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i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Sí, Sr. President. Dolça Mulet en nom de Miquel Nadal.

LA SRA. RADO I FERRANDO:

Sí, Sr. President. Aina Rado substitueix Miquel Gascón.

Compareixença, solAlicitada per la Comissió, dels

representants de Comissions Obreres (CCOO), de la Unió

General de Treballadors (UGT) i de la Unió Sindical

Obrera (USO), per tal d'informar sobre la matèria objecte

d'estudi.

EL SR. PRESIDENT:

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

relatiu a compareixences: la del representant del Comissions

Obreres, la del representant de la Unió General de Treballadors

(UGT), i la del representant de la Unió Sindical Obrera,

d’acord amb el calendari de compareixences aprovat per

aquesta mesa el passat 8 de setembre perquè exposin la seva

opinió i informin sobre la matèria objecte d’estudi.

Passam, idò, a la primera de les compareixences d’aquesta

tarda. Té la paraula el Sr. Lorenzo Bravo Muñoz, representant

de la Unió General de Treballadors, a qui aquesta presidència

agraeix la deferència d’haver vengut al Parlament i li dóna una

molt bona benvinguda. Té la paraula el Sr. Bravo.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ GENERAL DE

TREBALLADORS (UGT) (Lorenzo Bravo i Muñoz):

Gràcies, Sr. President de la comissió. Senyores i senyors

diputats, gràcies per aquesta convidada i sobretot perquè jo

també tenia moltes ganes ja de parlar d’aquestes coses,

sobretot en un lloc tan important com és el Parlament.

Si els anuncii que faré el gruix de la meva intervenció en

castellà no és per haver patit un sobtat atac de virus de

bilingüisme, tan estès darrerament, sinó senzillament perquè

encara m’expresso amb més naturalitat en la meva llengua

materna, mentre que el meu català parlat -per vergonya meva-

si bé progressa adequadament ho fa molt lentament. No sé ja

si seré a temps d’arribar a bon port però, vaja, ho continuaré

intentant. Així que passaré al castellà entre altres coses perquè

m’han fet ja alguns anuncis els parlamentaris i les

parlamentàries que em coneixen: “Llorenç, (...), però resulta

que xerrant a vegades (...)”, i ja per això m’he escrit el

discurs, també en comptes del que faig sempre, que sempre ho

vaig així de viva voz, com Paco de Lucía amb la guitarra, però

avui en lloc tan seriós com aquest, la casa nostra de tots els

ciutadans de Balears, idò he preferit fer-ho així, escrit, i serà

una cosa de 10 minuts, no més.

Aun valorando la importancia de esta comisión creada con

el aval de todos los grupos parlamentarios, permítanme decirles

que, al contrario de lo que me dicta el corazón, mi cabeza me

hace ser escéptico respecto de los resultados prácticos que en

definitiva puedan conseguirse en materia de financiación estatal

de nuestra educación y sanidad, más allá de que por estricta

legalidad pueda correspondernos, y aun así cualquiera que me

conozca sabrá que esta afirmación aparentemente pesimista no

nace de una actitud negativa o cargada de prejuicios, sino de un

simple, objetivo y desapasionado repaso de la historia de las

relaciones, por llamarlas de alguna forma, que han mantenido

el Gobierno central y el Govern de les Illes Balears. Aquí sí que

hago alguna cosecha mía, y es que esto es la leche; yo creo que,

aprovechando, pues podríais poneros ya de acuerdo, cuando

uno gobierna allí, otro gobierna aquí, y a ver si en definitiva

pues salimos ganando los ciudadanos de Baleares, que es en

definitiva lo que pretendemos, al menos como Unión General

de Trabajadores. A mi por ejemplo no me ha gustado lo de esta

última semana, que el Partido Socialista, que había sido el que

hacía bandera del tema de los vuelos con la península de que

fueran de interés público, pues hiciera lo que hizo, y bueno, yo

lo digo así porque... Pues no, es que ése es el quid de la

cuestión. Me parece muy fundamental, como luego veréis en lo

que voy a decir a continuación, que o nos ponemos todos de

acuerdo o va a ser muy difícil que aquí saquemos financiación

o saquemos las cosas adelante.

A mi una de las cosas que me preguntaron cuando ganó el

gobierno del Partido Socialista, cuando ganó el Sr. Zapatero,

dije que en Baleares ya estábamos hartos de padecer algunas

cosas, las que hemos padecido durante los cuatro años

anteriores, pues que no se fuera a producir eso porque al final

eran los ciudadanos los que sufríamos eso. Entre el abandono

de unos y el victimismo de otros el marrón siempre se lo ha

tenido que comer el ciudadano, como decía anteriormente, de

las Islas Baleares, y muy especialmente aquél cuya calidad de

vida depende en mayor grado de las prestaciones del estado de

bienestar, o estado social, como le queramos llamar: sanidad,

educación, transportes públicos, servicios sociales, etc.

Antes de entrar en la específica cuestión de la financiación,

permítanme hacer una breve exposición sobre cuáles son para

el sindicato que represento los elementos clave de los modelos

sanitarios y educativos que defendemos, y los problemas más

acuciantes a los que hoy por hoy se enfrentan tanto la sanidad

como la educación en nuestra comunidad autónoma. Con ello

quiero decir que para la UGT, si bien es condición necesaria

aceptada por todos que hay un déficit enorme en la financiación

de estos apartados que nos impiden alcanzar siquiera los ratios

medios de España, tal condición no és suficiente para garantizar

el cumplimiento de los objetivos estratégicos que queremos

lograr: la real igualdad de oportunidades en la educación y una

sanidad pública universal y de calidad.

En este sentido, aunque no se me oculta lo difícil del

empeño, sería muy conveniente trabajar hacia un consenso

básico entre todas las fuerzas políticas y sociales sobre los

modelos y las prioridades, porque ello reforzaría y legitimaría

todavía más la reivindicación de una financiación justa de estos

dos pilares de nuestra convivencia que son la educación y la

sanidad. Porque nosotros decimos rotundamente: más fondos

sí, pero a continuación preguntamos: ¿para qué?, ¿para

mejorar?, ¿pero qué modelo?, ¿para afrontar qué prioridades?

No nos gustaría nada, por ejemplo, que se utilizara el hipotético

dinero para llevar a cabo el desmantelamiento de la sanidad

pública o para financiar ocurrencias carísimas como la de poner

dos profesores simultáneamente en cada clase. 
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Educación. Antes de nada no está de más recordar que el

sistema educativo de un país debe ser la garantía para crear un

espacio donde el principio de igualdad de oportunidades sea el

auténtico vertebrador. Insistir en la educación tiene especial

relevancia en un país con un modelo socioeconómico basado

en trabajos no cualificados y no en la excelencia de la

preparación de sus ciudadanos. Los problemas prioritarios a los

que nos debemos enfrentar se centran en el déficit que se

arrastra por la insuficiente dotación económica de la

transferencia de la educación, agravada por el aumento

permanente de la población escolarizada, aproximadamente

4.000 alumnos más en cuatro cursos escolares. Estamos ante un

gasto educativo disparado para atender el incremento de la

población escolarizada, la saturación de las infraestructuras y

la capacitación del profesorado. También han de atenderse

nuevos retos como la presencia de escolares extranjeros que

exigen respuestas valientes e inteligentes.

El fracaso escolar y el abandono prematuro de los estudios

es, por desgracia, otra seña de identidad en nuestro sistema

educativo. La formación profesional, por su parte, necesita mà

de metge para atender con calidad las necesidades de nuestro

mercado de trabajo. La red de centros sostenidos con fondos

públicos han de asumir las mismas obligaciones que los

públicos; no podemos olvidar que la escuela pública acoge al

80% de los alumnos de otros países con la complejidad y las

dificultades que ello supone en todos los ámbitos. Deben

atenderse igualmente los objetivos de conciliación entre la vida

familiar y laboral mediante la universalización de la etapa de 0

a 3 años como periodo netamente educativo, dejando a un lado

cualquier interpretación meramente asistencial.

