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sessió d’avui. En primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Maria Josep Camps substitueix Francesc

Quetglas.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. Dolça Mulet substitueix Miquel Nadal.

EL SR. PRESIDENT:

Més substitucions?

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, dels

representants de la Confederació d’Associacions

Empresarials de Balears i  de la Federació de la Petita i

M itjana Empresa, per tal que exposin la seva opinió i

informin sobre la matèria objecte d'estudi.

Passam, idò, al primer i únic punt de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a compareixences: la del representant de la

Confederació d’Associacions Empresarials de Balears i la del

representant de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa,

d’acord amb el calendari de compareixences aprovat per

aquesta mesa el passat dia 8 de setembre, perquè exposin la

seva opinió i informin sobre la matèria objecte d’estudi. 

Aquesta presidència vol informar els membres de la

comissió que la Confederació d’Associacions Empresarials de

Balears, CAEB, ens ha comunicat per escrit amb número de

registre 5515/04 la impossibilitat del seu president, Sr. Josep

Oliver i Marí, d’assistir a aquesta sessió.

Passam, idò, a la compareixença del representant de la

Federació de la Petita i Mitjana Empresa, el Sr. Francesc

Horrach i Estarellas, el seu vicepresident, a qui aquesta

presidència agraeix la deferència d’assistir a aquesta comissió

i li dóna una molt benvinguda. Té la paraula el Sr. Francesc

Horrach i Estarellas, vicepresident de PIME, per fer l’exposició

oral. Moltes gràcies.

EL SR. VICEPRESIDENT DE PIME (Francesc Horrach i

Estarellas):

Buenas tardes, Sr. Presidente. Señorías, me siento muy

honrado en nombre de la institución que represento, la

Federación de Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, PIMEM,

de poder estar aquí hoy en esta comisión no permanente de

educación y sanidad de nuestro Parlamento de las Illes Balears.

Estas breves notas que voy a leer a continuación

representan un esbozo dentro del marco de la educación, así

como de sanidad, de lo que nuestras asociaciones empresariales

viven como problemática en el desarrollo de su actividad

empresarial y que, por ende, se integran en la política y el

modelo que promulga y reivindica PIMEM.

Desde PIMEM somos conscientes que una patronal que se

siente como tal debe tener un modelo y un concepto claro y

definido en aspectos tan esencialmente importantes como son

la educación y la sanidad. Por ello, y sin más preámbulos,

permítanme que inicie esta alocución.

Educación. En materia de educación desde PIMEM

queremos hacer incidencia en los dos aspectos que nos afectan

más directamente: por un lado la formación profesional, factor

clave en la competitividad de las PIME, y por otro en los

centros infantiles y guarderías, sector muy arraigado en nuestra

comunidad que asiste con preocupación a los cambios en las

exigencias para el desarrollo de su actividad que sucesivamente

se van introduciendo en el marco legal que las regula. 

En lo respectivo a la formación profesional habrá que

considerar una serie de factores que afectan directamente al

mercado de trabajo; por un lado, la tendencia a la baja en la

natalidad de la población autóctona de Baleares; a ello hay que

unirle el incremento de las cifras de titulados superiores, que

empeora el problema de la falta de mano de obra técnica

cualificada. Continuamos padeciendo el problema de tener

demasiados licenciados subocupados y, paralelamente, estamos

importando mano de obra especializada en determinados

sectores productivos, debido en buena parte a que la economía

balear se sostiene sobre el sector terciario.

Por otro lado, los desajustes en el nivel de formación de las

personas desocupadas que constituyen el colectivo que puede

acceder a los puestos de trabajo de nueva creación es uno de

los factores que puede dar una explicación a la coexistencia de

niveles de paro relativamente elevados con la falta de mano de

obra en determinados sectores que produce la importación de

mano de obra especializada. 

Por este motivo consideramos necesaria la adecuación de la

formación profesional a la demanda de capital humano del

sistema productivo, así como la ampliación de las

especialidades formativas que contemple las necesidades

actuales y futuras del mercado de trabajo. Debemos tener en

cuenta que la inmigración es un fenómeno en auge que produce

un incremento de la demanda educacional año tras año a pesar

del envejecimiento de nuestra población autóctona. Esta

inmigración constituye el futuro capital humano de nuestra

economía, y por ese motivo se deben articular las medidas

necesarias para que el sistema educativo pueda absorber los

incrementos poblacionales y, a la vez, sea capaz de conseguir

la máxima permanencia de nuestros jóvenes.

