que, si són acceptades pel Grup
Popular, faran que el nostre grup doni suport a la seva moció
íntegrament. 

Respecte al primer punt, nosaltres estam d’acord en el fet
que s’ha de garantir una assistència sanitària de la millor
qualitat com, de fet, ja s’està produint a Manacor i a tots els
hospitals de les Illes, no d’ara, sinó des de sempre, i jo vull
recordar que per molt que discutim aquí sobre millores
sanitàries concretes o generals, el cert és que el model sanitari
de què gaudim a l’Estat des de fa molts d’anys, un model
sanitari públic i universal totalment des dels anys vuitanta, és
el millor model sanitari existent al món. Per açò moltes vegades
el Grup Socialista, i jo concretament, estam en contra
d’aquestes velAleïtats de models de gestió alternatius amb els
quals nosaltres no hi confessam per ara. Crec que és important
dir açò perquè si per casualitat, malgrat jo no ho crec, qualque
ciutadà del carrer ens escolta alguna vegada, pot  pensar que
l’assistència sanitària que té no és una assistència sanitària
adequada quan nosaltres sabem que és bona; el que passa és
que és millorable, i açò jo crec que és important deixar-ho clar.

Nosaltres esmenam el primer punt  perquè creim que s’ha de
mantenir la transparència en la gestió i en la informació que es
dóna als ciutadans, i també a nosaltres com a representants
seus. I deim mantenir perquè creim que la transparència s’ha
t ingut; una altra cosa és que alguns, vostè, Sra. Castillo, no
estiguin d’acord amb la informació que es dóna, que no la
cregui o que cregui que és insuficient, amb la qual cosa jo puc
estar d’acord, emperò jo crec que, transparència, sí n’hi ha
hagut. Jo tenc aquí dades del desembre del 2002 on surten les
esperes hospitalàries a la premsa, en concret a un diari local.
Les negociacions que es van dur a terme amb el comitè
d’empresa i amb els treballadors per al conveni jo crec que
també varen ser transparents; una altra cosa és que no tots els
interlocutors socials estiguessin d’acord amb aquest conveni,
però la transparència pensam que es va mantenir. Era
transparent descobrir al cap d’un any qui es va carregar el
dèficit de la Conferència del MilAlenni a la Fundació de
Manacor? Açò tampoc no era transparència. Jo no ho criticaré
ara, però açò és un motiu més que ens fa pensar moltes

vegades que aquestes formes de gestió no són adequades per
a la gestió de la sanitat a les nostres illes i a l’Estat en general.

Nosaltres creim que la gestió de l’hospital ha estat difícil per
problemes de què vam parlar l’altre dia, problemes generals com
és la manca de professionals. Recordem una altra vegada que
el 80% de professionals de l’hospital van demanar el trasllat a
Son Llàtzer, i d’aquest 80% se’n va anar un 34%, que són 180
treballadors que en 15 dies van marxar. Açò, sense dubte, ha de
crear un greu problema a un hospital, sigui aquest o un altre. En
aquest temps hem de dir que d’una plantilla de 9 anestesistes
tan sols n’hi havia 4; ara ja n’hi ha 6 i n’hi ha 2 més per fer
guàrdies, i pensam que s’estan solucionant els problemes. Jo
crec que amb un concurs que es fa en aquest moment i tenint
en compte que Manacor és l’hospital millor remunerat de tot
l’Estat espanyol, la qual cosa ens portarà problemes amb els
altres hospitals de les Illes, aquest problema se solucionarà.
S’ha consensuat un protocol entre traumatologia i urgències
pel qual hi ha dos metges d’urgències més per atendre i evitar
els problemes que van iniciar el problema que es va produir en
el servei de traumatologia, i creim que entre açò i un pressupost
de 36 milions d’euros, que és molt elevat, i el conveni existent,
que ja existia entre l’hospital i l’hospital de Muro per tal de fer
determinades consultes i determinades intervencions, se
solucionaran els problemes de les llistes d’espera que en gran
part són produïts pels problemes que hi ha hagut tan generals
com aquell problema d’un servei determinat.

Nosaltres pensam que açò s’ha fet amb transparència i
mantenim que el que s’ha de fer en el primer punt  és garantir la
qualitat i mantenir la qualitat, no recuperar-la.

Respecte al segon punt, en què s’insta a fer les actuacions
necessàries per recuperar i mantenir el diàleg, també pensam
que el diàleg ha existit. Una altra cosa és que no s’hagi estat
d’acord. He parlat abans del conveni que es va signar; hi va
haver diàleg amb els treballadors. Per cert, parlant de diàleg i
abans no se m’oblidi, el que ha dit vostè de l’Escola de Salut
d’Andalusia és una conversa que va mantenir un doctor que es
diu March amb el Sr. Juli Fuster, però conveni, que jo tengui
entès, no n’hi ha cap per tal que l’Escola de Salut arregli; si no
ja m’ho corregirà, jo el desconec. 

El tercer punt, on insten la conselleria perquè en el termini
de 15 dies ordeni la instrucció, nosaltres pensam que l’haurien
de treure, atès que aquest expedient ja està fet, nosaltres el
tenim aquí i jo, si vostè no el té o no l’hi donen, li proporcionaré
encantat l’expedient sencer signat per tres inspectors i en el
qual es diu que: “Existen errores en la transmisión de
información para la inclusión o exclusión y existe falta de
agilidad en la comunicación entre el servicio y el servicio de
admisión”. Aquesta és la conclusió de tres inspectors després
d’un expedient que jo encantat, Sra. Castillo, li donaré quan
acabem aquesta intervenció. Si de tota manera vostè no treu
aquest punt , nosaltres hi donarem suport igualment perquè
pensam que sí que s’ha de mantenir la transparència, i açò serà
un motiu més de manteniment de la transparència.

En referència al quart punt, que diu que en el termini de 15
dies es faci pública la llista d’espera quirúrgica de consultes



5134 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 117 / 25 de febrer del 2003 

 

externes, no tan sols a Manacor sinó als altres hospitals,
nosaltres estam absolutament d’acord, encara que ja li he dit
abans que sí que s’han publicat, i el nostre grup
entusiàsticament donarà suport  a aquest quart punt, i dic
entusiàsticament perquè no voldria que li passés, a vostè, el
que ens ha passat  a nosaltres, que durant anys hem demanat
les llistes d’espera a l’Insalud a través del Congrés dels
Diputats i mai no hem tengut aquesta llista; tan sols el 28 de
desembre del 2001 vam tenir ja la llista d’espera de l’Insalud. Per
tant nosaltres donarem suport  entusiàsticament a l’entrega
d’aquestes llistes d’espera, nosaltres ja les tenim, si vostè no
les aconsegueix nosaltres també les hi donarem, però volem dir
que la llista d’espera ja es va publicar en el seu dia, el
desembre; vostè té les d’abril amb una pregunta que va fer
escrita que jo també vaig tenir, per suposat, nosaltres tenim més
endavant les llistes i jo les hi puc proporcionar. Crec
sincerament que les llistes d’espera han de ser públiques i així
ho hem demanat nosaltres, i jo aconsellaria a més d’un que
entrés a la pàgina web de Castella-La Manxa i veuria, si entra al
Servei de Salut de Castella, veuran que demanant l’hospital que
sigui, l’especialitat que sigui, a Internet surt la llista d’espera
per especialitats. Unes són bones, les altres són dolentes, però
nosaltres pensam que sí és de rebut fer això i que el Govern ho
ha de posar en marxar el més breument possible. Per tant,
comencem per entregar les llistes d’espera i nosaltres
demanaríem que sí es fes aquest esforç de tenir les llistes
d’espera al dia, que siguin públiques i que es puguin
comprovar per tots els ciutadans.

Respecte al cinquè punt, en què s’insta la Conselleria de
Salut a elaborar un pla de xoc, jo crec que nosaltres li hem
contestat ja que el pla de xoc es va fer amb açò de l’Hospital de
Muro, en el qual es faran 300 intervencions i 2.000 consultes,
estem d’acord en el fet que si hi ha problemes s’ha de fer un pla
de xoc, però no estam d’acord en el fet que nosaltres hem de dir
amb quins hospitals han de comptar per fer el pla de xoc. Açò
ho haurà de decidir el gestor sanitari, que en aquest cas és la
conselleria i l’ib-salut, malgrat jo personalment pugui estar
d’acord amb la seva opinió que l’Hospital General es podria
aprofitar més, però pensam que és la Conselleria de Salut, l’ib-
salut, que ha de decidir quins són els recursos que s’han
d’emprar per minvar la llista d’espera.

I per acabar vull recordar, ja que poques ocasions més
tindrem en aquesta legislatura, que el nostre grup no és
partidari d’aquesta forma de gestió, de la fundació, que prové
d’una llei, de la llei del 94, que no es va fer per gestionar
hospitals, i entenem, perquè ho hem parlat amb l’ib-salut i amb
la conselleria, que era traumàtic i difícil el primer any de la
transferència desfer aquesta fundació, igual que la de Son
Llàtzer. Continuam pensant avui, mentre no ens convencin del
contrari, que s’ha d’estudiar la viabilitat de revertir aquest
model que creim que no és bo per a la sanitat, que està creant
diferències entre els professionals i que acabarà esclatant. Per
açò la consellera sap que nosaltres més d’una vegada hem
parlat d’aquest tema, entenem que en aquest moment encara és
aviat però s’ha d’estudiar.