En cuanto al profesorado, urge potenciar la revalorización

del oficio docente en la sociedad con medidas que favorezcan

la dignificación y mejora de esta importante función. El actual

porcentaje de interinos de un 35% debería llegar

progresivamente al 8%. Por fin deben actualizarse las

infraestructuras obsoletas, construirse nuevas eliminando

barreras arquitectónicas y dotándolas de acceso a las nuevas

tecnologías de la información y comunicación.

Sanidad. En el modelo sanitario que la UGT propone están

de más aquellos modelos de gestión sanitaria que conlleven en

mayor o menor medida la privatización del sistema; no estamos

de acuerdo con el modelo de fundación implantado en Manacor

y en Son Llàtzer, ni con el modelo GESMA, y anunciamos

nuestra oposición al modelo Alcira, llave en mano, que se

vislumbra en la gestión del nuevo Son Dureta si finalmente se

lleva a cabo. Estudios comparativos en términos de

homogeneidad ponen de manifiesto la distancia a favor de los

centros de gestión directa respecto a los de gestión indirecta:

30% menos de camas, 43% menos de recursos humanos, 21%

menos de quirófanos y 21% más derivación de pacientes,

menos gasto en personas, menos docencia, peor clima laboral,

etc. En este sentido -como muestra- no entendemos que el

número de camas previsto en el plan inicial para Son Llàtzer

fuera de 516 y se haya reducido a 309. Nos preocupa la

tardanza en resolver la situación del hospital de Son Dureta.

Todo ello, junto con tener el dudoso honor histórico de ser la

comunidad con menos gasto sanitario público por habitante,

explica el florecimiento consecuente de la sanidad privada, que

aprovecha las carencias de la pública. 

Creemos que hay fórmulas organizativas que pueden

corregir las disfunciones del sistema nacional de salud, siempre

manteniendo sus señas de identidad básicas, las que garantizan

los principios que lo inspiran: la equidad, la igualdad en el

acceso y la solidaridad, elementos imprescindibles para

asegurar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la

protección de la salud de todos los ciudadanos. 

Sea cual fuere el modelo, al igual que con la educación, la

infradotación de las competencias en el momento de las

transferencias se está viendo agravada por el crecimiento

demográfico de los últimos años. Si a ello añadimos la realidad

de no haberse considerado para la financiación a la población

flotante compuesta de turistas y residentes temporales no

empadronados no nos ha de extrañar la creciente saturación de

los servicios sanitarios, la degradación del servicio y el

agravamiento de los problemas con las listas de espera de

consultas, pruebas e intervenciones.

Vaya por delante nuestro rechazo a las fórmulas de

financiación basadas en la imposición indirecta y en cualquier

fórmula de copago. La universalidad de la atención sanitaria

exige financiación pública con el añadido de algún fondo

específico de cohesión territorial que contemple las reales

necesidades de nuestra comunidad autónoma en materia de

salud.

Financiación. Ya para terminar, haciendo un esfuerzo por

ser positivo, como se dice ahora y dejando a un lado mi

intuición, que me hace ser mas bien pesimista, permítanme

resumir mis conclusiones sobre la cuestión de la financiación

de la educación y la sanidad que aquí me ha traído, gracias a su

amable intervención. Creo en la conveniencia de lograr el

máximo consenso posible entre las fuerzas políticas y sociales

de Balears sobre las prioridades y los modelos con el objeto de

reforzar la unidad y la legitimidad de las reivindicaciones de

mejora de la financiación en sanidad y en educación. Creo en

la conveniencia de lograr el máximo consenso posible entre las

fuerzas políticas y sociales de Balears sobre la estrategia

negociadora a seguir con el Gobierno central con el objetivo

común de conseguir resultados prácticos y positivos. En este

sentido la Ley de financiación autonómica nos ofrece la base

jurídica a la reivindicación mediante, por una parte, el fondo de

cohesión sanitaria para la igualdad de acceso y la atención al

desplazado de la Unión Europea y, por otra parte, mediante las

asignaciones de nivelación por incrementos en el número de

alumnos en educación y por incremento de población protegida

en sanidad.

No obstante todo ello, no nos impide ser realistas y dudar

mucho de las posibilidades reales de que se cubran algún día

los déficits originales de las dotaciones, consecuencia directa

y aceptada por las partes en el momento de las transferencias de

las competencias, cuyos responsables son de todos conocidos.

Por mi parte, la UGT de Balears, con su secretario general

al frente, se ofrece en este marco solemne para colaborar en la

consecución de los justos objetivos de mejora de la

financiación de estos dos pilares del estado de bienestar que son

la educación y la sanidad pública en nuestra comunidad

autónoma.
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Esto es lo que quería contarles, a parte de dejar al Sr.

Presidente una carpeta para cada uno de los grupos

parlamentarios con documentación mucho más extensa que el

discurso que he soltado aquí esta tarde.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bravo. A continuació, i abans de

continuar i simplement a títol informatiu, he de dir que el Sr.

Bravo Muñoz ha vingut a aquesta comissió acompanyat pel Sr.

Miguel Herranz, el Sr. Juan Amador, el Sr. Miquel Servera

Mas, el Sr. Manuel Pelarda Ferrando, el Sr. Aurelio Martínez

Guerrero, la Sra. Maria Pons Adrover, el Sr. Joan Gabriel

Burguera i el Sr. Andreu Ferrer Gomila.

A continuació procedeix ara la suspensió de la sessió per un

temps màxim de 45 minuts per tal que els grups parlamentaris

puguin preparar preguntes o observacions. En qualsevol cas

pregunt als portaveus de cada grup parlamentari si podem

continuar.

Idò bé, per tal de formular preguntes i observacions, tot

seguit es procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris.

En primer lloc, i per part del 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 quiero agradecerle al Sr. Bravo su compareixença

aquí per donar-nos la seva visió des de Comissions Obreres de

la situació amb què ens trobam... Ai! UGT, perdonau, una

confusió, UGT, la qual ens heu fet una exposició que realment

és pessimista en qüestió de dues competències molt serioses i

importantíssimes per a aquesta comunitat, tant educació com

sanitat.

Jo diria que realment els pilars que vostè ha exposat, de la

igualtat dins educació, aquest gran augment que tenim arrel

d’aquesta immigració que tenim en el nostre territori, que els

colAlegis públics que en aquest moment tenim aquest 80% que

vostè ha dit de la gent que ens ve de fora al qual volem arribar,

són preocupacions que realment crec que tot ciutadà i els

responsables polítics tenim, perquè el que volem és anar

cercant una solució.

Jo el que li volia transmetre és agrair que ens traslladi des

del seu punt de vista, des del seu grup que vostè representa,

aquesta preocupació o demanda realment de la gent que està

enmig, i tant en educació com en sanitat, que són dues

transferències passades i que realment al final tot desemboca en

falta de finançació. Per tant som conscients d’aquesta falta de

finançació i la feina que s’ha de fer des d’aquí, des del Govern

o des del Parlament, és fer feina sobre aquest tema per millorar

aquestes preocupacions que realment al colAlectiu de peu que

són els que realment ho pateixen, estam disposats a continuar

fent feina. 