Con este objetivo se hace necesario flexibilizar los horarios

lectivos y el curso escolar de manera que el sistema educativo

se adapte a las necesidades de nuestra sociedad y sea capaz de

cubrir todas las franjas horarias con un mejor aprovechamiento

de las infraestructuras e instalaciones. Para conseguir todo ello

se hace imprescindible un incremento de la dotación económica

destinada a la formación profesional que palie la que

consideramos es una grave situación actual. 

La insuficiencia presupuestaria en formación profesional la

padecemos en la deficiente difusión de la oferta formativa en

tres aspectos importantes. Primero, los empresarios no conocen

las titulaciones que se ofrecen, ni mucho menos aquellas otras

que la Conselleria de Educación estaría en disposición de

ofrecer dentro del catálogo de formación profesional y que en
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la actualidad no se están ofertando; esto es debido a la

inexistencia de mecanismos eficaces de comunicación entre la

conselleria y los empresarios; es verdad que existen convenios

con patronales y cámaras, pero en muchos casos la mayor parte

de la dotación se destina a acciones de la propia Dirección

General de Formación Profesional, que no encuentra otras vías

para financiarla. Como ejemplo citar que mecanismos de

innovación en los centros, como el simulador de empresas para

la formación profesional de administración de empresas, se

financian con el convenio de PIME Baleares, que también

financia la participación en ferias como Tecnoturística. Esta

aplicación del convenio impide la organización de encuentros

entre empresarios y la conselleria, que encontrarían un marco

idóneo en esta colaboración que se establece. Además esto

redundaría en la necesaria comunicación con los empresarios,

que permitiría ajustar la formación profesional a lo que el

mercado realmente demanda.

En este sentido, sectores como peluqueros y esteticistas, por

citar un ejemplo, se quejan de la falta de oferta de titulación de

segundo ciclo de sus especialidades en Baleares, por la

adopción de nuevos aparatos y técnicas, demanda de personal

con cualificación superior. En el caso concreto de peluqueros,

además reclaman la actualización de los contenidos que se

imparten en el primer grado. Y otro ejemplo clarísimo es el que

sufre un sector emergente importante siempre en nuestra

economía como es el sector náutico, que ve como las empresas

se van nutriendo de mano de obra cualificada comunitaria pero

nunca balear, por la falta de planes específicos para la náutica.

Segundo, los padres y alumnos no conocen suficientemente

la oferta de formación profesional; a modo de ejemplo se

pueden citar el programa de garantía social de auxiliar de ayuda

a domicilio en Manacor, que se ha tenido que suspender por

falta de alumnos, con sólo tres matriculados, y que parece que

finalmente no se impartirá con el derroche de medios que ello

impone. El caso de la garantía social es preocupante, pues

resulta el único medio de acceso a los ciclos de grado medio

que tienen los alumnos que no han finalizado sus estudios de

ESO. También se podría citar el caso de la desaparición del

ciclo de educación infantil en Menorca, que con un solo

matriculado se dejó de impartir, aunque parece que este año se

están haciendo esfuerzos por volver a ponerlo en marcha.

Tercero, la sociedad todavía no ha cambiado la visión de la

formación profesional como unos estudios para alumnos

fracasados, a pesar de los esfuerzos iniciados en el pasado para

prestigiarla, que en la actualidad no están teniendo continuidad

o resultan menos visibles. Esto tiene un efecto en los propios

claustros de los institutos, que no asumen la promoción como

algo propio y que en muchos casos no tienen tradición como

centros de formación profesional y no desean impartirla, pues

parece que les prestigia mucho más impartir el bachiller.

Además, las medidas que se toman, como la elaboración de la

guía de centros, no llegan a los alumnos porque no se les

informa de manera directa. 

Pero no podemos olvidar que la formación profesional es

algo más que formación reglada, hay que prestar atención a los

subsistemas de la formación ocupacional y la formación

continua. La formación ocupacional debe tener por objeto la

cualificación de las personas que han salido del sistema

educativo sin que ello suponga el no reconocimiento de esta

formación. Por este motivo se hace necesaria la colaboración

entre la Conselleria de Educación y la de Trabajo para hacer

posible que la formación impartida a los desocupados sea

asimilable a la formación profesional, por lo menos a

determinados módulos que faciliten la progresiva titulación de

las personas desocupadas. En lo referente a la formación

continua, nadie cuestiona la necesidad de formar tanto a

trabajadores como a empresarios, y son igualmente válidas las

reflexiones que planteábamos para la ocupacional: es necesario

reconocer las titulaciones y homologarlas con la formación

profesional.