Jo per acabar li llegiria un paràgraf de la revista
d’administració sanitària del desembre del 2000, que parla

d’Anglaterra -com vostès saben nosaltres vam copiar
descaradament el model sanitari- i diu: “Los hospitales
participan en una liga anual que los clasifica por estrellas -
semblant a aquestes lligues que a vegades donen premis també
a Manacor- tras sumar numerosos índices de esperas y
calidad, y que a partir del próximo año premiará a los
centros líderes pasándolos al estatus de fundaciones, con
libertad de gasto y posibilidad de endeudarse -els 12 milions
de deute de la Conferència del MilAlenni van anar a  pa ra r  a
Manacor, no a un altre hospital perquè no s’hagués pogut-,
algo que ya ha propiciado perversos maquillajes gerenciales
de listas de espera y que está desencadenando fuertes críticas
por considerar que dichas fundaciones van a incrementar las
desigualdades asistenciales y la posibilidad de privatización
de centros en mayor medida que anteriores iniciativas”.
Lamentar que açò ho faci en aquest moment, ho continuï fent
un govern anomenat laborista a Anglaterra, però que també fa
altres coses amb les quals nosaltres no estam d’acord. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, per la seva intervenció en
defensa de les esmenes presentades. Els grups que vulguin
intervenir... Sr. Grosske, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista té la paraula.

EL SR. GROSSKE I FIOL:

Gràcies, Sr. President. L’Hospital de Manacor, com el
conjunt del sistema sanitari, està travessant dificultats
derivades de diversos problemes diferents. Entre d’altres,
l’existència d’aquest sistema doble que ha suposat la posada
en funcionament de fundacions en el nostre sistema sanitari. Jo
estic molt content de sentir el Sr. Gascón en la seva intervenció
aquest atac tan ferm al sistema de fundació, que nosaltres
compartim plenament i que no intentaré repetir, perquè a més
m’indica que probablement o amb tota seguretat des del Govern
balear continuarem fent tots els esforços necessaris per
substituir aquest sistema de gestió per un altre, que ja és
conegut, que ja està inventat, que és el tema de l’organisme
autònom, i acabarem amb aquesta situació tan complexa i tan
difícil de tenir professionals amb estatuts professionals molt
diferents, amb requisits, amb condicions salarials molt distintes ,
amb condicions de treball molt distintes, i que efectivament
provoca tot tipus de problemes, però són uns problemes que
ens vénen derivats d’un model indesitjable des del punt de
vista teòric com plantejava el Sr. Gascón, però també molt
complex a l’hora d’adoptar un altre model, que és una mica
l’ensaïmada, el bunyol que ens va deixar l’Insalud abans de les
transferències.

Evidentment també hi ha problemes derivats d’un
creixement de la mateixa planta hospitalària. Jo crec que això és
un tema que ens ha de congratular, és a dir, hi ha una crisi
també de creixement, de creixement dels recursos, que a més
esper que s’incrementin aviat amb l’Hospital d’Inca i altres
hospitals que estan prevists. 

Després també hi ha els problemes derivats de l’aplicació
del Pla sociosanitari, amb el qual nosaltres estam absolutament
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d’acord i que significarà, quan estigui plenament executat, que
efectivament les Illes Balears en una legislatura hauran posat en
marxa poder comptar amb una sèrie de recursos
imprescindibles, importants, que havien d’estar coordinats dins
l’àmbit sociosanitari i dels quals malauradament mancàvem de
manera clamorosa els anys anteriors. I també hi ha hagut
problemes derivats de la rotació del personal, de la mobilitat del
personal, que no glossaré aquí però que en definitiva han
dificultat la gestió.

Tot això, evidentment, s’ha materialitzat, s’ha concretat, ha
derivat en problemes de la gestió i en problemes també per als
usuaris, i jo crec que els usuaris de l’Hospital de Manacor estan
en el seu dret, no només en el seu dret, sinó en el deure de
reclamar excelAlència en la prestació del servei i, per t an t ,
qualsevol mancança en aquest camí cap a l’excelAlència, les
llistes d’espera, qualsevol altra qüestió, ha de ser denunciada
perquè precisament ha de ser un estímul perquè la gestió faci
front a aquests problemes i els solucioni. Però jo estic
convençut que des de la Conselleria de Salut s’ha fet un esforç
titànic per assumir aquestes competències amb solvència i per
posar-hi recursos de tota mena, entre d’altres coses recursos
econòmics, però també recursos de planificació i d’organització,
i estic convençut que aquests problemes són solucionables i
seran solucionats.

Des d’aquest punt  de vista jo estic satisfet, o el meu grup
està satisfet, que malgrat l’acidesa que caracteritza els debats
parlamentaris sobre temes sanitaris en aquesta casa, la moció
del Partit  Popular en definitiva sigui una moció constructiva i
una moció, en definitiva, ben orientada en termes globals, i
també estic content d’aquestes propostes d’esmenes
transaccionals que ha presentat el Grup Parlamentari Socialista,
que són també esmenes transaccionals ajustades, que no
s’intenten carregar d’una manera indiscriminada la càrrega
política d’aquesta moció, sinó que simplement introdueixen
matisos, matisos que nosaltres compartim però que, en
qualsevol cas, acceptant-los el Grup Parlamentari Popular no
desvirtuaria per res la càrrega i el contingut global de la seva
moció, i des d’aquest punt  de vista a nosaltres ens agradaria
que s’acceptassin aquestes transaccionals i sortíssim d’aquest
debat, d’aquesta interpelAlació i d’aquest debat sobre les
mocions, amb una moció que té efectivament contingut, i que
fa referència des de la publicitat de llistes d’espera al fet del pla
de xoc, etc., que són compromisos que aquest parlament
exigiria de la Conselleria de Salut i que nosaltres evidentment,
com a grup parlamentari, també estaríem disposats a seguir en
la seva execució.

Pensam que aquesta moció, amb les modificacions
proposades pel Grup Parlamentari Socialista, quedaria com una
bona moció que ens permetria des del Parlament continuar fent
feina i continuar estimulant el fet que l’horitzó al qual tots
volem arribar, que és que l’Hospital de Manacor presti el millor
servei possible als ciutadans.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Grosske, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. La Sra. Vadell, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

LA SRA. VADELL I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. En nom del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista volem felicitar el Partit Popular perquè
aquesta moció que ha presentat  té un contingut positiu. En el
debat que vàrem mantenir a la interpelAlació, tot i que va ser
d’un to una mica elevat, ja vàrem demanar diferents grups que
el tema de sanitat era molt sensible per a les persones, que no
podíem provocar més enfrontaments i no podíem provocar més
alarma social. Per tant, benvinguda sigui aquesta moció que
realment crec que és d’un contingut que va molt adreçat a
trobar solucions i a donar suport  a la Conselleria de Salut
perquè les pugui trobar.

Jo crec que s’ha de dir que les esmenes que ha presentat el
Grup Socialista simplement es tracta de matisos, perquè no
entren en el fons de les qüestions. De la intervenció que va fer
la Sra. Consellera ja es va poder desprendre que hi havia hagut
una transparència, que hi havia hagut un diàleg, que hi havia
hagut una investigació. Per tant aquí no es tracta d’iniciar res,
sinó de mantenir i de presentar una feina feta que ja la
conselleria va iniciar tant amb els expedients com amb les llistes
d’espera. Per tant nosaltres donarem suport a aquestes
esmenes, tant d’addició, com de supressió o de substitució que
ha presentat el Grup Socialista.

He pogut entendre, Sr. Gascon, que en el punt número 4 no
hi ha esmena. Nosaltres teníem constància que n’hi havia una
de presentada, però vostè ja ha anunciat que li donarien suport
tal i com ve redactat, però de totes maneres nosaltres no veim
que hi hagi una diferència entre una i l’altre... Sí, hi ha una
esmena? Per tant aquí es canvi el termini de 15 dies pel termini
més breu possible. Per tant nosaltres sí que demanaríem que el
termini més breu possible fos mínim, menor, inferior a 15 dies
per poder donar suport a aquesta esmena.

He vist que tant el PSOE, el Grup Socialista, com el Grup
d’Esquerra Unida han entrat dins una qüestió que jo vaig
manifestar a la primera intervenció quan hi va haver el debat
d’interpelAlació, que era el sistema de gestió. Jo ja vaig anunciar
i vaig recordar, sobretot, que aquest sistema de gestió
mitjançant fundacions va ser molt contestat en el seu moment,
no vaig dir qui ho havia impulsat, m’és igual, però repetesc que
el suport del Grup del PSM hi serà si es plantegen noves formes
de gestió. He pogut entendre avui que tant el Grup del PSOE
com Esquerra Unida-Els Verds també hi donarien suport. Per
tant, Sra. Consellera, l’animam, per donar un millor servei i per
donar unes solucions el més ràpidament possible, a plantejar-se
totes aquestes coses que s’han de plantejar en favor de la salut
dels ciutadans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Vadell, per la seva intervenció. Sra.
Castillo, procediria ara que en digués, abans de la seva
intervenció final, si vol un temps per acordar possibilitats i
després fer la seva intervenció final.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sr. President. Podríem..., per arribar a uns acord sobre les
esmenes, perquè demanaríem transaccions. 

EL SR. PRESIDENT:

I després vostè tendria la intervenció que li correspon
reglamentàriament.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, cinc minuts bastarien.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò se suspèn la sessió durant cinc minuts.