I el que sí li vull agrair és la seva colAlaboració, que s’ha

posat a disposició per a qualsevol tipus de negociació que es

pugui dur. Per tant des del meu grup vull agrair-li l’aportació

que vostè ha fet referent a la visió que des del seu punt de vista

tenen. 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:

Gràcies, Sr. President. No gastaré els 10 minuts perquè és

bàsicament una intervenció de cortesia, per agrair al Sr. Bravo

en representació d’UGT i també als que vénen en representació

de Comissions Obreres i d’USO, idò agrair sincerament que

hagin tengut l’amabilitat de venir a aquesta comissió a exposar-

nos el seu punt de vista. Jo crec que no és funció ara dels grups

parlamentaris entrar en debat amb els convidats, ni fer-los el

nostre propi discurs. Com a mínim des del nostre grup el que

farem és escoltar atentament.

També volem agrair l’aportació de documentació, que

estudiarem, i en qualsevol cas llavors els grups polítics, al final

de les compareixences, haurem de formular les nostres

propostes. Per tant, ja dic, i ja valgui per a tots els

compareixents de després, no els farem preguntes, als

compareixents, sinó simplement escoltarem el que ens hagin de

dir i esperem que tot això, a pesar que tenim un cert

escepticisme, també, com el Sr. Bravo, sobre el funcionament

d’aquesta comissió, però bé, volem agrair les seves aportacions

i utilitzar-les després de cara a les conclusions que es puguin

treure d’aquesta comissió especial.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. També gràcies per l’aportació que

ens ha fet el Sr. Bravo. Llegirem amb atenció la documentació

que ens ha aportat i que ens imaginam que concretarà més en

els aspectes que tractam en aquesta comissió, que no és més

que el dèficit en la dotació econòmica que plantegen les dues

competències més importants que tenim, educació i sanitat.

Compartim el seu escepticisme i jo li diria que elevat al

quadrat, perquè aquests problemes no només neixen del fet que

pràcticament, llevat d’un petit lapse de temps, històricament el

Govern de les Illes Balears i el Govern de l’Estat han estat de

distint color polític, perquè precisament un dels problemes que

avui tenim, que és el dèficit en educació, neix en el moment del

traspàs, que curiosament coincidien governs del mateix color

polític: el Partit Popular governava a Madrid i a Palma, i es

varen acceptar uns traspassos en educació amb una dotació que

s’ha demostrat totalment insuficient.
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Compartim, per tant, l’anàlisi que ha fet vostè, que la

insuficient dotació econòmica d’aquestes dues competències

tan importants neix d’uns traspassos insuficients

econòmicament, amb un increment de la població que s’ha

produït i d’una manera exponencial, amb un increment també

de la població flotant, que mai no hem aconseguit que es

tengués en compte, ja no sols amb els traspassos de les

competències, sinó dins el sistema de finançament global, i jo

afegiria un punt que vostè no ha citat però que l’altre dia va

sortir a la compareixença del vicepresident de PIMEM, que és

un increment de les demandes de la societat que s’anirà

produint progressivament, i molt més quan acostam les

competències a l’administrat. Avui hi ha altres comunitats

autònomes que tal vegada no tenen la nostra renda per càpita

però on el Govern ja ofereix uns serveis, especialment en

sanitat, que podríem parlar de dentistes, podríem parlar

d’oculistes, que aquí ni ens podem plantejar però que la nostra

població anirà reivindicant progressivament, i això repercutirà

en una necessitat de més inversió, especialment en sanitat.

I finalment també hem de tenir en compte una qüestió que

vostè ha plantejat i que estic totalment d’acord amb la denúncia

que ha fet, que no només ens hem de limitar a reivindicar més

dotació econòmica, sinó que hem d’administrar bé els escassos

recursos econòmics de què disposam i, efectivament, el

desbarat de posar dos professors dins una mateixa classe és

tirar els doblers. O el que vivim aquests dies amb la polèmica

de Son Espases que, a més a més de malbaratar un espai rústic

i d’un gran valor patrimonial, ha significat tudar un projecte,

comprar a preu d’or un terreny rústic pagat a preu de solar

caríssim, etc., i per tant això ens lleva arguments a l’hora de

reivindicar davant Madrid la necessitat que ens traspassin més

recursos econòmics.

I res més. Insistesc que llegirem la documentació que ens

han aportat i gràcies per la seva colAlaboració.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sra.

Francina Armengol per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També en nom del Grup

Parlamentari Socialista volem agrair la presència del Sr. Bravo

d’UGT i de tota la gent que l’acompanya per part del sindicat,

i plantejar un poc primer, en termes generals, aquest

funcionament de la comissió no permanent de finançament de

sanitat i educació. És un acord entre tots els grups

parlamentaris i, per tant, tirar endavant aquesta comissió amb

la participació d’agents socials perquè puguin aportar al

Parlament de les Illes Balears dades i visions sobre com està

evolucionant el finançament de dues matèries importants com

la sanitat i l’educació, i evidentment els primers compareixents,

que varen ser els membres del Govern, ja varen posar damunt

la taula que no s’està parlant d’una reforma dels sistema de

finançament autonòmic, sinó d’una modulació del finançament

de la competència de sanitat i d’educació, sobretot pel que fa

als temes de desplaçats i de l’augment de població. Això és un

poc la visió que va transmetre aquí el Govern de les Illes

Balears, els representants del Govern de les Illes Balears.

Jo crec que val la pena dir una qüestió clara, com a mínim

per part del Grup Parlamentari Socialista. Nosaltres participam

en positiu en aquesta comissió i crec que s’ha d’arribar a unes

conclusions en les que tots els grups parlamentaris puguem

estar d’acord, evidentment havent escoltat tota la gent que ha de

participar a dites comissions del finançament de sanitat i

educació, però val la pena recordar que el discurs que fa el

Partit Socialista aquí a les Illes Balears és el mateix que venia

fent quan ens va tocar governar a les Illes Balears i abans de

governar a les Illes Balears: la competència d’educació hem

definit moltes vegades que va venir infradotada, va venir amb

dos governs del Partit Popular a un i a altre costat, i després la

gestió dels propis recursos educatius jo crec que durant l’etapa

del pacte de progrés hi va haver un avanç importantíssim,

sobretot pel que fa a noves infraestructures educatives i a nous

serveis de professorat; i quant a la transferència de sanitat val

la pena recordar, també, que és una competència transferida

amb un cert xantatge a les comunitats autònomes perquè o

l’agafaves o quedaves fora i a fora feia molt de fred, i aquesta

competència repetim una vegada més que va venir amb una

infradotació pressupostària evident, i que l’única fórmula que

es va donar per part del Govern de l’Estat en aquell moment era

l’impost sobre els hidrocarburs que, pel que hem pogut

entendre, el Sr. Bravo hi estaria en contra.

Per tant aquesta és la realitat. Tenim dues competències

amb mala dotació econòmica inicial, en les quals la comunitat

autònoma ha de fer un esforç pressupostari important, i sí que

nosaltres li plantejaríem algunes qüestions de veure si el

sindicat ha anat estudiant alguna qüestió. Una qüestió l’ha

plantejada el Sr. Sampol quan deia que de fet aquí cada vegada

hi haurà més demandes socials, i amb els recursos que tenim

idò s’hauran d’atendre noves demandes socials que no estan

contemplades inicialment en el que havia de ser la

transferència. Evidentment hi ha el fenomen de la immigració,

per tant amb major escolarització, major dotació per a

integració de tot el colAlectiu immigrant, però també en el que

afecta a salut és exactament igual. Per tant no sé si des del

sindicat s’ha fet alguna avaluació i seguiment d’aquest

finançament de les dues competències, a veure amb quines

noves demandes socials ens hem d’encarar, i quin pressupost

necessitaríem per encabir-nos en aquestes noves demandes, si

d’alguna manera s’ha quantificat el volum del dèficit de les

dues competències.