En el caso concreto de la micro y pequeña empresa, estos

empresarios juegan con una clara desventaja para mantenerse

en el mercado de manera competitiva, pues les es más

complicado participar en las acciones formativas por dos

motivos esenciales: Primero, por su propia estructura; el poco

número de trabajadores hace que, de un lado, sean polivalentes

y en muchos casos no tengan unas funciones claramente

delimitadas, y por tanto resulta muy difícil prescindir del

trabajador mientras asiste a la formación. Segundo, la

insularidad dificulta claramente el acceso a las acciones

formativas por una parte, e incrementa su coste por otra. Por

todo ello es necesario emprender un esfuerzo para facilitar el

acceso del empresario y del trabajador de las PIME a la

formación continua mediante el establecimiento de medidas

compensatorias y la potenciación de sistemas de formación a

distancia por Internet, más económicos y más accesibles.

En lo que respecta al tema de sanidad, resumiré en breves

notas. Este importante capítulo requeriría tiempo y extensión,

y no es mi intención cansarles. Quiero apuntar, no obstante, el

problema que representa el coste que supone la insularidad para

la sanidad pública, o hablar de la discontinuidad del territorio,

que obliga a reproducir servicios e infraestructuras para núcleos

de población que siguiendo criterios estrictamente

demográficos no se justificarían. En suma, el factor insular

supone una carga importante para el sistema sanitario.

Tampoco hay que olvidar que somos una comunidad con

una actividad muy estacionalizada. Durante los meses de

verano nuestra población se ve incrementada en un altísimo

porcentaje, no sólo por turistas sino también por trabajadores

eventuales por inmigración que no aportan sus impuestos a esta

comunidad pero que deben ser atendidos con todos los criterios

de calidad sanitaria, sin olvidar que desde la perspectiva de

estrategia turística nuestra sanidad debe ser un factor más e

importante en nuestra competitividad: la seguridad que aporta

al turista un sistema sanitario equiparable al de cualquier país

europeo es muy superior a la seguridad o tranquilidad de la

sanidad de otros países menos desarrollados que son

competencia directa con Baleares.

Aun cuando un presidente de PIMEM deba ser pluralista en

cuanto a la defensa de los intereses de todos los sectores, me

van a permitir sus señorías que por defecto profesional les

hable de situaciones concretas referidas al sector de la prótesis

dental. Es público y notorio que en la actualidad la distribución

y venta del producto sanitario prótesis dental se está realizando

en clínicas dentales, establecimientos sanitarios inherentes al

ejercicio clínico de la odontología y, por ende, incompatibles
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con cualquier clase de interés económico directo derivado de

la fabricación, elaboración y comercialización de

medicamentos y productos sanitarios, como dice la ley en lo

dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley del medicamento. La

situación causa unos evidentes perjuicios económicos a los

pacientes, consumidores y usuarios, que en un momento dado

sería el menor de los daños, ya que el peor de ellos es que se

anteponen los intereses económicos de los profesionales

sanitarios de la salud bucodental, tanto dentistas como

protésicos dentales, a la salud de los pacientes. Como sistema

infalible para erradicar estas prácticas sería la intervención del

sistema balear de salud mediante la implantación de la

prestación sanitaria complementaria consistente en la asistencia

en la salud bucodental mediante prótesis dentales a los

jubilados o mayores de 65 años. Recordemos el artículo 43 y

concordantes de la Constitución Española, que contemplan que

el derecho a la protección integral de la salud de todos los

ciudadanos corresponde a los poderes públicos, y la adopción

de las medidas necesarias para corregir la citada finalidad.

Si tenemos en cuenta que la comunidad autónoma de las

Islas Baleares tiene transferidas las competencias de la

asistencia sanitaria dependiente de la Seguridad Social y con

ello la posibilidad de incorporar al sistema público balear

prestaciones sanitarias complementarias a las establecidas por

el sistema nacional de salud, de acuerdo a las necesidades de

nuestra sociedad a la suficiencia de los recursos y a la

planificación económica del sistema, si tenemos en cuenta que

una de las necesidades sanitarias de los ciudadanos que

actualmente no está cubierta por la Seguridad Social es la

asistencia bucodental a toda la población, así como el

suministro y colocación de prótesis dental, se hace necesario

que el Parlamento de las Islas Baleares inste al Govern a que,

mediante la Consejería de Salud y Consumo, estudie la

viabilidad de implantar tales medidas para cubrir dichas

necesidades, en especial a segmentos de población menos

protegidos, como son los jubilados o mayores de 65 años,

prestación que sería prescrita, indicada y colocada por

facultativos especialistas dentro de la Seguridad Social, y que

lógicamente se estudie la posibilidad de establecer la gratuidad

de este segmento de ciudadanos.