Reprenem la sessió, senyores i senyors diputats. La Sra.
Castillo té la paraula, durant cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Crec que
s’ha notat molt que falten menys de tres mesos per a les
eleccions, perquè els diferents portaveus dels grups
parlamentaris han pujat aquí, han fet el seu discurs, a més,
curiosament, sobre un tema que és el model de gestió sobre el
que ha interpelAlat el Partit  Popular aquí davant i no se’ns ha
donat resposta; perquè se’ns ha criticat, per part de tots els
grups parlamentaris, la forma de gestió de l’Hospital de
Manacor, dient, bé, dimonitzant la fundació, com no podia ser
d’altra manera, però, és que és curiós, és a dir, ja està bé de
discursos falsos; duim més d’un any amb la gestió de les
competències de sanitat i les fundacions encara són
permanents. Vull dir, si la Conselleria de Salut no està d’acord
amb les fundacions, que les llevi, les pot llevar. O és que vostès
creuen de veres el que diu la consellera de Sanitat, de Salut,
quan diu que Madrid l’ha obligada a mantenir les fundacions a
l’acord de transferències? No s’ho creguin, de veres que és
mentida això, o és una falsa veritat, si s’estima més que li digui
així, Sra. Consellera, perquè Madrid no ha obligat a fer
absolutament res. I que quedi ben clar que si a les Illes Balears
encara mantenim el model de fundació a l’Hospital de Son
Llàtzer i a l’Hospital de Manacor és perquè el pacte d’esquerres
ha volgut mantenir aquest model de gestió, i això ha de quedar
claríssim davant els que som aquí presents i, si ens escolta
qualcú més, davant tots els ciutadans.

Però, en definitiva, també he d’agrair el discurs de la Sra.
Vadell que, almanco, des del Grup del PSM  se n’han adonat
que la nostra actitud és positiva; però ha estat sempre així, Sra.
Vadell, sempre hem volgut estar al costat del Govern per tal de
poder oferir un bon servei sanitari a tots els ciutadans, una altra

cosa és que se’ns hagi dit que només tenim un caràcter
destructiu.

I respecte del Sr. Grosske, a part  de fer el seu discurs
electoral sobre el model de gestió, jo crec que la seva situació
és molt més greu, perquè recordem que el seu partit, Esquerra
Unida, és l’encarregat de gestionar l’Hospital General, entre
d’altres, a l’empresa pública GESMA. I, com a defensor dels
t reballadors que diu que és, Sr. Grosske, hauria d’anar a parlar
amb els treballadors de l’Hospital General, de l’Hospital Joan
March i de l’Hospital Psiquiàtric, i veurà com ells no pensen ni
molt manco el que vostè ha dit aquí damunt, a l’inrevés, pensen
que el que es fa és una vertadera vergonya, perquè, li recordaré,
Sr. Grosske, tenim esperes incontrolades a tots els centres
sanitaris que depenen de l’ib-salut, mentre que a l’Hospital
General tenim cinc quiròfans buits i especialistes que no varen
voler passar en el seu moment a Son Llàtzer que estan
pràcticament sense activitat, i això, Sr. Grosske, no es pot
permetre. Jo el convit que parli amb els treballadors, jo ho he fet
i realment els pèls es posen de punta quan te conten la situació
real que viu l’Hospital General de Palma.

En definitiva, transferència, se’ns diu que hi ha hagut
transferència a la gestió de l’Hospital de Manacor; mirin, a
vostès que els agrada tant parlar de l’Insalud, de l’època, quan
el Partit  Popular governava a través de l’Insalud la sanitat a les
nostres illes, els he de dir que en aquella època tots els metges
podien accedir a les dades de les llistes d’espera, a tots els
centres, no tan sols a Manacor, i és cert, Sr. Gascón, hi podien
accedir. I ara es troben que no hi poden accedir, els han llevat,
justament, aquesta informació. Per tant, no me digui que això és
transparència, perquè això no s’ho creu ningú, Sr.  Gascón.  I
que me diu que s’han publicat a la premsa les dades de llista
d’espera, no és ver, s’ha publicat que no hi ha llista d’espera
quirúrgica de més sis mesos, que no hi ha llista quirúrgica de tal
especialitat o tal altra a determinats centres sanitaris, però no
se’ns han donat les dades oficials. Per tant, jo crec que, si com
vostès diuen, efectivament, estan fetes i no hi ha cap problema
de transferència en aquest sentit, doncs no han de tenir cap
inconvenient a remetre-les al Parlament.

I en definitiva, com que se m’acaba el temps i he d’agrair
que s’hagin presentat  unes esmenes a la nostra moció, per tal
que pugui sortir endavant, amb aquesta mateixa voluntat que
pugui sortir endavant aquesta moció i que hi hagi una resolució
del Parlament, en el sentit  de ser conscients del problema greu
que pateix l’Hospital de Manacor en aquests moments i ser
conscients que fa falta una actuació consensuada amb tots els
partits polítics, amb tots els professionals i amb tota la gent que
es tà afectada per aquest problema, nosaltres acceptarem les
esmenes que ens ha presentat  el Grup Parlamentari Socialista al
punt  primer i al punt segon; que, no ens enganyem, el que
volen és llevar el que diu el Partit Popular de què s’ha perdut el
diàleg entre els professionals i la direcció del centre i de què
s’ha perdut la transparència. Amb aquestes esmenes, bé,
parlam de mantenir la transparència i de mantenir el diàleg, per
tal que pugui sortir endavant aquesta moció nosaltres donares
suport a aquestes esmenes.
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Respecte del punt  tercer, on es demanava que en el termini
de 15 dies s’instruís un expedient per investigar el presumpte
frau en la gestió de les llistes d’espera, ens presenten una
esmena demanant que es remetin al Parlament els expedients
que ja estan instruïts. Jo afegiria una esmena in voce demanant
que no es llevàs el termini de 15 dies i que, efectivament,
canviarem el punt  tercer, demanarem que es remeti al Parlament
aquest expedient que diuen que ja s’ha instruït a l’ib-salut, però
que es faci en un termini màxim de 15 dies.

Respecte de l’esmena al punt quart, on demanàvem que es
fessin públiques, en un termini màxim de 15 dies, les llistes
d’espera de Manacor i de tots els hospitals, ens diuen de
canviar pel termini més breu, en lloc de 15 dies. Presentaré una
esmena in voce, atès el que el Sr. Gascón i, a més, també, la Sra.
Vadell, han comentat i podríem tancar aquest punt demanant
que, en un termini màxim, pujaríem el termini de 15 a 30 dies, es
remetessin aquestes dades; que, tanmateix, si efectivament ja
estan fetes i són transparents, no hi haurà cap problema.

I respecte de l’esmena de supressió al punt 5, de dedicar els
quiròfans i els especialistes de l’Hospital General a palAliar les
llistes d’espera de l’Hospital de Manacor, a mi m’agradaria
presentar també una esmena in voce, on separaríem en el punt
5, afegiríem, deixaríem el punt  5, instant que s’elabori un pla de
xoc contra les llistes d’espera de Manacor, i xaparíem, per dir-ho
de qualque manera, aquest punt, faríem un sisè punt, demanant
el que ens diuen que volen llevar d’aquest punt; és a dir que
entre les mesures d’aquest pla de xoc es contempli
l’aprofitament dels quiròfans i dels especialistes que actualment
estan inactius a l’Hospital de Manacor.

Jo crec que hem donat un exemple, que som conscients, per
part  dels grups parlamentaris, de la problemàtica que es viu en
aquests moments a Manacor, així com s’ha parlat aquí damunt
a altres centres sanitaris, i esperem que almanco amb aquest
granet d’arena que nosaltres hem aportat a la solució d’aquest
conflicte, pugui deixar de sortir cada dia als mitjans de
comunicació i recuperar la confiança tant dels usuaris com dels
professionals.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Gascón, m’ha de dir, des de
l’escó i escaridament, si accepten, el punt primer i segon pareix
que hi ha acord; el punt tercer  ...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Els punts primer i segon, estam d’acord amb les esmenes. El
punt  tercer, seria: mantenir els quinze dies; estaríem d’acord
amb la proposta del Partit  Popular. El punt  quart, de les llistes
d’espera, malgrat no s’ha dit una mentida, però sí una falsa
veritat, com diu la Sra. Castillo, perquè és absolutament fals que
tenguessin les llistes d’espera tots els metges, nosaltres
aprovaríem que fos amb un mes. I respecte al punt cinquè, l’ha
separat en dos punt, no? Fins a Manacor, el primer; i la resta
seria el segon. Donaríem suport  al primer punt  dels dos del
cinquè. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Aleshores ...

EL SR. GASCÓN I MIR:

En definitiva, s’hauria, perdó President, s’hauria de votar
separat el segon punt del cinquè.

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Castillo, perquè és el punt que ha quedat menys clar,
ens hauria de llegir, el punt  cinquè, si no ho he interpretat
malament, quedaria que “El Parlament de les Illes Balears insta
la Conselleria de Salut i Consum a elaborar el pla de xoc contra
les llistes d’espera de la Fundació de Manacor.” I aquest punt
sisè?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President. El punt cinquè quedaria com vostè ha dit
i s’afegiria un punt  sisè, que quedaria: “Entre les mesures del
pla es contemplarà l’aprofitament dels quiròfans i els
especialistes adients de l’Hospital General de Palma, actualment
sense activitat.”

EL SR. PRESIDENT:

Molt  bé, moltes gràcies. Aleshores, hem de votar, diguem
que s’entén aprovat, o es podrien entendre aprovats, per
unanimitat, els cinc punts que conté la moció, i hem de procedir
a la votació ..., sí, amb la incorporació de les esmenes
acceptades, o sigui, ...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Hi ha un punt sisè que l’hem de votar.

EL SR. PRESIDENT:

Efectivament, el punt sisè, que l’hem de votar a part.
S’entén aprovada, per unanimitat, la moció, amb les esmenes
incorporades, i el que faríem és procedir a la votació del punt
sisè, ja incorporat al Diari de Sessions, a través de la
intervenció de la Sra. Castillo.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació del
punt sisè.