I després ens agradaria saber si tenen alguna informació;

l’altre dia a la compareixença del representant de PIME ens

comentava que ell trobava molt a faltar, en la gestió que fa el

Govern de les Illes Balears actualment, una coordinació

important en tots els temes de formació professional, o sigui,

d’oferir a la societat de les Illes Balears aquells cursos de

formació professional que necessita l’empresari per poder tenir

treballadors en disposició de ser absorbits pel sector

ocupacional. Per tant ens agradaria saber si tenen alguna

valoració sobre aquesta qüestió. I després saber com veuen des

del seu punt de vista com ha funcionat l’homologació del

personal sanitari educatiu a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, perquè evidentment això és una part importantíssima
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d’allà on van els doblers públics tant per a sanitat com per a

educació.

I acab fent una referència al que crec que vostè també ha

comentat: a part que, evidentment, s’ha de demanar el que és

just per a les Illes Balears, i el Partit Socialista estarà en

primera línia en poder reivindicar tot allò governi qui governi

a l’Estat, això nosaltres no ho miram ni ho tenim en compte

sinó que demanarem allò just per a les Illes Balears, però també

crec que s’ha de ser rigorós amb la gestió dels recursos que

tenim propis a les Illes Balears i de com es gestionen, i

evidentment no estaríem d’acord en quedar-nos en el fet de

només demanar doblers a Madrid, sinó que crec que s’ha de ser

molt rigorós en com hem de gestionar les competències que

tenim aquí, com es gestionen els recursos i des del nostre punt

de vista, evidentment, si manquen recursos per a sanitat i

educació, que nosaltres deim que en manquen, també hem de

dir que la política que s’està fent des del Govern de les Illes

Balears, tant en política educativa com en política sanitària,

evidentment s’estan tudant molts de doblers que crec que són

necessaris per donar més serveis socials a la ciutadania de les

Illes Balears, que crec que és el primer en què hauríem de posar

èmfasi, el primer que hauríem de tenir en compte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Pel Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc les meves paraules

d’agraïment al Sr. Bravo per la seva assistència, donar-li les

gràcies, idò, per haver acceptat la convidada que li vàrem fer

des del Parlament. Vull lamentar que sigui qui hagi dit ell

mateix el seu escepticisme respecte als resultats d’aquesta

comissió. Ell mateix... Sr. Bravo, vostè ha dit que ens posem

d’acord, i jo estic totalment d’acord amb el fet que ens hem de

posar d’acord, però tots: els agents socials i també els grups

polítics, perquè del que es tracta avui és precisament de poder

analitzar i poder discutir la finançació d’aquestes dues

competències que han estat transferides del Govern de l’Estat

al Govern de les nostres illes.

Jo per educació, vostè és un convidat i jo no entraré a

discutir, evidentment, ni amb vostè ni amb els altres diputats,

sobre models sanitaris o models educatius. D’això en podem

discutir quan creguem oportú però no en aquesta comissió. Allò

important, en primer lloc, és que la finançació d’aquestes dues

competències estigui ben dotada. Si no hi ha finançació no

importa discutir de models, el que primer hem de fer és posar-

nos d’acord en aquesta comissió per consensuar al màxim

possible unes conclusions i poder aconseguir que aquesta

finançació d’aquestes competències, com deia abans, vengui

molt ben dotada.

Només una referència. És ver que a l’hospital de referència

de Son Dureta hi ha hagut molts d’entrebancs. Jo crec que allò

positiu és que aquest hospital ja està en marxa quant al seu

projecte, i jo reiter una vegada més el meu posicionament: a mi

el que m’interessa en aquests moments és anar en positiu i no

entrar en desqualificacions. No ho faré, per tant, amb les

afirmacions -perquè tampoc no em toca- que han fet els altres

diputats, però sí que jo vull fer una incidència una vegada més:

podem discutir si aquestes transferències estaven mal dotades

o no; l’oposició reiterarà sempre que aquestes transferències

han vengut mal dotades. Nosaltres des del Partit Popular

sempre defensarem que no, que el desfasament que hi ha en

finançació ens ve precisament per aquest increment fortíssim

que hi ha hagut de població. En podem discutir molt, però

tanmateix al final serà una discussió banal que jo entenc que de

cara al bon funcionament de la comissió a mi el que m’interessa

més en aquest moment és conèixer les opinions en aquest

moment del Sr. Bravo i poder anar endavant. Jo reiter, una

vegada més, que el model de finançament és una cosa, però allò

que importa més, almanco a mi en aquest moment, és el

finançament. I la pròpia Llei 21 del 2001, de finançament de les

comunitats autònomes, permet, i així ho diu, que quan hi ha un

increment d’un 3% superior a l’increment de la població a

nivell d’Espanya, la pròpia llei permet que es pugui revisar el

finançament, no el model de finançament, aquest és un altre

tema. Per tant, com que es compleixen aquestes dues

condicions que hi ha hagut un increment de població escolar i

també de població protegida en el tema de sanitat, nosaltres

entenem que hem de fer els màxims esforços possibles per

poder arribar a unes conclusions consensuades, sigui qui sigui

el mal que tenim. 

Però crec que l’important és poder arribar a trobar un bon

finançament i amb un bon finançament sí que es podrà discutir,

a més hi tenim dret a plantejar a l’Estat aquesta reivindicació

perquè així ho marca la llei. I amb aquest finançament sí que

podem parlar, el dia que sigui, amb proposicions no de llei, de

models sanitaris i de models educatius. Jo com és natural Sr.

President, en aquesta intervenció i en aquesta compareixença

no entraré dins aquest debat, però sí reiter una vegada més les

explicacions, la intervenció del Sr. Bravo i li deman també que

ajudi i que entre tots puguem trobar un bon finançament per a

aquestes dues competències que tenim.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. A continuació té la paraula el Sr.

Bravo per tal de formular observacions o contestar les

preguntes de les intervencions de tots i cadascun dels portaveus

dels grups parlamentaris.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ GENERAL DE

TREBALLADORS (UGT) (Lorenzo Bravo i Muñoz):

Al final sí que entremos en debate. Vamos yo más que en el

tema de las transferencias estamos completamente convencidos

que hubo muchísima prisa, yo creo que a veces se han cogido

transferencias, bajo mi punto de visto, sin saber e incluso sin

tener un modelo y sin saber que íbamos a hacer con ellas.

Aquello de lo coges o lo tomas, hubo comunidades autónomas,

por ejemplo Castilla-La Mancha que estuvo un montón de

tiempo sin cogerlas porque les parecía que no estaba bien. Y Sr.

Oliver, el déficit de población, era también un déficit que
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teníamos anteriormente y que siempre hemos estado a la cola

de las inversiones. Aquí teníamos Son Dureta que ya estaba

viejo hace 30 años y hasta que se hicieron otras inversiones...,

ese déficit ya lo teníamos y no nos querían incluir dentro de las

transferencias.

Por cierto, fuimos la primera organización que salimos a la

opinión pública diciendo que habría que hacer un hospital

nuevo, incluso decíamos dónde, que nadie lo nombra, nos

dijeron que no se podía, pero tampoco han argumentado si se

puede o no y era el tema del cuartel General Asensio, buen

acceso, cerca de la autopista, aquello prácticamente no se

utiliza para nada, de los posibles cuarteles que puedan

desaparecer en el futuro y no tendríamos que ir a Son Espases,

con toda la polémica que se ha generado y todo lo demás.