Para terminar reitero mi agradecimiento a esta cámara e

insistir en la disposición de PIMEM a colaborar con las

instituciones públicas de nuestras islas para lo que necesiten. 

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Horrach. Ara procedeix la suspensió de

la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups

parlamentaris puguin preparar formulació de preguntes o

observacions, per la qual cosa aquesta presidència demana als

portaveus si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions tot seguit es

procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup

Parlamentari Mixt intervé l’Hble. Diputada Sra. Dolça Mulet

per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

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

primer lloc vull donar les gràcies al Sr. Horrach per la seva

presència aquí, on ens ha fet una exposició des de la PIMEM

de la realitat que en aquest moment ens trobam tant dins el

sector d’educació o formació, i sobre sanitat.

Jo li vull dir que de la visió que ens ha exposat, el que sí li

demanaria és que des de la PIMEM ens donassin o proposassin,

com ha fet dins aquesta exposició, el que és la formació entre

empresaris i realment el que és la formació professional, que és

on realment hauria d’estar molt més potenciat per poder arribar

a aquesta falta de mà d’obra que ens fa falta, i és potenciar

aquesta àrea, fer propostes concretes dins la conselleria

pertinent i arribar a convenis amb empresaris i el sector de

formació perquè realment tenguin sortida des d’aquí.

Li vull donar les gràcies per aquesta aportació que vostè ha

fet, i sobretot totalment una visió molt clara sobre allò de

sanitat i sobretot allò de la pròtesi per la problemàtica que hi ha

dins els jubilats per la falta de dotació econòmica i que

realment hauria de venir, i crec que hem d’instar el Govern de

l’Estat perquè doti més aquestes dues conselleries que el

Govern té per poder cobrir aquestes necessitats.

Per tant jo des del meu grup li vull donar l’enhorabona

perquè comptem amb vostè perquè millorem aquests dos

sectors. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble. Sr. Miquel

Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sobretot una intervenció

per agrair al Sr. Horrach que hagi tengut la gentilesa de venir

a aquesta comissió i expressar-nos les seves opinions sobre la

situació i les mancances de l’educació, sobre la qual s’ha estès

bastant, sobretot en el tema de formació professional, i sobre el

sistema sanitari, que no ha estat tan extens, però en tot cas

consideram que, independentment que en alguns punts puguem

estar-hi o no d’acord, consideram que és molt interessant i són

opinions a tenir en compte a l’hora de veure quines actuacions

es fan des del Govern de les Illes Balears.

En tot cas voldria dir que aquesta és una comissió que es

crea a instància del Govern o a instància del mateix parlament,

no de cap grup parlamentari, i jo not una deficiència que vull

posar de manifest com a grup parlamentari i que veig que no

únicament ens afecta a nosaltres. Aquesta és una comissió

creada per valorar la insuficiència de finançament estatal cap a

la sanitat i l’educació. Per aquesta comissió han comparegut

tres consellers, un ha expressat el seu punt de vista, però encara

no hem rebut ni un sol paper del Govern. Creim que qüestió

prèvia -ja ho vàrem dir en el seu moment- hauria hagut de ser

qüestió prèvia a les compareixences dels membres del Govern

fer-nos arribar documentació; ha passat tot l’estiu, han passat

uns mesos i tampoc no ens ha arribat als grups i, pel que veig,
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tampoc no han arribat als convidats, i d’aquesta manera hem

pogut tenir una intervenció que jo crec que és molt interessant

perquè demostra una cosa: crec que hi ha qüestió evident en

què estan d’acord tots els grups i que estan disposats a donar-hi

suport, que és un finançament insuficient, però al marge d’això

el finançament no arregla tots els problemes. Aquí s’han

denunciat mancances de coordinació entre diverses conselleries

del Govern de les Illes Balears, mancances d’actuació en

qüestions en què es tenen competències absolutes, i

aprofitament no suficientment adequat també dels recursos

econòmics, i jo crec que això és molt interessant. 