Resultat de la votació: 25 vots a favor; 29 vots en contra. En
conseqüència, queda rebutjat el punt sisè i aprovada la moció,
amb la incorporació de les esmenes amb els termes plantejats.

III.1) Proposició no de llei RGE núm. 3985/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Popular, relativa a potenciació de
l'agroturisme.

Passam al següent punt  de l’ordre del dia, que és la
Proposició no de llei 3985 de registre, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a potenciació de l’agroturisme. El
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diputat  Sr. Josep Juan Cardona, té la paraula, en nom del Grup
Popular, per defensar la proposició no de llei.

EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Com les senyores i senyors
diputats veuran, la justificació que presentam amb aquesta
proposició no de llei, quan demanam la potenciació de
l’agroturisme la basam o la veim des de dos punts de vista
diferents o des de dos vessants: per un costat, des del punt de
vista turístic, que consideram, i supòs que en això coincidim
amb tothom, que l’agroturisme és una forma de turisme nova,
diferent i respectuosa, sobretot, amb el medi ambient. És una
oferta diferent a la, podríem dir, tradicional o convencional
d’establiments de sol i platja. Des del punt de vista agrari, per
a nosaltres bastant més important, resulta que és una manera de
crear una renda alternativa per als pagesos; és una activitat que
provoca la diversificació de l’economia rural; significa el
desenvolupament i enriquiment de les zones rurals i significa
també, perquè no dir-ho, la recuperació del patrimoni rural. És
a dir, aquesta activitat es configura com un important element
de diversificació i dinamització econòmica del món rural. Afecta
o beneficia, per dir-ho d’alguna manera, els pagesos en primer
lloc i com és molt natural; beneficia també els artesans; les
petites indústries rurals; el comerç rural; la indústria
agroalimentària. I també significa, com deia, una important
mesura per a la recuperació del patrimoni, les cases pageses, les
cases de lloc menorquines, etcètera.

Clar, però sobretot, sobretot, i en això vull insistir-hi,
significa una renda alternativa per a l’agricultura. A Balears
tenim un problema greu que és la dimensió de les explotacions,
i això és un problema d’estructura que no ho canviarem mai; les
explotacions agràries són molt petites. I això significa unes
dificultats importants del pagès per aconseguir un rendiment
normal, un rendiment que li permeti una vida digna o viure
dignament de les rendes agràries. Per tot es planteja, per
mantenir el pagès i per mantenir l’agricultura com a activitat
econòmica, que tengui rendes alternatives. I jo crec, i això ho
hem d’afegir més a les àrees, que representa al final el 80% dels
terrenys de cultiu de les Illes Balears, d’explotació de secà. És
a dir, en aquestes àrees, ja no és, diguem, que tenguin
dificultats de renda els pagesos, és que són, normalment,
deficitàries; llevat de poquíssimes explotacions agràries, que les
podríem localitzar, a l’illa de Mallorca, la resta, tota la resta
d’explotacions agràries de secà, siguin de fruits secs, siguin de
cereals, són unes explotacions deficitàries econòmicament. Per
tant, és imprescindible i per tant és necessari, plantejar aquesta
possibilitat, com a renda alternativa, per a l’agricultor, com
significa l’exercici de l’activitat d’agroturisme.

Però és que, a més, aquí hem sentit moltes vegades
lamentacions importants, que es ven el patrimoni dels pagesos,
que els propietaris venen les cases i venen el patrimoni als
estrangers, sobretot moltes vegades aquí s’ha sentit  que
s’havia de limitar i que s’havia de prohibir, hi ha hagut algun
partit  que insistia a prohibir que es venguessin les propietats
als alemanys; bé, mirin, els pagesos o la gent que té propietats
i que els costa mantenir-les i que té dificultats de treure
rendiments econòmics d’aquestes finques, si té una renda

digna i té una possibilitat digna per anar endavant, estiguin
tranquils que no vendrà. I això és una qüestió que cau pel seu
pes; és a dir, aquesta possibilitat de treure renda alternativa per
al pagès, renda complementària als seus ingressos agraris, és
essencial per a la pervivència del món agrari o per a la
pervivència de la població rural en els nostres camps.

El problema és que la implantació d’aquesta activitat és
diferent segons l’illa on ens ubiquem. A Mallorca té una
implantació més important, tot  i que, com diu algú, “se puede
mejorar”, podria incrementar-se més, podria significar unes
millors rendes i una millor oferta turística o rural, d’activitat
complementària rural; però, per exemple a Menorca, té la seva
dificultat, possiblement una de les qüestions que, jo no sé si ho
dificulten o no, però que incideix que hi hagi un baix nombre
d’explotacions d’agroturisme a Menorca és el sistema o règim
de tinença de la terra. A Menorca, primordialment, és o bé per
la societat rural o a través de la societat rural o a través de
parceria el que es fa és el sistema d’explotació de les finques
agràries. I la dificultat, moltes vegades, potenciada per algun
altre sector, però la dificultat d’enteniment entre el propietari de
la terra i el mitger fa que les cases o les cases del lloc no
s’explotin. I això és una llàstima per mor que significaria, a una
illa on la renda agrària és més elevada, un complement de renda
que permetria assegurar la pervivència de l’agricultura.

A les Pitiüses és diferent, a les Pitiüses el problema que
tenim és molt senzill; és a dir, la mitjana de les parcelAles de sòl
rústic a Eivissa i a Formentera és inferior a la superfície que
s’exigeix legalment per autoritzar un agroturisme. És a dir, això
significa una dificultat afegida molt més grossa; també les
dimensions dels habitatges són molt més petits i per tant
dificulta molt més aquesta qüestió.

L’altre problema que té, entre els molts que té, la implantació
de l’agroturisme a la nostra comunitat radica també que només
reben ajudes de certa significació els municipis que estan
inclosos dins el que ara coneixem com a Objectiu 2; i ens queda
una part  de municipis, primordialment a M allorca, però que a
altres illes també n’hi ha un a cada illa, si mal no record, que
queden fora d’aquestes ajudes que són relativament important
i que podrien ajudar els pagesos en aquest sentit.

Clar, jo crec que si volem d’alguna manera potenciar
aquesta activitat, s’ha de cercar o significa donar suport a la
diversificació de l’activitat agrària, que permeti l’accés dels
pagesos, del colAlectiu del sector agrari, a ingressos alternatius;
significa donar suport  a la recuperació d’habitatges rurals amb
finalitats turístiques; significa donar suport  a la creació d’una
oferta complementària en el medi rural; significa donar suport
a la recuperació de l’hàbitat urbà, amb la conservació i
renovació dels habitatges urbans, ubicats, els petits cascs
urbans ubicats a les zones rurals; significa donar suport a les
indústries agroalimentàries que utilitzin els productes
autòctons o locals.

Crec que aquesta qüestió és bona d’entendre, és facilíssima
de compartir, però només té un problema i és la seva finançació.
De tot el que parlam jo supòs que tothom hi està d’acord, el
problema és una qüestió tècnica, una qüestió purament i
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senzillament econòmica, i aquesta és la que venim a plantejar.
És a dir, nosaltres demanam que es faci una política de
potenciació forta de l’agroturisme i per això és necessari dotar
unes partides econòmiques importants i esperam que es doni
suport a aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció en
defensa de la proposició no de llei. Grups que vulguin
intervenir? El Sr. Joan Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President. Pens que si el Sr. Cardona en una
cosa té raó és que gairebé tots els grups compartim l’anàlisi que
ell ha fet sobre l’agroturisme; alguns s’estendrien més a canviar
el tipus de turisme i d’altres farien més incidència en el tema
d’incrementar la renda agrària o de preservar el patrimoni rural.
També té raó en les diferències que hi ha entre les illes, que una
cosa són les cases de pagès que hi pugui haver a Mallorca;
l’altre, el sistema de producció que hi ha a Menorca, amb la
societat rural menorquina; i l’altre, el petites que són les
explotacions agràries a Eivissa, que no permeten, o les
extensions de les parcelAles a Eivissa, que no permeten la
possibilitat de tenir agroturisme.

Aquesta proposició no de llei és calcada d’una esmena que
va presentar el Grup Parlamentari Popular als pressuposts
d’aquest exercici. En aquell moment ja vam dir que les prioritats
de la conselleria en aquesta qüestió venien marcades pel Pla de
desenvolupament rural i que allà hi havia emmarcades partides
per fomentar l’agroturisme, que nosaltres entenem que són les
partides suficients i que 500 milions de pessetes que vostès
plantejaven en el pressupost i planteja avui a la seva
proposició no de llei, la veritat és que ens sembla excessiu.

Una altra qüestió que també ha esmentat el Sr. Cardona és
el tema de la societat rural menorquina, a l’illa de Menorca en
aquest cas, que l’agroturisme no es converteix en una activitat
per incrementar la renda dels pagesos, sinó que es converteix
en una activitat que competeix amb els pagesos dins la mateixa
finca, perquè o bé la societat rural o bé el propietari de la finca
el que fa és tenir dues activitats dins aquella finca: una que la
fa el pagès, que és du l’explotació, i l’altra, que és el restaurant
o l’agroturisme, que ho du normalment una empresa dedicada
al turisme. Per tant, en aquest cas, la renda dels pagesos no es
veu incrementada.