Había mucha gente que en este intercambio de tiempo, eso fue

en el 2001, que sí que han dado cambios de posición, de si

invertir en Son Dureta, que si hacer uno nuevo y tal. La UGT

dijo aquello en el 2001 y lo sigue diciendo y seguimos diciendo

que es la mejor solución y tenemos ejemplos de inversiones en

hospitales viejos, que al final ha resultado que ha sido peor el

remedio que la enfermedad, es más barato tirar el mismo Son

Dureta, si se pudiera hacerlo nuevo que volver a meter dinero

allí porque al final sale más caro. O sea que yo creo que en

eso..., lo que me sorprende es ya digo, por eso ya lo decía

anteriormente y si alguno se mosquea pues la verdad es que no

he venido con la intención de mosquear a nadie, pero no hay

más que tirar de hemeroteca para ver lo que ha pasado en los

últimos años de qué se dice en un momento y qué se dice en

otro. Entonces bueno, en el 2001 nosotros dijimos eso y

seguimos diciendo lo mismo y decíamos que eso está mal

dotado y sigue estando mal dotado. Y seguimos diciendo que

102.000 millones de pesetas no bastaban y que eran como

mínimo 120.000 y lo demostramos y se sigue diciendo. O sea,

son las aseveraciones que nosotros hemos hecho, a lo mejor

había que haber dicho guarden ustedes el dinero y sigan

financiando la Seguridad Social o la educación desde allí.

Yo creo que aquí se han hecho todavía muy malos

equiparaciones en el tema de la cuestión salarial, que no sé

quien lo preguntaba, no sé si era la Sra. Armengol. Decir que

tengo la sensación de que se ha hecho muy por arriba, un

médico, no sé si habrá alguno por aquí, o gente muy bien

remunerada que ha llevado muchos gastos, pero la tropa se ha

quedado con el barro de la escoba. Con el palo de la escoba se

ha quedado la tropa y sin embargo los que más ganan encima

se han mejorado y que yo sepa, los médicos por ejemplo pues

sí que se han puesto en el furgón de primera clase y la tropa ha

seguido yendo en tercera clase. Entonces bueno, tampoco se ha

hecho el tema de la equiparación salarial o la equiparación de

los distintos convenios que aquí también teníamos, no sé si en

todas las comunidades tenían el follón de GESMA, lo otro y lo

demás allá. La verdad es que eso ha complicado mucho el

tema. Yo creo que independientemente de que haya sido

pesimista o escéptico, es que está habiendo tal avalancha de

cosas que a mi me preocupa enormemente. 

No sé si ahora dentro del debate de reforma de la

Constitución pues a lo mejor habrá que definir el modelo y

decir vamos todos a un modelo federal y no tener que ir

reinventando siempre... La UGT ha tenido que salir hoy sin ir

más lejos pues llamando la atención a todo el mundo con este

comunicado de prensa con el tema..., porque les preocupa. Ya

digo, esto es un comunicado de prensa de ámbito confederal,

diciendo lo que está pasando con el tema de la sanidad en

concreto. En el tema de la sanidad si al final todo el mundo

tiene que hacer, o llegar a lo que han ido haciendo con las

distintas competencias, por ejemplo en Cataluña en lugar de

meter, así y todo yo creo que estuvieron mejor dotadas que

estas, en lugar de hacer un buen sistema público se echaron en

mano de lo concertado y ahora no tienen ni dinero, ni sistema

público, ni patrimonio, ni nada, por poner un ejemplo. Bueno

entonces aquí había una auténtica aplicación de modelo que

nosotros también hemos denunciado, estamos a favor no de un

Estado autonómico sino de un Estado federal, siempre lo hemos

estado. Pero no estamos a favor de 17 modelos, o de 17

ciudadanos de diferente manera y eso habrá que hacerlo de

alguna forma y nosotros también entendemos que es la

financiación directa. Nosotros los inventos, Sra. Armengol, del

caso (...) y de tabaco y todas esas historias hemos estado

siempre en contra y siempre lo estaremos.

Y también luego va el tema de prioridades, aquí en Baleares

es más prioritario el club ciclista, aunque gana alguna etapa, o

lo del Sr. Michael Douglas ¿o son más prioritarios la educación

y la sanidad? Yo creo que es más prioritario la educación y la

sanidad. Entonces eso va en tema de prioridades, en temas de

retos, en tema de empujar todos en la misma dirección. Yo no

quiero polemizar, pero si se tiene que polemizar no tengo

ningún problema, además siempre he sido polémico en esta

vida, incluso sin decir cosas incluso dicen que hago cosas que

no hago, ahora no viene a cuento, pero bueno. No abro ni

siquiera el paréntesis, lo cierro antes de abrirlo. 

Entonces bueno yo creo que ese es el tema, nosotros

estamos en disposición y reconocemos, no solamente el

aumento de población sino el trato que ha habido y todo lo

demás anteriormente. Pero bueno eso puede haber pasado, se

tiene que hacer una recomposición de cómo han venido esas

transferencias, qué ha pasado con ellas, como en educación que

le cogió al pacto, si no me equivoco, casi recién hecha..., al año

siguiente, pues todos sabíamos que eso venía mal y me parece

que los primeros años ya había 5 o 6.000 millones de déficit, o

más. No sé al final cómo terminó, ahora no recuerdo la cifra,

pero el déficit era espectacular y nosotros ya incluso lo tenemos

declarado, vuelvo hacer mención a los medios de comunicación

y se puede mirar, que si se hace una educación y una sanidad

como la estamos pidiendo desde la Unión General de

Trabajadores, al final no habrá dinero nada más que para eso,

ni para infraestructuras, ni para todo lo demás. Precisamente

por cómo han venido dotadas en algunos casos.

Así que yo no sé, habrá que ver entre todos o redefinir el

modelo, o ver qué es lo que hay que hacer allí. Nosotros, no he

entrado uno por uno, pero yo he hecho una intervención

puramente sindical, política o como la quieran ustedes llamar,

pero hemos dejado allí unas carpetas que contestan casi a la

inmensa mayoría. O sea que estamos incluso dispuestos a lo

que hemos hecho siempre, a que cualquiera de los grupos

parlamentarios o de los partidos políticos que quieran seguir

profundizando, pues a nosotros incluso nos gustaría, esto no es

una comparecencia, muchas gracias y que ojalá incluso se

prodigasen en otros temas, pero en este tema tan importante,

nosotros estamos completamente de acuerdo que hay que
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seguir, no tenemos ninguna varita mágica y damos una serie de

recetas, que incluso yo las he anunciado, algunas de ellas y

otras muchas más que yo creo que es la linea de lo que estamos

diciendo. 

Nosotros volvemos a reiterar una vez más, nuestra

predisposición, que a pesar del pesimismo sí que puede haber

posibilidades y lo más importante que lo habéis reiterado casi

todos los grupos parlamentarios, cosa que a mi me alegra y

sería la mejor fórmula de empezar esta andadura con buen pie,

es que nos tenemos que poner de acuerdo. Si todos estamos de

acuerdo en que tenemos que ponernos de acuerdo y no

solamente los partidos políticos o grupos parlamentarios, sino

lo que representamos los sindicatos u otros estamentos de la

sociedad, pues yo creo que sería en la linea de lo que hemos

estado aquí defendiendo esta tarde la UGT y lo que va a seguir

defendiendo la UGT, tenemos propuestas, tenemos gente y

tenemos argumentos más que suficientes para poder aportarlos

por el bien y por el beneficio de los ciudadanos de Baleares.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bravo. Com saben, senyors diputats, ara

podem fer ús d’un torn de rèplica, deman als parlamentaris si

volen fer ús d’aquest torn de rèplica.