Necessitam un major finançament, això és cert i hi estam

tots d’acord, i també necessitam un millor funcionament i una

major eficàcia en el Govern de les Illes Balears a l’hora

d’afrontar aquests problemes. En aquest sentit jo crec que ha

estat una intervenció, ja dic, molt interessant, perquè ha obert

també una mica més el que estava previst en aquesta comissió.

Vegem també si utilitzam correctament els recursos que tenim.

Però en fi, jo aprofit una vegada més: crec que els grups

parlamentaris tenim dret al fet que des del Govern se’ns fessin

arribar els estudis, i no només els grups parlamentaris, jo crec

que tots els convidats; ja que des del primer dia no han rebut

aquesta documentació, tots els convidats que venguin a partir

d’ara crec que tenen dret a tenir abans la documentació que ha

de remetre el Govern.

Res més. Vull tornar agrair la presència i les paraules del

Sr. Horrach i moltes gràcies, Sr. President, també.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista intervé el seu portaveu, l’Hble. Sr. Pere

Sampol, per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També moltes gràcies al Sr. Horrach

per la seva presència aquí.

Bé, jo crec que hem de compartir bastant l’anàlisi que ha

fet, sobretot des del coneixement d’alguns dels sectors més

actius dins la petita i mitjana empresa de les Illes Balears.

Naturalment com a associació empresarial ha de fer més

referència al tipus de formació més relacionat amb l’empresa,

que és la formació professional, i avui crec que ens hem de

quedar amb dues demanades que ens ha fet el Sr. Horrach: per

una part, que fa falta més inversió dins la formació

professional, sobretot per estendre les titulacions, i crec que

hem de prendre nota que un sector estratègic a les Illes Balears

com és el sector nàutic en aquest moment no tengui cobertura

per treure titulats, per treure persones formades, i haguem

d’importar la mà d’obra bàsicament de la resta d’Europa. Jo

crec que aquesta és una aportació que ha fet i que la comissió

en el seu dia a les conclusions que farem la traslladarem al

Govern.

Una altra qüestió que ha plantejat dins aquest sector és el

desprestigi que pot tenir la formació professional i que fa que

sigui contemplada com un refugi de joves que surten del fracàs

escolar. En aquest sentit jo record, no sé si era el 2002, pens

que era el 2001 o el 2002, que es va realitzar una campanya

molt important, vostè n’ha fet alAlusió, entre la Conselleria

d’Educació i la Cambra de Comerç de Mallorca, Eivissa i

Formentera, que va consistir a divulgar, bàsicament dins les

associacions de pares anant per tots els instituts, especialment

als cursos que ja estaven en el final del cicle, a divulgar l’oferta

formativa en formació professional, i el curs següent varen

augmentar un 20% les matriculacions. Per tant va ser molt

eficaç aquella campanya, i crec que també una segona

conclusió hauria de ser instar el Govern a repetir d’una manera

constant aquestes experiències perquè prestigien la formació

professional i augmenten les matriculacions.

Bé, aquesta comissió és per estudiar el dèficit de

finançament de la sanitat i de l’educació, és a dir, són dues

competències que fa relativament poc que les tenim; la

d’educació és més antiga, és del 98, i la de sanitat és del 2002.

A la primera compareixença que va fer el conseller d’Hisenda

ja vàrem veure que teníem uns dèficits acumulats de més de

1.000 milions d’euros, i la setmana passada a l’entrevista que

va fer el conseller d’Hisenda amb el ministre Solbes li va

reclamar..., sí, més de 1.000 milions d’euros per compensar el

dèficit acumulat que ja tenen aquestes dues competències. Això

per fer front al que són les obligacions del sistema i, clar, vostè

ens ha advertit que la societat té moltes altres necessitats que el

sistema obligatori de la Seguretat Social no contempla, i jo

coincidesc amb vostè; la població major de 65 anys hauria de

tenir accés a aquestes prestacions. Però per què no també la

població infantil? I curiosament hi ha comunitats autònomes

que es diuen pobres però sí que tenen aquestes prestacions; per

què?, perquè el seu sistema sanitari té una dotació econòmica

molt superior al nostre. Per tant també prenem nota que de

cada..., a veure com evolucionaran les necessitats de la

població, quines demandes tendrem, és a dir, que encara no ens

haurem posat al dia per equiparar-nos a la despesa sanitària

mitjana dins l’Estat espanyol i la població ja ens demanarà

coses com les que vostè ens ha demanat i, per tant, a l’hora de

fer els càlculs de les necessitats de cara al futur no només hem

de tenir en compte equiparar-nos a la mitjana en despesa

sanitària de les altres comunitats autònomes, sinó que ja hem de

sortir a camí a aquestes demandes de la societat. Per tant

prenem nota i de cara a les conclusions també ho tendrem en

compte.