Per açò, des del PSM, pensam que és bo fomentar
l’agroturisme, que és bo que els pagesos puguin complementar
la seva renda amb activitats d’aquestes característiques, però
entenem que l’esforç que fa la Conselleria d’Agricultura amb el
Pla de desenvolupament rural, amb el suport que dóna a
aquestes activitats, mai serà suficient, però les prioritats que
pugui tenir la Conselleria d’Agricultura fa que en aquests

moments aquests doblers que s’hi dediquen amb el Pla de
desenvolupament rural siguin els que es poden posar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Joan Bosco Gomila, per la seva
intervenció. Sr. Marí Serra, en nom del Grup Socialista, té la
paraula.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Dir que
el nostre grup també votarem en contra d’aquesta proposició
no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular. En primer
lloc, ho farem per pura coherència, ja que aquesta mateixa
proposta, com bé ja ha dit el Sr. Bosco, ja va ser votada i
rebutjada amb una esmena que va presentar el Grup
Parlamentari Popular als pressuposts del 2003. En segon lloc, hi
votarem en contra perquè, tal i com aquí s’ha dit, totes les
explotacions agràries i els agroturismes se suposa que ho són
si per complir amb el Decret 62/95 han de tenir la qualificació
d’agràries, i les explotacions agràries es poden acollir a les
ajudes que dóna el Fons Europea d’Orientació i Garantia
Agrària, FEOGA. I en el cas d’Eivissa, que vostè ha mencionat,
l’únic municipi que no s’hi pot  acollir és el d’Eivissa, ciutat,  i ,
com bé vostè sap, no crec que s’hi faci cap agroturisme.

En tercer lloc, no seria just que, a més de les ajudes que hem
dit abans, aquestes del FEOGA, amb els pressuposts de la
comunitat autònoma se subvencionés un sector que en aquests
darrers anys ha crescut més d’un cent per cent. Estic segur, Sr.
Joan Cardona, que estarà d’acord amb mi que en aquesta
comunitat hi ha molts d’altres sectors econòmics que
necessiten més ajuda que els agroturismes i, en molts casos, no
se’ls pot  donar. Per exemple, per la mateixa regla de tres,
s’hauria de subvencionar la modernització hotelera, i vull
recordar que vostès mai no hi estigueren d’acord.

Dit això, i deixant clar quin serà el sentit  del nostre vot, dir-
los, Sr. Joan Cardona, que aquest diputat que li parla pot
entendre la seva debilitat cap a un món rural dins aquesta
comunitat autònoma, ja que vostè va ser conseller del ram, i
compartim algunes de les raons que ha donat per donar ajuda
a aquest sector, si realment fos necessaris; però aquest fet, en
aquests moments, com he dit abans, no es dóna, ja que, com bé
sap vostè, cada dia hi ha noves peticions per obrir nous
establiments i pensam que si no hi hagués una expectativa de
negoci important això no es produiria. Per tant, nosaltres no
donarem suport, com he dit abans, a aquesta proposició no de
llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Marí i Serra, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. Sr. Cardona, té la paraula.
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EL SR. JUAN I CARDONA:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo únicament voldria fer
destacar una sèrie de qüestions. Mirin, tenen raó que és o que
això prové d’una esmena, però s’equivoquen: no és només dels
pressuposts d’enguany, també la vaig presentar als
pressuposts de l’any passat. I no és la primera vegada que
discutim aquesta qüestió i per tant pot quedar ben clar, perquè
vegin l’interès no d’aquest diputat o la debilitat que me deia el
Sr. Marí, no, la debilitat, en tot cas, o la solidaritat o l’interès
que té el Grup Popular a potenciar i a defensar el món rural i
sobretot la pagesia, perquè tengui un rendiment alternatiu que
el permeti mantenir l’explotació en manteniment. Això és el que
volem i ho mantenim.

Però fixin-se en una qüestió, l’esmena de què vostès parlen
als pressuposts, eren als pressuposts de la Conselleria
d’Agricultura, aquí no els parl de la Conselleria d’Agricultura,
parl del Govern de les Illes Balears, parl d’una activitat
conjunta, de diverses conselleries si es vol, d’una sola o, com
vostès vulguin, per intentar potenciar aquest sector. I clar, que
me diguin que com que ha crescut un cent per cent, ja anam bé;
home, sí, un cent per cent de 10 són 10 més, això significa un
gran resultat? Significa que amb aquests establiments que avui
tenim, sobretot a Mallorca, ja anam bé, ja en tenim prou?

Voler reduir les ajudes només a l’àmbit del PDR, del Pla de
desenvolupament rural, o les ajudes del FEOGA, que és el
mateix que deia el Sr. Marí, és, simplement i senzillament injust,
perquè deixam fora bona part de l’illa de Mallorca i deixam fora
algun municipi, no només d’Eivissa, Sr. Marí, també de
Menorca, ja li dic, i bona part de l’illa de Mallorca. I això no és
just; i si coincidim tots que és una bona activitat i que significa
generar una renda agrària per al pagès complementària de la que
percep per l’explotació de la terra, crec que dir ara que això és
una quantitat excessiva i que no entra dins les prioritats
d’agricultura, crec que és molt trist i molt dur per part dels
pagesos. Que me diguin vostès que és una activitat, Sr. Bosco,
que és una activitat, o Sr. Gomila, que és una activitat que
competeix amb l’activitat agrària és la incoherència més grossa
que he sentit. No competeix per a res amb l’activitat agrària
d’un lloc, el contrari, fomenta que el rendiment de l’explotació
agrària pugui tenir millor sortida. Si, per exemple, com vostè
deia, que el propietari del lloc sigui el que exploti el restaurant
o que exploti l’agroturisme, els productes de la finca es poden
vendre allà i a un preu més car que si ho venen a la botiga, i
això vostè ho sap. I això és un enfrontament que hem tengut
sempre amb vostès, que no poden tolerar que els propietaris
dels llocs es posin d’acord amb els pagesos i intentin explotar
conjuntament les instalAlacions, les cases del lloc; i tendrien
una renda, compartida, com és molt natural, com tenen la renda
compartida de l’explotació agrària de la finca, que seria molt
millor que la tenen ara. I possiblement veuríem com molts
d’establiments, com moltes granges i com moltes cases que en
aquests moments estan abandonades i que moltes finques
abandonen la seva explotació, que no passaria això, i que avui
tendríem la gent ocupada amb el que sap fer, oferint un
producte turístic diferent i sobretot donant als pagesos una
vida digna, que és el que vostès no volen fer. Moltes gràcies,
Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Cardona, per la seva intervenció, en nom
del Grup Popular. Procedeix ara, substanciat el debat, la votació
d’aquesta proposició no de llei.

Ja anam a procedir a la votació, senyores i senyors diputats
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 19 vots favorables; 28 en contra. En
conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular, relativa a la potenciació de
l’agroturisme.

III.2) Proposició no de llei RGE núm. 4439/02, presentada
pel Grup Parlamentari  Popular, relativa a pla d'ampliació de
centres docents i pla de creació i posada en funcionament de
guarderies infantils.

Passam a la següent proposició no de llei, que és la 4439 de
registre, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d’ampliació de centres docents i pla de creació i posada en
funcionament de guarderies infantils. I per defensar aquesta
proposició no de llei té la paraula el Sr. Jaén Palacios, en nom
del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores
diputados, yo acudo a defender una proposición no de ley que
casi le habíamos perdido ya la pista, porque estaba presentada
en el mes de noviembre, y seguramente por aquello de que
contra el vicio de la rapidez está la virtud de la lentitud -hago
ese dicho, como ustedes comprenderán, con ironía-, pues nos
toca defender una proposición no de ley que tiene su urgencia
en unos contenidos, que obliga al Gobierno a hacer unas cosas
en caso de que se aprobara en tres meses. Si ya sabemos que
los ejecutivos, todos los ejecutivos, los gobiernos, no uno ni
otro, todos los de cualquier color, entienden los plazos un poco
de forma bíblica, comprenderán ustedes que a estas alturas tres
meses, darle al Gobierno un plazo de tres meses, pues bueno,
es poco menos que un poco en tono de humor. Por tanto me
permitirán ustedes decirles que entiendan esos tres meses que
eran del mes de noviembre y que los plazos al día de hoy han
de ser otros, porque como ustedes bien saben el último pleno
del Parlamento coincide con el último martes después del último
lunes -haremos un juego también aquí- del mes de marzo.

La Constitución española, en su artículo 14, ustedes bien
saben que reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la
discriminación por muchas razones, una de ellas por razón de
sexo. Pero no acaba ahí el artículo 14; el artículo 14 obliga
también a los poderes públicos a que hagan unas políticas
activas para que remuevan las circunstancias que impidan o
imposibiliten la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Esta proposición no de ley que hemos presentado nosotros
va en esa línea que recoge el espíritu de la Ley de la
conciliación de la vida laboral y familiar. Ya sabemos que los
problemas no se resuelve con leyes, solamente con leyes,
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porque las medidas legislativas son unas medidas que se han
de complementar con otras muchas, en su caso medidas de
carácter económico, medidas de carácter educativo, en fin, y
sobre todo cambio de mentalidad que con el tiempo ustedes
saben que las generaciones cambian, pero no és fácil cambiar
de mentalidad. Cada uno es hijo de su tiempo y por tanto hace
falta que esos cambios tienen su tempo y no se producen de la
noche a la mañana.

¿Qué pedimos nosotros con todo esto? Pues pedimos unas
cosas muy sencillas, como después veremos. ¿Por qué hacemos
estas peticiones? También porque si ha mirado la realidad
social uno se da cuenta que la incorporación de la mujer al
mundo del trabajo, que en España es una conquista más o
menos reciente, en otros países como Estados Unidos pues
tiene muchos años de vigencia, pues plantea una serie de
problemas porque los dos cónyuges trabajan y, en
consecuencia, el horario les impide atender como debieran a la
prole.