Sí, Sr. Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Em sap greu, Sr. Bravo, però crec

que s’ha equivocat de debat i de fòrum i li he de dir. És a dir,

vostè ens demana el consens, però si parlam de finançament i

de veure el finançament d’aquestes dues transferències, miri jo

li ho respect que vostè digui per activa i per passiva que està

mal dotada, jo li ho respect, és la seva opinió. Però escolti, hi

ha un Govern que governa, hi ha un Parlament, hi ha unes

regles de joc i si vostè també entra en valoracions de prioritats

del club ciclista o de Michael Douglas, francament, vostè ha dit

“que no viene a cuento”, vostè mateix ho ha dit. A mi em sap

greu de veritat. Esper que es pugui redreçar aquesta

compareixença i aquest debat i francament a veure si ens posam

d’acord. Però per posar-nos d’acord és a veure què introduïm

dins el debat. 

Sr. Bravo, tenc la més bona predisposició del món i la més

bona voluntat per arribar, ho repetesc una vegada més, a poder

veure si som capaços entre tots de treure unes conclusions que

ens permetin reivindicar aquest dret que ens dóna la Llei 21 del

2001 de finançament de les comunitats autònomes, ho repetesc,

aquest dret que ens dóna perquè hem sobrepassat el 3%

d’increment poblacional damunt la mitjana de la península, és

a dir, de tot Espanya i això és allò que reivindic una vegada

més. No obstant, reiter també una vegada més, el meu

agraïment cap el Sr. Bravo per les seves explicacions i per

haver vengut aquí al Parlament a fer-nos aquesta exposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. El Sr. Bravo té un torn de

contrarèplica per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ GENERAL DE

TREBALLADORS (UGT) (Lorenzo Bravo i Muñoz):

No creo que llegue. Yo también tengo la ley aquí Sr. Oliver,

la he traído a posta porque me la he estado aprendiendo y yo he

dicho que eso es prioritario también para nosotros. Estando eso

claro, pero bueno no se trata de que sea prioritario, tenemos que

saber para qué, que es lo que hemos dicho. Y también hemos

dicho dentro de las prioridades, he dicho otras que no le gustan,

pues aprovecho porque algunas veces no me escuchan o no me

oyen por allí, pues aprovecho la ocasión para decir como

sindicato lo que me gusta y lo que no me gusta y si no lo puedo

decir pues me lo dicen y ya está. Pero vamos yo creo que vengo

aquí, incluso para decir bajo mi punto de vista, porque es un

tema muy delicado y muy complicado el tema de la educación

y la sanidad, es un tema de prioridades, así de claro. Entonces

cuando cualquier govern, sea del color que sea, sea de aquí de

allí, o de donde sea, hacen alguna prioridad o hacen alguna

inversión que no vaya en la linea de lo que estamos

defendiendo como sindicato, pues lo decimos. 

Otra cosa es que guste más o guste menos. Estamos

hablando de prioridades y se tienen que marcar y para nosotros

una de las prioridades más importantes son la educación y la

sanidad. A partir de allí, cuenten ustedes para lo que haga falta

y esto es lo primero. Nosotros se lo hemos dicho a varios

consellers de este govern, del govern anterior, de otro govern

anterior, que estamos dispuestos siempre que sea para pedir

cosas como esta que nos pertenece y que no nos la han querido

dar, de ir de la mano de quien haga falta. Y lo reitero aquí en el

Parlament que es el sitio más adecuado. Si mañana me viene el

conseller de Economía, o la consellera de Sanidad que hay que

ir a pedir esto, pues vamos a por lo que hay que pedir porque

es nuestro y ya está.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bravo. A continuació passarem a la

segona intervenció de la tarda. Té la paraula, si vol ocupar el

seu lloc, el Sr. José Benedicto Lacomba, que és el representant

de Comissions Obreres i que ve acompanyat de la Sra. Catiana

Vicens i Guillem i el Sr. Rafel Borras Enseñat. A qui aquesta

presidència agraeix la deferència de què hagin vengut en aquest

Parlament i li don una molt benvinguda.

Sí té la paraula.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES

(CCOO) (José Benedicto i Lacomba):

Bones tardes, molt agraït en aquesta comissió parlamentària

per la convidada feta al nostre sindicat, a Comissions Obreres,

per exposar l’opinió de la nostra organització envers els temes

de finançament de la sanitat i l’educació. La presència de

Comissions Obreres en relació al company d’UGT és menys

nombrosa, però en absolut ens sentim acomplexats i crec que és

de l’entitat suficient per donar resposta a les preguntes que en

posterioritat puguin fer les senyores i senyors diputats.
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Bé aquest Parlament té l’expressió de la sobirania política

de la nostra comunitat i ens demana a Comissions Obreres la

nostra opinió en relació al finançament de la nostra sanitat i

educació. Saludam aquesta iniciativa, donant que contraposar

el paper legítim del legislatiu, la nostra concepció de la

democràcia és que aquest, el legislatiu, té el deure i el dret

d’aplicar aquelles polítiques que per a la nostra comunitat

siguin les més convenients a l’ordre d’assolir les majors quotes

de benestar social. El dèficit democràtic que sempre hem

criticat és precisament el que moltes d’aquestes decisions,

sobiranament adoptades, no han tengut en compte l’opinió, ni

han comptat en l’acceptació de la majoria social a la que

representa, fins i tot, han adoptat mesures amb l’opinió

contrària dels agents representatius en moltes de les matèries

tractades. Per tant, benvinguda sigui aquesta iniciativa i

esperam que no sigui la darrera quant a conèixer l’opinió de la

societat civil, que tantes coses té a dir i aportar a aquests

processos.

En primer lloc dir-los que Comissions Obreres s’ha

mantingut coherent en les seves opinions, per tant, no canvien

en funció de qui governa aquí, a la nostra comunitat, o en

àmbits estatals. Per tant, allò que aquí exposam és independent

dels contextos polítics i de la pròpia correlació de forces

polítiques. El nostre suport a les decisions sobiranes adoptades

en l’àmbit de la nostra comunitat, no sols és un acte de

coherència, és també una actitud del nostre sindicat. Aleshores

reclamam també coherència i lleialtat a les institucions. En

definitiva, els ciutadans de Balears per damunt de les

estratègies de partit. 

Dins l’anterior en relació al finançament de l’educació i la

sanitat, vull recordar-los l’opinió que ja va tenir Comissions

Obreres quan es va rebre la transferència d’educació, quan es

va rebre la transferència de la sanitat. Vàrem mostrar una

actitud i un posicionament crític, precisament perquè pensàvem

que venien dotades d’una forma totalment insuficient. Nosaltres

pensam que a partir d’aquest moment es coneix la nostra

posició en relació a possibles reivindicacions quant a major

finançament. Però la posició de Comissions Obreres és la

defensa d’una sanitat pública (...) entorn a un únic model de

gestió que faciliti la interelació entre els distints nivells

assistencials i l’homologació de les condicions laborals de tot

el personal. Comissions Obreres aposta per la desaparició de

GESMA i la seva integració dins un sistema sanitari públic, la

desaparició de les fundacions laborals i la seva integració baix

un únic estatut i idèntic règim laboral per a tot el personal

sanitari. 

El nivell de qualitat en relació a les prestacions que se’ls

deu als ciutadans de Balears són insuficients, els ràtios de llits

per habitant, el pressupost que dedica la nostra comunitat a

l’atenció a la seva ciutadania és totalment insuficient, en

independència del finançament. El pressupost dedicat al capítol

sanitari a Balears ha tengut un increment del 2,3 en relació a

l’any anterior, comunitats com Aragó han tengut un 6%,

Canàries l’11%, Astúries el 8,6%, sense parlar ja

d’Extremadura amb un 22,65, el País Valencià amb un 13 o La

Rioja amb un 13,7. I així podem comprovar que l’increment

aplicat a la sanitat balear és el més baix de totes les comunitats.

Totes aquestes dades escrites són independents del finançament

que obtenen de l’Estat.