I res més. Vull agrair-li la seva aportació i aquí és ca seva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista intervé la seva portaveu, l’Hble. Sra. Francina

Armengol, per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També en primer lloc en nom del

Grup Parlamentari Socialista vull agrair la deferència al Sr.

Horrach de poder assistir a aquesta comissió no permanent de

finançament de sanitat i educació, i sobretot i especialment

l’oferiment que ha fet al final de la seva intervenció de l’interès

de PIMEM de participar amb les institucions de les Illes
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Balears per també ajudar a planificar polítiques i que les

polítiques siguin adequades a la societat real en què vivim.

Com dèiem és una comissió de finançament de sanitat i

educació, on tots els grups parlamentaris hem dit en

moltíssimes ocasions, i ho hem dit quan donàvem suport a un

govern i ho continuam dient ara que estam a l’oposició al

Govern de les Illes Balears, que eren dues matèries, sanitat i

educació, que s’havien transferit amb una insuficiència

financera i que amb el temps ens aniríem adonant, i que

evidentment com que la societat va evolucionant també

necessita més serveis que s’han de cobrir i que els recursos no

són infinits. 

També li agraesc la seva intervenció sobretot en la qüestió

d’educació, que vostè l’ha fixada molt, evidentment, en el que

més interessa a una associació empresarial com pot ser la

formació professional i els centres infantils i guarderies pel que

pressuposa per al treballador que ha d’anar cada dia a

l’empresa, ha donat una visió on no tot és quants de recursos

tenim sinó com els distribuïm i com els gestionam, aquests

recursos. Vostè ha aportat aquí jo crec que qüestions molt

interessants i que de fet hauríem de discutir en el pacte per

l’ocupació si es pogués tirar endavant per part del Govern de

les Illes Balears, qüestions tan bàsiques com que hauríem de

saber quins oferiments de formació professional reglada, de

formació ocupacional i de formació contínua hem de donar a la

nostra societat perquè sigui encaixada amb el que les empreses

estan aportant per poder tenir els seus treballadors, i per tant ha

posat de manifest una situació que jo crec que hauríem

d’intentar millorar i per tant el Grup Parlamentari Socialista

farà feina perquè a les conclusions hi pugui haver alguna aposta

en positiu de com millorar aquesta coordinació entre

empresaris i la Conselleria d’Educació, per veure quines

titulacions s’estan oferint i quines són les que realment puguin

ser encertades per al que l’ocupació d’aquestes illes pot tenir.

Nosaltres entenem que en el que fa referència a les

titulacions universitàries la Fundació Universitat i Empresa

hauria de ser una sortida important. No sé si vostè valora si el

funcionament dóna alguna solució a aquesta realitat o si

s’hauria de millorar d’alguna manera important. I quant a la

formació ocupacional i la formació contínua nosaltres entenem

que s’hauria de signar un bon pacte per l’ocupació amb els

sindicats i empresaris d’aquestes illes i començar a plantejar

exactament quins recursos tenim per donar formació, que molts

de cursos de formació es donen per part dels sindicats i de les

associacions empresarials, quins tipus de cursos són els que

s’han de donar i a quins tipus de sectors s’han de dirigir, i

entenem que seria molt important fer feina amb els pactes

locals per l’ocupació, perquè són els que més coneixement

tenen del territori, de quines sortides es poden donar a cada un

d’ells.

Per tant li agraïm el fet d’haver ficat en aquest debat

d’aquesta comissió no tan sols els nombres purs i durs del que

necessitam que vengui de l’Estat, sinó també la sensibilitat de

dir: bé, quan els tenim, tenguem els que tenguem els hem de

gestionar bé i els hem de saber gestionar de la forma més

propera a la ciutadania que tenim.

Quant a sanitat, una breu referència, és evident, vostè ha

posat damunt la taula el que és realment problemàtic del

sistema sanitari o un dels temes problemàtics que és el fet de la

insularitat i que, per tant, això suposa molta més

infraestructura, suposa que demogràficament, si fos un territori

continu, no hauríem de tenir tantes infraestructures sanitàries,

però sent un territori insular evidentment posa de manifest la

necessitat d’aquestes infraestructures i per tant la necessitat

d’una dotació econòmica que el Govern que va transferir

aquesta competència, a l’any 2002, no va ser sensible a aquesta

qüestió a l’hora de fer la transferència de salut, i esperem que

això es pugui arreglar en el temps més breu possible.