Para esto hacen falta muchas cosas. Una de ellas que las
empresas por ejemplo -IESE acaba de hacer un estudio no hace
mucho, hace un mes y medio, dos meses, donde analiza las
empresas que dan ayuda a los trabajadores empezando por el
horario flexible, (...) ventajas sociales, etc., etc., y son
poquísimas las empresas españolas, grandes, me refiero, me
refiero a empresas grandes, que tienen esas posibilidades de
que las personas puedan entrar y salir del trabajo con horarios
no tan rígidos como en el momento presente. Esto va a cambiar
porque el futuro va a cambiar, el trabajo va a cambiar, las
condiciones de trabajo cambiarán por muchas circunstancias de
tecnología, el trabajo en el hogar, incluso la escolarización en
el hogar o la desescolarización, el home schooling, eso será
una realidad, ya lo es en algunos estados.

En Baleares esta circunstancia, que con carácter general en
España está, influye en lo que es la demografía, el nacimiento
de hijos; la gente se lo piensa mucho; está el síndrome del
aplazamiento, que se le llama, y prácticamente hoy el primer hijo
la mujer lo suele tener entorno a los 30 años, y el índice es 1,29,
creo recordar, según los datos del observatorio demográfico
europeo. Con eso no hay para recambiar la cosa, porque si se
mueren 2 con 1 y pico no hacemos eso. Afortunadamente la
inmigración está cubriendo en según qué zonas, porque son
personas en edad de procrear, está cubriendo un poco ese
nicho, esa pirámide que empieza a estar, pues eso, una pirámide
que está cambiando por la longevidad de las personas y
porque la cúspide no es la que era hace tiempo y la base pues
se va estrechando.

Pedimos dos cosas con algunos subapartados en la
proposición no de ley, todo ello, como digo, en tres meses, que
ustedes lo entiendan en un mes, porque yo haré la enmienda in
voce, si me lo permiten, porque no tiene objeto mantener ese
periodo de tiempo. Unas medidas de carácter asistencial, lo que
serían prácticamente servicios socio-educativos o/y
asistenciales, guarderías, la denominación que ustedes quieran,
llámenle como quieran pero nos entendemos. Y pedimos que
haya un plan, que el Gobierno haga un plan a este particular
porque hay unas necesidades que están ahí que hay que

satisfacer. No pedimos que lo hagan solos, porque yo creo que
aquí las corporaciones locales tienen un papel importantísimo.

Y luego, en lo que atañe a los centros educativos, pedimos
una serie de cosas. No basta la escuela matinal, abrir la escuela
una hora antes; no basta la escuela vespertina, cerrar una hora
más tarda; no basta la escuela sabatina, abrirla los sábados; no
basta la escuela veraniega, abrirla el mes de julio. No, no; esto
pueden ser unas medidas, en fin, de coyuntura. Tiene que
haber un plan para eso. L’escola matinera, açò està molt bé,
pero hace falta un plan. ¿Eso qué significa? Abrir los centros al
entorno; sobre todo me refiero más a ciudades de cierta
entidad, estamos pensando un poco en Palma, municipios de
más de 20.000 habitantes porque en los municipios pequeños
tal vez eso no tiene la entidad que dicta cada municipio, pero
que se estudie, y queremos que esas escuelas sirvan de centro
de discusión, de focos de cultura, allá donde los ayuntamientos
no tienen infraestructuras y pueden hacer un papel importante.

Y eso es lo que pedimos. Por una parte el tema de las
guarderías, por otra parte el tema de las escuelas. Yo creo que
el Gobierno ha desaprovechado un tiempo, en fin, magnífico
para poder hacer algo. No han hecho nada. No han hecho nada
a este particular, sobre todo en lo que afectaría a la Conselleria
de Bienestar Social, la verdad, poco porque es un campo donde
se podría haber actuado, se ha hecho poco. Incluso ha
mantenido, en la sección 23 presupuestaria, tres guarderías o
tres escuelas infantiles que siempre ustedes querían que fuesen
a la sección 13 presupuestaria, educación y cultura, y que no ha
habido manera que esas tres escuelas, dos en Menorca y una
en Mallorca, pasasen a la sección 13 porque ya a la Conselleria
de Bienestar Social no le quedaría nada más que la sección de
viajes; yo lo comprendo, porque claro, la cuestión es mantener
alguna competencia al menos para disimular. Así que yo espero
al menos que ustedes se conciencien, y si no se aprueba, como
posiblemente pasará (...) que aquí presentamos, no se
preocupen ustedes porque eso lo vamos a hacer nosotros.

Muchas gracias, Sr. Presidente. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios, per la seva intervenció
defensant la proposició no de llei. Grups que vulguin
intervenir? Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra Unida i
Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. El Sr. Jaén Palacios
començava la seva intervenció lamentant-se del que ha tardat
aquesta proposició no de llei a veure’s aquí, en el Parlament.
Bé, això tenia solució, perquè ja els ha passat  amb altres
proposicions no de llei; és a dir, es presenta per urgència o es
fa passar per davant d’altres proposicions que tenien i així
s’hauria vist més aviat. Per tant jo crec que és una queixa una
mica injustificada perquè tenien els mecanismes i els utilitzen
habitualment. Tal vegada és que dins el seu grup tampoc no es
donava massa importància a aquesta proposició, es presentava
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per quedar bé, però tant els era que es veiés amb una mica de
retard. 

En qualsevol cas, Sr. Jaén Palacios, el tema, el problema no
és el termini que queda davant, si és un mes o són tres mesos,
com diu vostè a la proposició amb el que queda ara, perquè, en
contra del que ha dit vostè, no es preocupi; la pròxima
legislatura hi haurà un govern del pacte de progrés que
continuarà treballant per millorar l’atenció a tota la població
escolar, la de 0 a 3 anys, la població escolar infantil i l’altra
t ambé, com ha passat  en aquesta legislatura, que s’ha fet  un
avanç molt considerable. Per tant, bé, li votarem en contra per
una sèrie de raons, però no seria aquest el problema, vull dir
que hi haurà tres mesos per davant, hi haurà tota una
legislatura a la qual es continuarà millorant la situació dels
nostres infants, dels escolars, també de les famílies, amb totes
les mesures que es duen a terme per part d’aquest govern.

El Sr. Jaén Palacios centrava bastant el tema en els
municipis més importants i molt concretament en el municipi de
Palma, i a continuació deia que els ajuntaments no havien fet
quasi res. Aquesta és una altra qüestió. L’educació infantil no
és un tema únicament de la conselleria, no és un tema del
Govern de les Illes Balears, és de totes les institucions, també
i de manera molt rellevant de les institucions municipal. Jo no
sé si ha estat casualitat, però efectivament, després de dir que
això es referia a municipis com el de Palma, a continuació ha dit
que els municipis no havien fet pràcticament res. Jo esper
també, estic convençut, que la propera legislatura, amb una
altra majoria, un altre govern a l’Ajuntament de Palma, també hi
hagi més colAlaboració perquè això vagi endavant i es continuï
en la línia de progrés que s’ha encetat aquesta legislatura.

I, clar, aquesta proposició no de llei en realitat, a part
d’algunes altres mesures, el que vol és que es faci un pla pel
tema de l’educació infantil. Jo comprenc que vostès la
presentaren el mes de novembre, a final del mes de novembre,
i l’acord del Consell de Govern de les Illes Balears és del mes de
desembre, però..., sí, efectivament, no és igual, no és igual que
el que farien vostès, que el que farien si guanyassin, que no
guanyaran, però que no varen fer en el seu moment, que
governaven. Ara sí, en tot  cas, hi ha un pla elaborat i aprovat
pel Govern de les Illes Balears, hi ha tot un seguit d’actuacions
que encara no són suficients, però el canvi ha estat molt
important en aquesta legislatura i, no els quedi dubte,
continuarem canviant i continuarem avançant en la propera
legislatura. Per tant, votarem en contra d’aquesta proposició;
votarem en contra si no la retiren, perquè efectivament, si
vostès pensen que han de governar, no té massa sentit aquí
aquests tres mesos, i si comencen demanant un pla que a la
seva etapa de govern no varen fer però que sí ha fet aquest
govern, allò lògic seria retirar-la. En qualsevol cas, ja dic, el
nostre grup votarà en contra d’aquesta proposició. 

Moltes gràcies. 

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Ramon. Por el Grupo Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, avui sembla que acabarem prest, perquè pareix que
aquest rellotge està aturat o a la una. Esper que el president
sigui condescendent i ens permeti, al Sr. Manuel Jaén Palacios
i als diputats que som aquí, poder continuar debatent aquesta
proposició no de llei que ens ha presentat. Ha iniciat la seva
intervenció fent una referència al sentit  bíblic de les dates de
tres mesos a les quals fa alAlusió en aquesta proposició no de
llei, i jo li he de començar dient que em pareix que és una
proposició no de llei ja per si mateix absurda, que crec que
valdria la pena que reconsideràs a veure si l’ha de mantenir o
no, però bé. 