El procés de transferències en relació a la sanitat s’inicià el

2000, va acabar el 2002 i és en el 2003 quan el Parlament

balear promulga una sèrie d’ordre, lleis i decrets relacionades

amb la gestió sanitària. El creixement pressupostari va ser d’un

5,7 respecte l’any anterior, però aquest creixement va ser

bàsicament per la posada en marxa de Son Llàtzer, tal

increment no va cobrir el dèficit, donant que en aquest mateix

període es va produir un efecte negatiu, el descens en 3,9 punts

de la despesa sanitària per habitant. Balears ha crescut en

nombre d’habitants de forma espectacular, molt per damunt de

la mitjana nacional i aquest fenomen era totalment previsible.

No poden les institucions públiques ignorar aquestes

circumstàncies i no proveir adequadament la dotació

pressupostària suficient per atendre el nombre de la població.

La conseqüència ha estat un descens de la qualitat assistencial

que es presta, incrementat aquest dèficit sanitari. Aquesta

circumstància sols es pot entendre amb una concepció, la del

centralisme imperant i per una concepció de què el serveis

públics són subsidiaris de la iniciativa privada. La tendència

econòmica neoliberal en la que es conceben aquests serveis

bàsics provoca que les polítiques en sanitat i en educació

s’encaminin cap un major desenvolupament de la iniciativa

privada, això sí amb doblers públics, o en altres casos en

serveis públics amb gestió privada. Han substituït allò que ha

de ser una gestió amb criteris totalment públics per criteris

privatitzadors de la gestió de la salut i l’educació, que a més

han demostrat que no resulten ni més econòmics ni tampoc

milloren la gestió d’aquestes inversions.

El problema de la sanitat a Balears no sols és el finançament

que obté de l’Estat, si fos així no entendríem que qui governa

avui la nostra comunitat apelAlin el finançament quan ara fa dos

anys quan es varen produir les transferències i estaven a

l’oposició a Balears deien el contrari. Han d’explicar com és

possible aquesta paupèrrima inversió en el sistema públic

sanitari de Balears i en canvi una part importantíssima del

sistema obté les majors retribucions en relació a la resta de les

comunitats, em referesc als metges. No ens sembla malament

que estiguin ben pagats, allò que no és de rebut és que sigui a

costa de mantenir el dèficit estructural que avui tenim. És el

deure d’aquest Govern i el del pressupost de la comunitat

autònoma assolir la mitjana nacional, com a mínim, (...) que

aquesta comunitat autònoma pot baixar dels ràtios estàndard

que recomana la pròpia Organització Mundial de la Salut.

Nosaltres volem saber quan es reclama més finançament,

quin destí té la mateixa i si per a aquesta reivindicació se’ns

demana l’opinió i el suport, per què no se’ns demana també

l’opinió quan la Conselleria de Sanitat contracta una empresa

privada per a la catalogació dels llocs de treball en la sanitat

pública? Per què no se’ns demana l’opinió i hem de conèixer a

través dels mitjans de comunicació del concert que estableix

amb una empresa privada i que dispensarà el servei de

radiologia dintre del propi complex hospitalari de Manacor? Si

es pretén més finançament per seguir externalitzant serveis que

hauria de prestar el sistema públic sanitari amb els seus propis

mitjans i amb un personal perfectament preparat per a tals fins.

Si es pretén que com més finançament es sigui derivant cap a

la iniciativa privada inversions que nosaltres entenem han de

servir per enfortir un sistema públic. Si fos així, no comptarà

aquest Govern i aquesta iniciativa amb el nostre suport. No

donarem un aval per a més finançament si aquestes inversions
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i iniciatives no reverteixen en el sistema públic, si no serveixen

per enfortir el paper del que s’ha descrit anteriorment, un

sistema d’atenció suficient, universal i públic.

En relació a l’educació amb un tema de criteris generals

explicats per a la sanitat, no són distints. Mantenim les quotes

formatives més baixes de l’Estat espanyol, moltes i diverses

causes expliquen aquest fet, cap d’elles explica com el poder

públic no ha intervingut per corregir aquest dèficit. Seguim

pensant que no són els concerts amb les entitats privades sinó

la pròpia iniciativa pública la que ha de corregir la realitat

actual i cercar les solucions amb una situació que condueixi a

una falta absoluta de compatibilitat. És imprescindible la

inversió en capital humà, la inversió en la formació des de

l’edat més jove, de forma planificada i amb un esforç inversor

pertinent. La resta són excuses, arguments per seguir justificant

el no fer res, distracció en les lluites electorals. En definitiva,

una mala política per al futur de la nostra comunitat.

Una educació pública de qualitat i que ha de garantir tota la

població de Balears, places d’escolaritat amb ràtios admesos

per a la correcte formació de tots i cadascun dels alumnes que

formen part de l’actual sistema educatiu. És necessari ampliar

l’escolarització creant centres públics que permetin atendre les

necessitats de l’etapa de 0-3 anys, ja que estam immersos dins

un canvi social important, la incorporació de la dona en el món

laboral. La cobertura de necessitats de l’educació

compensatòria per als alumnes amb necessitats educatives

especials i unitat d’intervenció per a alumnes amb problemes

d’adaptació escolar. S’ha d’aconseguir gestionar amb els

recursos disponibles, ampliant plantilles, amb la creació

d’assessors educatius, professors d’educació especial, etcètera.

D’aquesta manera podrem proporcionar a cada alumne una

educació adaptada a les seves pròpies necessitats i amb l’ajuda

necessària per assolir una plena integració social i laboral.

Plans integrals d’acollida per a l’alumnat d’incorporació

tardana. Segons les dades proporcionades per la pròpia

Conselleria d’Educació, les plantilles destinades als alumnes

amb necessitats educatives especials han disminuït, passant de

72 especialistes en el curs 2003-2004 a 20 a l’actual 2004-

2005. Una educació pública de qualitat ha de distribuir els seus

recursos sense permetre que els doblers públics destinats a

l’educació es dirigeixin i utilitzin per gestionar empreses

privades, com succeeix actualment amb els centres concertats.

I finalment, la cultura i la llengua de cada comunitat són

vehicles d’integració social i per tant, és la que situarà el

conjunt dels ciutadans en igualtat de condicions entre ells. Per

tant, són les institucions públiques les que han de garantir un

ensenyament públic, de qualitat, universal i amb la nostra

llengua. Aquesta és l’única forma possible per assolir una

integració, una cohesió social de la ciutadania de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Benedicto. A continuació procedeix a la

suspensió de la sessió, deman als grups si volen suspendre?

Podem continuar? Sí. 

Per part del Grup Parlamentari Mixt intervé l’Hble. Sra.

Diputada Dolça Mulet per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President. Sr. Benedicto de Comissions

Obreres, moltes gràcies per la seva presència aquí i fer-nos

l’aportació des del seu grup d’allò que és la realitat damunt el

tema de sanitat i educació. Jo simplement, una vegada escoltat,

allò que li agraesc són les seves aportacions perquè es pugui fer

feina des d’aquesta comissió i arribar a un consens per anar

millorant tot allò que vostè en aquests moments ens ha exposat

aquí perquè realment és una visió del dia a dia de la gent, com

també ho ha estat la intervenció de l’altre senyor.

De totes maneres prenem nota per tenir-ho en compte i

poder-ho debatre en un futur per millorar la qualitat tan

d’educació com en sanitat, tal i com mereixem els ciutadans

d’aquesta comunitat. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mulet. Per part del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds intervé l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo la veritat és que no pensava

tornar intervenir, ja havia fet una intervenció de cortesia perquè

jo entenc que ja que tenim convidats aquí els hem de deixar

parlar i hem d’escoltar i després, en funció del que escoltem

d’aquests convidats i dels altres ja arribarem a conclusions.