Quant a allò de la salut bucodental, evidentment tots, jo

crec, que estaríem d’acord que és un nou servei que s’hauria

d’oferir amb els mateixos doblers transferits que no comptaven

per oferir aquest serveis, pel que evidentment la Conselleria de

Salut hauria de fer això que dèiem al principi, avaluar

exactament quins recursos té, quins serveis ha de donar i si pot

començar a fer feina a donar aquest servei, tot i que

financerament evidentment té un cost suposam que important.

I acabam com hem començat, agraint-li la seva presència en

aquesta comissió, que no sigui la darrera vegada que puguem

participar junts a dissenyar polítiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Pel Grup Parlamentari Popular

intervé el seu portaveu, l’Hble. Sr. Gaspar Oliver, per un temps

màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Me

permetran que les meves primeres paraules siguin precisament

paraules de benvinguda i de gratitud cap a l’assistència a

aquesta comissió del Sr. Horrach; donar-li les gràcies, en

primer lloc, per haver acceptat la convidada que li va fer el

Parlament, però donar-li les gràcies sobretot per la seva

intervenció i per les seves explicacions. Li puc assegurar, Sr.

Horrach, que hem pres molt bona nota de les coses que vostè

aquí ens ha dit, he pres molt bona nota de la preocupació que

ens trasllada en nom de la PIME pel tema que fa referència a la

formació professional; aquesta espècia de divorci que a vostè

el preocupa, entre el que és la formació i el mercat de treball i

aquesta mancança, que és un tema conegut, però que vostè aquí

l’ha explicat una vegada més, aquesta mancança de titulats a

segons quins subsectors econòmics, titulats tècnics. La

problemàtica també que suposa la mala imatge que encara hi

ha, desgraciadament, que la formació professional és per als

fracassats i això, sense cap dubte, és un handicap que hauríem

de treure endavant.

Li assegur, Sr. Horrach, que hem pres molt bona nota, que

al Diari de Sessions, on podrem estudiar amb molta més

profunditat les seves explicacions, però li assegur també que el

grup parlamentari transmetrem aquestes inquietuds que vostè

aquí ha explicat, aquests suggeriments, que sé ben cert, a més,

que el Govern ja les coneix, però que, com a grup parlamentari,
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jo me compromet també a traslladar, perquè estic convençut

que el Govern parla amb les patronals, parla amb PIME i estic

ben convençut idò que podem dur per endavant, almenys

intentar resoldre aquesta problemàtica.

Quant al tema, és cert que aquesta comissió és per parlar de

finançament, jo deixaré de banda les afirmacions o el que han

dit aquí els altres diputats, els altres grups, és cert que és per

parlar de finançament, però també que no hem de desaprofitar

l’oportunitat de recollir aquells suggeriments que no són només

de finançament, sinó que són per millorar el sistema, faltaria

més que no les escoltàssim i que tots els que venguin aquí no

tenguin dret a exposar allò que creguin. Miri, jo he pres molt

bona nota de la preocupació, també, que vostè ha demostrat

aquí quant que la societat cada vegada demanda més serveis i

a un moment determinat l’administració no està encara donant

aquests serveis i que això podria ser un problema punt de cara

a la finançació futura d’aquestes dues competències:

concretament l’assistència bucodental i la pròtesi és un tema

que en aquest moment la sanitat pública no paga; que, per tant,

quan parlam de transferències el que es transfereix és el que es

diu el cost efectiu. Si en aquest moment la Seguretat Social no

paga aquestes pròtesis bucodentals, és evident que a l’hora de

la transferència no es pagaran els doblers per aquest servei i

d’aquí que l’hauria de pagar la comunitat autònoma.

Jo, per tant, he de recordar que el Partit Popular a les

eleccions generals ho duia dins el seu programa, no sé si el

Partit Socialista Obrer Espanyol fa comptes dins aquesta

legislatura del Govern de l’Estat aplicar que la Seguretat Social

pagui aquests costs a les persones majors de seixanta anys.

Crec que seria bo, idò, des d’aquí ho dic obertament, de mirar

que aquests serveis que consideram que sí que hauria de donar

la Seguretat Social i també en el tema d’educació mirar de fer

la demanda al Govern central, perquè a l’hora de mirar i de

renegociar la finançació si aquests serveis no es donen,

efectivament no es pagarà el que fa referència a la finançació,

perquè, com dic, el cost efectiu es paga el que hi ha no es

paguen coses que no hi són.