De totes maneres interessa dir quina és l’opinió del nostre
grup parlamentari, del PSM-Entesa Nacionalista, respecte d’una
proposició no de llei que vostè ens presenta en base a la
defensa del dret a la igualtat -ens ha dit- que queda reflectit a la
Constitució espanyola i a les polítiques actives que aquesta
Constitució diu que s’han implantar per part dels poders
públics orientades a llevar les desigualtats. Ja aquí hauríem de
tenir un petit  enfrontament quant a les solucions que vostè
aporta, que són solucions evidentment que provenen d’allò
que se’n diu la política dretana del Partit Popular. I per què, si
hi ha aquestes desigualtats, Sr. Jaén, no apunten vostès cap a
una altra banda?, i és al fet que siguem iguals dins la casa, així
com no ho som a fora. És a dir, vostè estava apuntant a uns
canvis de mentalitat necessaris a causa de la incorporació de la
dona al món laboral, i deia que això plantejava problemes, i
efectivament en planteja, però també alAludia a la incorporació
de l’home dins el treball domèstic, sobretot gràcies a les noves
tecnologies que s’estan introduint en el nostre món. Seria una
altra manera de contribuir també al fet que aquesta igualtat es
pogués establir tal com vostès estan reclamant. Però no, vostès
insisteixen en unes propostes  que ja ens han fet alt res vegades
aquí; vostè les definia com a mesures de caràcter assistencial
quan es referia a les guarderies, i a mesures de caràcter educatiu
quan es referia a l’ensenyament pròpiament dit, i del qual ens
deia que no basta allò que hi ha, sinó que s’hi han d’introduir
altres iniciatives.

He passat gust d’escoltar la seva intervenció, Sr. Jaén,
perquè m’ha recordat, en principi, que, bé, a banda del seu
domini oratori, de pujar aquí dalt i explicar-nos molt clarament
allò que vostè pensa, m’ha semblat veure que vostè feia alAlusió
a una sèrie d’aspectes de caire social, a uns aspectes de caire
tècnic, a uns aspectes de caire polític, i jo n’hi afegiria uns
d’econòmics, encara que vostè no hi ha fet referència, i una
miqueta per distingir el plantejament, des del Grup Parlamentari
Popular se’ns diu que es fa aquesta proposició no de llei a fi de
compaginar el treball de la dona fora de ca seva i la cura dels
infants, i assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes.
Des del nostre grup parlamentari, més que apuntar a l’ampliació
de centres docents per solucionar això i apuntar a la creació i
posada en funcionament de guarderies infantils per solucionar
això, que són dos plans que nosaltres entenem que són
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distints, dos plans que poden tendir al mateix però que són dos
plans, no únicament un sol pla, nosaltres volem posar més
l’accent en els centres docents i en les guarderies infantils en
els mateixos infants. És a dir, vostès parteixen de la situació que
viuen els pares, les mares, els pares, per apuntar cap a aquesta
creació d’aquests centres docents i d’aquestes guarderies
infantils; des del nostre grup volem intensificar més l’accent en
l’atenció a les criatures, als infants, als nins i a les nines que
han de ser objecte d’aquesta atenció, juntament amb pares i
mares, però prioritàriament als infants. I per aquí arribaríem a
unes altres solucions que no són precisament les que vostès
ens proposen.

Tècnicament vostès ens proposen, com deia, dos plans a
tres anys vista: un pla d’ampliació de centres docents, un pla
de creació i posada en funcionament de guarderies infantils.
Nosaltres valoram molt més positivament que això que vostès
ens proposen el pla d’ordenació del primer cicle d’educació
infantil que va aprovar el Consell de Govern dia 13 de desembre
de l’any passat. Aquí sí que nosaltres creim que aquest pla
d’ordenació del primer cicle d’educació infantil del Govern de
les Illes Balears sí que està atenent precisament les necessitats
a les quals apuntava vostè i a les quals apuntava un servidor:
les necessitats que afecten les mares i els pares dels infants, i
les necessitats que afecten les mateixes criatures, sobretot de
0 a 3 anys. 

Respecte dels aspectes polítics, nosaltres ens estimam més
atendre les necessitats d’escolarització amb projecció de futur.
Vostè està dient quines són les necessitats ara, fa alAlusió a les
necessitats d’ara, però clar, des del moment que ens està
parlant de tres anys vista, tu dius “bé, i en haver passat
aquests tres anys i haver fet aquests centres, i haver posat en
marxa aquestes guarderies infantils, llavors què?”. I per què
posa a tres anys vista?, per què no mira a veure quina serà la
situació d’aquests infants o d’aquestes dones, d’aquests
homes, amb perspectiva de futur? Vostè hi feia alAlusió però
llavors no aplica la solució. Vostè feia alAlusió al fet que d’aquí
a 5, 10, 15, 20 anys aquesta societat haurà canviat, la manera de
fer feina haurà canviat, la manera de viure dins la família haurà
canviat, però llavors vostè aplica aquí un pla a tres anys vista.
Ens sembla massa poc ambiciós. Creim que val la pena atendre
les necessitats d’escolarització per als anys vinents.

També creim que val la pena que això no es faci així,
simplement fer més centres docents i crear i posar en marxa
guarderies infantils sense expecificar ni a on, ni quan, ni per
quins motius, ni amb quins criteris. Creim que fa falta, i el
Govern de les Illes Balears ho està aplicant, dissenyar l’oferta
educativa que han de tenir aquestes illes. I finalment
consideram que s’ha de planificar en vistes a atendre la
població infantil menor de tres anys.

És per tot això que nosaltres creim que aquesta proposició
no de llei que vostès ens presenten, a més d’absurda, no tant
pels terminis que s’estan indicant aquí de cara a fer el pla, sinó
sobretot pel seu contengut, perquè no creim que ampliant els
centres docents, no creim que creant i posant en funcionament
més guarderies infantils amb els criteris que vostès ens han
assenyalat aquí, s’estigui contribuint realment i efectivamen t  a

solucionar aquest problema al qual vostè feia referència, com és
llevar desigualtats entre dones i homes a causa de la cura dels
infants que han de tenir un i l’altra.

En el darrer aspecte, que era l’aspecte econòmic, si vostè
s’hi ha fixat no hi ha fet gent ni mica d’alAlusió, i quan es fa un
pla difícilment es pot  presentar un pla d’actuació d’un govern
si no es quantifica econòmicament o no s’apunten, com a
mínim, algunes dades que reflecteixin quin vol ser aquest pla.
Nosaltres entenem, i per això valoram molt positivament les
inversions que ha concretat el Govern de les Illes Balears per al
període 2001-2005 en 8.414.169,46 euros, que és el que es
destina per dur a terme aquest pla, un pla d’ordenació del
primer cicle d’educació infantil que va aprovar el Consell de
Govern dia 13 de desembre de l’any 2002, i que nosaltres
valoram molt més positivament i molt més efectiu que no el
contingut d’aquesta proposició no de llei que vostès ens
presenten i que nosaltres haurem de votar en contra si és que
vostès no la retiren.

Moltes gràcies. 

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista. En nom del Grup Socialista
el Sr. Tirs Pons té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades i senyors diputats, si en
política hi ha actuacions que són de lloança són les que
presenten propostes  que puguin ser continuades amb el mateix
tenor i pel mateix camí qualssevol que siguin les majories que
es puguin formar a un parlament o independentment del color
que tengui un govern. I si hi ha una política que necessita
continuïtat és la política educativa. Els canvis de plans
educatius quan canvia el color polític del govern de majories
normalment va en contra dels alumnes que sofreixen el sistema
educatiu. No es pot, per qüestions de tipus polític, canviar
constantment de parer canviant les regles de joc, la manera de
fer funcionar l’ensenyament.

I açò, aquest introit, ve a compte perquè hi ha una
coincidència clara entre les intervencions que s’han produït
fins ara pels dignes portaveus dels grups que donen suport al
Govern i el que presenta la moció. El Partit Popular presenta
una moció que desplega en realitat, o fa efectiu, l’article de la
Constitució, el 14 em sembla que és, o no sé quin, i fa una sèrie
de propostes, fa una sèrie de propostes que tenen a veure
també amb la LOCE, la darrera llei orgànica per a la qualitat
d’ensenyament, que encarrega a les comunitat s autònomes
l’organització i l’atenció dirigida als infants d’aquesta etapa
educativa de 0 a 3 anys, que ja no té el sentit de guardaria sinó
d’etapa educativa, i també que altres administracions
competents hauran de fer els esforços suficients per satisfer
una demanda. Tinguin present que aquesta demanda va en
augment, des que la participació de la dona en feines fora de
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casa seva, fora de llar, obliga a una atenció feta per entitats
públiques o privades, però cada vegada és més necessari que
siguin públiques, l’atenció a les criatures de 0 a 3 anys.

Quina és l’actuació, si contemplam històricament, abans,
sense pla? Si nosaltres veim què es va fer des del 2001 fins
hores d’ara per donar atenció, tot sabent, en açò supòs que
podem coincidir en la impossibilitat de resoldre aquest
problema de cop en un any, sinó que és una actuació
progressiva que s’ha de contemplar a través del temps, i
nosaltres desitjaríem independentment de qui mani -perdó-,
quina ha estat? Els centres escolars que hi havia el 2001 eren 49
públics amb una atenció a 1.440 alumnes; el 2001-2002 es van
apujar a 64; el 2002-2003 s’ha apujat a 75 amb una atenció a
2.064 criatures.

Quan surt la LOCE, i després d’unes reflexions serioses -les
dades anteriors és per demostrar que l’actuació i la sensibilitat
del govern de progrés era certa, perquè hi ha actuacions que ho
demostren-, una cosa és que hi hagi pla. Efectivament dia 23 de
febrer, si no estic equivocat, surt el pla 0-3, dia 13 o no sé quan,
23 dies després de presentar la moció del Grup Popular surt ja
un pla d’actuació de cara al futur, fins al 2005, amb una inversió
progressiva començant per 200 milions el primer any fins a
arribar 500 milions -no dic euros, dic pessetes; ho tenc traduït
a euros però no són tan rodones les xifres-, on es contempla
l’augment a l’atenció en aquest tram educatiu que tenen els
infants. Una cosa en què coincidim, i que s’ha posat segons les
possibilitats que té la comunitat autònoma econòmiques. Amb
aquest pla 0-3, que açò són xifres que no volen dir res, però sí
que hi ha colAlaborat activament el Consell Educatiu de les Illes
Balears. Si hi ha participat el Consell Educatiu, per tant, hi ha
una participació dels pares i hi ha una participació del
professorat en la creació d’un pla de cara al futur per solucionar
la necessitat o la demanda, la demanda que hi ha de guarderies,
perquè en no ser un tram d’edat obligatori, és voluntari, és
difícil preveure quines seran les peticions que es faran per part
de les famílies.

Segona qüestió plantejada a la moció del Grup Popular, que
és la utilització d’unes instalAlacions que efectivament costen
molts diners, les que hi ha fetes i les que estan per fer, i que
tenen moltes d’elles una utilització bastant minsa en el temps,
tenint en compte que hi ha molts de pobles, i en açò dicrep del
Sr. Jaén que no s’han de mirar les ciutats de més de 20.000
habitants, s’han de mirar els pobles que no tenen un potencial
econòmic suficient per donar un lloc adequat a moltes activitats
ciutadanes i molts de grups que fan feina sense interès ni lucre
en el poble que no tenen allà on actuar i que tenen unes
instalAlacions esportives i educatives al seu abast, que suplirien
o podrien donar una contestació efectiva a aquesta necessitat
d’espais culturals. Però amb açò no hi entra mai, sobretot si ens
miram sociològicament la composició de les illes i el
funcionament al llarg del temps, no és una actuació de la
comunitat autònoma ni del Govern, ni tan sols dels consells
escolars; hi ha, continuant el que es va començar en èpoques
anteriors del govern central socialista, d’una ordre per a
utilització dels espais públics de les escoles, sota solAlicitu d  i
responsabilitat de deixar-ho tot com estava, de no interferir dins
l’horari lectiu, aquestes ordres continuen en vigència.

I no és una disposició, ni és un pla d’un govern que pugui
engegar aquesta feina, hi ha d’haver el compromís dels pares i
mares, que són responsables de la formació dels seus infants,
no solament de la formació, sinó del necessari afecte i contacte
que han de tenir amb ells en aquesta etapa de la seva vida, que
també és educatiu l’amor dels pares cap als fills i dels fills cap
als pares, amb la participació activa de les associacions de
pares, amb la participació activa dels ajuntaments o d’entitats
culturals que poden fer de la utilització de les escoles, el que
deim les escoles, uns espais de cultura que beneficien no
solament els infants sinó tota la població. Açò està fet, açò es
fa, la decisió està escrita, està presa, correspon als elements
més dinàmics de la societat, els que els creguin aquest
pressupost que vostè ha explicat, Sr. Jaén, en aquesta tribuna
i amb el qual coincidim els altres grups quant a necessitat, ja
està començat: el pla està fet, les escoles estan obertes, al llarg
del temps es demostrarà si és dinàmica o no es dinàmica una
societat, què passa d’utilitzar aquests mitjans que ja al seu
abast.

Jo crec que el correcte, a pesar que no és temps de violes,
quan s’atraquen les eleccions les espases van molt esmolades
i la ganivetada a punt, però jo li pregaria que en lloc d’espasa
utilitzàs floret, i amb el floret de l’ironia acceptàs, que ja
coincidim, que tot  el que demana vostè està en marxa i
demostraríem també la inutilitat de votar una moció que no és
gens efectiva, perquè el mal que havia de curar ja està curat.

Gràcies per la seva atenció, senyors diputats i senyores
diputades, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tirs Pons, per la seva intervenció, en
nom del Grup Socialista. El Sr. Jaén i Palacios, en nom del Grup
Popular, intervendrà per contradiccions i tancarà el debat.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señores y señoras
diputados. En este turno me van a permitir que entre, al menos
de las notas que he tomado, que intentaré rebatir lo que han
estado diciendo porque creo que no me han entendido bien o
no me he expresado bien para que me entendiesen como yo
pretendía. Decía el Sr. Ramón que este tema pues debe estar
federado, ahora no le veo por aquí, decía eso, que el tema no
tenía importancia; pues tiene tanta importancia que el borrador
del programa electoral del Partido Popular contempla tres
p áginas sobre este asunto, fíjense que con esto tiene la
importancia que tiene.

En segundo lugar, varios de ustedes, creo que los tres, han
confundido y han hecho una posición reduccionista de la
intervención mía. Ustedes se han referido a un plan de cero a
tres años, que conocemos, del Gobierno, por lo que hace
referencia al ámbito educativo, educativo, creo que no lo tengo
que repetir. Yo hago referencia, recogiendo la idea que hay en
la Ley orgánica de la calidad de la educación, de carácter
asistencial y a otras políticas que corresponden al Ministerio de
Asuntos Sociales, en su caso, y a la Conselleria de Bienestar
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Social, que es el ámbito de las guarderías; porque se puede
educar desde los cero años, y antes hablan también los
especialistas, y hay chicos que aprenden idiomas con un año
y con dos años, los aprenden, pero también hay que darles de
comer, hay que darles el biberón, hay que cambiarles los
pañales, y eso no son cosas educativas sino cosas
asistenciales. Yo he hecho una intervención en esos dos
ámbitos, ustedes lo han reducido solamente a una cuestión,
que es el ámbito educativo.

Una proposición que ni es absurda, por tanto, sino que
tiene objeto en este sentido. No es inútil, porque no está en
marcha, como también se ha dicho, y que, por tanto, es
necesario que se haga. Tampoco he dicho yo que los
ayuntamientos no han hecho nada, he dicho que el Gobierno
no ha hecho nada, los ayuntamientos han hecho bastante,
vienen haciendo desde el año 77 muchas actuaciones que no
hacen otros poderes públicos.

Y ya, ahora que el Sr. Ramón ha regresado al escaño, y ya
va de perdedores y tal, y de ganadores, yo, en fin, ¿qué quiere
que le diga?, casi me río de lo que voy a decir, porque lo
recomiendo, si usted tiene ocasión, o ustedes tienen ocasión,
los que no lo hayan hecho, de leer un libro maravilloso que se
llama La conjura de los necios. La conjura de los necios está
escrita por un malogrado autor americano, Peter Kennedy
Toole, que murió muy joven, se suicidó, creo recordar, y el
protagonista, Ignatius, que vive en Nueva Orleans, en el barrio
francés que casi uno lo palpa, con la humedad del río y con
todo lo que hay por allá; pues, en la primera página, la
dedicatoria, una dedicatoria que más o menos recoge una cita
de Johnathan Swift, y que viene a decir más o menos: cuando
un genio nace en el mundo la única manera de identificarlo es
fijándose en que todos los necios se conjuran contra él. Pues
en las elecciones, como nadie pierde ni gana cuando acaban las
elecciones, la única manera de saber quien gana es cuando
todos los perdedores se juntan, es la única manera de saberlo.

(Aldarull, rialles, remor de veus i alguns aplaudiments a
la sala)

Y por tanto, puede haber gobierno de dos clases, un
gobierno de perdedores, como ustedes, ...

(Rialles i remor de veus)

... no, no, de perdedores, que mientras más se pierde más
poder tienes, mientras menos resultados tienes más poder
tienes, o un gobierno de ganadores (...) Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. Substanciat, ... Sr. Pons,
no hi ha possibilitat, possibilitats hi ha de tot  en aquest món,
però si obre un torn, avui que anam bé de temps, evidentment
el Sr. Jaén Palacios tancarà.

(S’escolten unes veus de fons)

Avui que anam bé de temps, farem una excepció. Sr. Pons,
té la paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sols per fer una referència. Jo normalment escolt amb
bastant atenció els portaveus de tots els grups polítics, però no
entr dins si perdre unes eleccions significa que la gent és més
ximple i els que guanyen són més llests. De totes maneres,
l’únic clar és que la referència que ha fet és molt inadequada
perquè, òbviament, si són més els del Partit  Popular hi ha més
neciesa que en els grups petits, perquè el tant per cent de necis
és igual per tot, és el mateix. Entre els forners, entre els mestres
de cases, entre els intelAlectuals, entre els polítics i entre els
mestres d’escola, és ben igual, però no és açò la discussió, la
discussió és que aquest govern sí que ha fet més menjadors,
aquest govern sí que ha fet l’escola matinera perquè els alAlots
hi poguessin ser i hi ha un pla d’actuació en el futur, i açò no
té res a veure amb la neciesa i sí amb la intemporalitat d’una
proposició que es veu que tenia picor aquell dia del mes de
novembre que la va escriure, però que no tenia idea de complir-
la en demanar tres mesos perquè es presentàs una cosa que ja
es comença i que ja es fa.

La inutilitat del raonament, la necessitat que tenen però
certs portaveus, perquè s’atraquen les llistes i la síndrome és
greu.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Sr. Jaén Palacios, té la paraula, per
tancar ja.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Gracias, Sr. Presidente. Bien, yo, si alguien se ha sentido
ofendido con la cita de Johnathan Swift, pues lo siento mucho,
pero no había ninguna intención de ofensa, sino, justamente,
entrar en el tema de perdedores y ganadores, que el camarada,
perdón, el conseller Ramón, el diputado Ramón había expuesto.

En cuanto a los comedores, es verdad, no seré yo quien
niegue aquí que ustedes benefician con comedores escolares
a los (...) de su partido, del PSM en este caso. Por tanto, siguen
haciendo porque hay comedores en esta legislatura, pero
comedores escolares y comedores de los otros, y muchos.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén Palacios. El debat està substanciat
i procediríem a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 25; vots en contra,
28. En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
4439, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
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d’ampliació de centres docents i pla de creació i posada en
funcionament de guarderies infantils.

I aquest era avui el darrer punt de l’ordre del dia, per tant,
s’aixeca la sessió.
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