Jo, no cansar-los més, senyors diputats, no cansar més el Sr.

Horrach, sinó reiterar una vegada més el nostre agraïment,

l’agraïment del Partit Popular. Dir que estam oberts a tots els

suggeriments i que li assegur que trametré aquestes inquietuds

al Govern, a més d’estar convençut que la PIME ja ho ha fet i

que el Govern també ja les coneix.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Té la paraula el Sr. Francesc

Horrach, per formular les observacions a les intervencions dels

senyors diputats.

EL SR. VICEPRESIDENT DE PIME (Francesc Horrach i

Estarellas):

Bé, jo tan sols dir-los a tots vostès que estic molt agraït de

les seves paraules; que simplement el que he volgut transmetre

doncs és la problemàtica que té, real, de la petita i mitjana

empresa. Sí és cert que el Govern tant actual com anterior

doncs té coneixença de tots aquests problemes i que esper que

la PIMEM pugui seguir colAlaborant i que aquí, jo mateix, me

prest per al que tots vostès vulguin i per poder colAlaborar en

aquest sentit i crec que seria molt positiu tenir el contacte

directe, per exemple, en el que és la mà d’obra, el que xerrat el

Sr. Sampol de nàutica, doncs sí que és molt trist que un sector

nàutic, que és tan important dins les nostres illes, doncs que les

nostres empreses hagin de contractar la mà d’obra a fora, a

Suècia, a França, perquè aquí no tenim escoles de formació

professional especialitzades. Com això, també parlar

d’esteticistes, que tampoc no tenen formació professional de

segon grau, que hem de fer un decret aquí a Balears i no el

podem fer perquè no tenim aquesta escola oficial i que, en certa

manera, doncs, amb tot el moviment que hi ha a Europa

quedam un poc endarrerits amb la resta d’Europa i que,

sincerament, ni a vostès ni a jo ens agradaria quedar endarrerit

en aquest sentit.

Pel que respecte a la pròtesi dental, bé, simplement, és molt

senzill: en aquests moments el que es fa és una revenda d’un

producte sanitari a través d’unes clíniques, que està totalment

prohibit, i el que es volia fer és eliminar aquest intermediari i

que el dentista de la Seguretat Social, a part de fer les

extraccions, a part de fer les curacions, doncs que també

poguessin prendre les mides, fer les receptes i que els pacients

poguessin triar els laboratoris de pròtesis dentals, igual que

poden triar una ortopèdia o poden triar una òptica i en lloc de

pagar 200.000 pessetes d’una pròtesi, amb 30.000 pessetes

estaria resolt el tema. I crec que això sí seria factible, tant a

nivell balear crec que es podria fer perfectament, i més tenint

en compte que tal vegada en aquests moments i segons els

estudis que jo he fet, doncs es gasten molt més doblers o diners

en pastilles i medicaments per curar problemes estomacals i

digestius perquè aquesta gent, aquesta població de majors de

65 anys no pot digerir bé els aliments i que resultaria molt més

senzill fer-los una pròtesi.

I amb això, doncs agrair-los a tots vostès l’interès que han

tengut i que me tenen aquí per al que vostès vulguin.

EL SR. PRESIDENT:

Molts gràcies, Sr. Horrach. Aquesta presidència demana als

portaveus dels grups parlamentaris si volen fer ús del seu torn

de rèplica.

Doncs, sent així, ... Sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Sí empraré el meu torn de rèplica, no

per replicar al Sr. Horrach, sinó perquè se m’havia oblidat un

tema i és que aquí s’ha dit que el Govern encara no havia enviat

cap estudi ni cap documentació de les que havia solAlicitat

aquesta comissió, i jo he de dir que el Govern ha enviat dues

remeses de documentació, una el mes de juliol i una a principis

de setembre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Oliver. Amb aquesta darrera intervenció, entén

aquesta presidència ...

EL SR. RAMON I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Ja que el senyor portaveu del Grup Popular ha aprofitat per

dir que el Govern havia remès, me pareix que no és només

portaveu del Grup Popular sinó també del Govern, jo constatar

que el nostre grup no ha rebut aquesta documentació i ens

agradaria tenir-la.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sr. Ramon. Amb aquesta intervenció, entén

aquesta presidència que havent esgotat l’ordre del dia d’avui,

només ens queda agrair la presència, una vegada més, del Sr.

Francesc Horrach.

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