Crec que no és el moment oportú, així ho entenem des del meu

grup, per entrar en debats amb altres grups parlamentaris i en

tot cas als convidats preguntar-los si volen fer un major

aprofundiment o explicar amb més detall alguna altra cosa.

Aquesta era la meva posició, ho segueix sent. Aprofitaria

per demanar disculpes perquè per raons que no vénen al cas he

d’abandonar la sala en pocs minuts. Al pròxim convidat li

assegur que llegiré el Diari de Sessions per saber el que diu. I

només volia deixar constància d’una cosa, com a mínim per al

nostre grup, cap dels convidats ha equivocat el guió. Per al

nostre grup els convidats havien de venir amb llibertat total i

absoluta a expressar els seus punts de vista, ens agradi o no ens

agradi. Tal vegada s’equivoca de guió quan es convoca aquesta

comissió en determinades intencions només a la de

finançament. I una cosa que pens que és absolutament lògica i

normal, si hem de fer front comú per demanar major

finançament, després s’haurà de veure aquest major

finançament que es pugui aconseguir com es gasta, com es fan

les despeses. Em sembla absolutament elemental que les

organitzacions socials que vénen aquí a expressar el seu punt de

vista i el seu suport, com a mínim el que he escoltat en aquest

moment, idò que també vulguin saber com es fa. Això crec que

no és equivocar el guió, ni estar fora de lloc. Crec que està en

les seves funcions i ja que se’ls convida que s’expressin

lliurament i no fa falta renyar-los.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol

per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President i moltes gràcies al Sr.

Benedicto i les persones que l’acompanyen per aportar un punt

de vista que naturalment és interessant. Tal vegada per no

entrar en qüestions que ja en parlat arrel de l’anterior

intervenció del Sr. Bravo, però jo destacaria una aportació que

tal vegada és difícil de quantificar econòmicament, però que

també s’ha de posar damunt la taula a l’hora d’analitzar els

dèficits genèrics que poden comportar en aquest moment les

dues competències més importants que tenim, els dos serveis

públics més importants, educació i sanitat, naturalment és la

forma de gestió. 

Especialment pel que fa a sistema sanitari, quan parlam de

qualitat assistencial no vol dir només unes bones instalAlacions

i aquí hem de tenir en compte que també partíem d’un dèficit

d’infraestructures i equipaments públics que ara s’han de

corregir amb inversions extraordinàries, sinó que també i és

allò que destacaria de la intervenció del Sr. Benedicto, que una

qualitat del lloc de treball repercuteix en una qualitat d’atenció

al client. O a l’inrevés, si ens trobam amb un ambient laboral

precari, massificat, saturat, d’una manera inevitable repercutirà

en una pitjor atenció a l’usuari. Una persona estressada, mal

remunerada, amb incertesa sobre el seu futur laboral,

difícilment donarà l’atenció al client, entre cometes, a l’usuari

del servei públic, i jo crec que coincidim totalment en aquesta

opinió i que també l’hem de tenir en compte.

Moltes vegades des de l’Administració pública podem tenir

la temptació de disminuir els costos de determinats serveis

públics privatitzant-los, externalitzant serveis, però hem de

saber que això tendrà conseqüències, i per tant a l’hora de

reivindicar un bon sistema públic, sigui dins el món de

l’educació sigui dins el món de la sanitat, hem de tenir en

compte també les persones, els professionals de l’educació i de

la sanitat. És amb el més important que m’he quedat de la seva

intervenció i després, una vegada transcrit al Diari de Sessions,

llegirem amb més atenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista intervé l’Hble. Diputada Sra. Francina Armengol per

un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. També en nom del Grup

Parlamentari Socialista volem agrair la presència del Sr. Josep

Benedicto i de les persones que l’acompanyen de Comissions

Obreres en aquesta cambra del Parlament de les Illes Balears,

amb la intenció per part nostra o amb la gran alegria que les

forces socials participin en aquest parlament, i creim que això

-i ja ho hem proposat al Parlament de les Illes Balears- s’hauria

de fer extensiu a altres matèries importants, com pot ser el

pacte per l’ocupació o com pot ser el tema del model turístic,

i que per tant nosaltres estam encantats que vengui gent aquí i

que parlem dels problemes estructurals que tenim a les Illes

Balears i dels problemes que podem tenir de cara al futur.

Li vull dir que compartim molt la diagnosi que vostè ha fet

tant de la competència de sanitat com de la d’educació.

Entenem perfectament quina va ser la posició de Comissions

Obreres des de l’inici o des de la rebuda d’aquestes dues

competències, i per tant la diagnosi que vostè feia l’entenem

perfectament i la compartim perfectament, perquè d’inici ja ens

vénen les competències amb mala dotació però és que, a més,

jo li agraesc el rigor amb què ha plantejat la seva intervenció

quant a com s’està gestionant, després de tenir aquí les

competències amb els recursos que tenim com s’està gestionant,

i aquesta posada en esment que vostè ha fet de dir “no estarem

d’acord amb més finançament segons pel que s’hagi de gastar”.

Jo crec que aquesta és la visió normal que s’ha de tenir per part

d’un sindicat com el que vostè representa i jo crec que com a

responsabilitat de tots els grups polítics que estam en aquesta

cambra, que no és més diners a canvi de res, sinó que és

exactament quin model sanitari, quin model educatiu volem

implantar aquí a les Illes Balears i sobretot si això dóna serveis

necessaris per a la nostra ciutadania o no els dóna.

A més, quan vostè feia referència a la transferència de la

competència de sanitat, que precisament dèiem que sí és veritat

que ha crescut molt la població, però és que, a sobre, quan es

va fer la transferència de la competència de sanitat es va fer

amb el cens del 98 i es va transferir l’any 2002 obviant el

creixement poblacional que ja hi havia hagut, el desfasament

poblacional que ja hi havia entre els anys 98 i 2002, la qual

cosa agreujava el propi finançament de la competència en

sanitat.

També ens ha semblat molt interessant el fet que hagi posat

damunt la taula tota una sèrie de necessitats socials no cobertes

amb el pressupost de la comunitat autònoma, que evidentment

nosaltres en el seu moment ja vàrem fer la crítica que aquest

pressupost del 2004 no cobria les necessitats reals en temes

sanitaris i en temes educatius, s’invertia poc des del Govern de

les Illes Balears en aquestes dues matèries fonamentals des del

punt de vista del Grup Parlamentari Socialista, i vostè ha posat

damunt la taula temes importants com és la necessària

escolarització dels 0 a 3 anys, com són els professors per a

adaptació i necessitats educatives especials, la reducció que

s’ha fet, i després en tot el que això fa referència al que és el

sistema sanitari quant a l’augment de població, quant a la

manca d’infraestructures de qualitat, quant a una necessària

reforma de l’atenció primària aquí a les Illes Balears. Per tant

ja sé que ara no tenen la xifra, però sí que a nosaltres des del

grup parlamentari ens agradaria que també el sindicat pogués

fer els seus estudis de quines plantilles serien necessàries tant

en el tema de salut com en el tema educatiu per cobrir realitats

socials en un termini mitjà i en un termini futur, i quantificar de

qualque manera aquest cost d’una homologació que hauria de

ser raonable pel dèficit que això pot suposar amb la

transferència de la competència de sanitat i educació, i sobretot

per un dèficit potencial si hem d’assumir noves necessitats

socials.

I crec que, sense res més, agrair-li la seva presència aquí.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Armengol. Pel Grup Parlamentari

Popular intervé l’Hble. Sr. Diputat Gaspar Oliver per un temps

màxim de 10 minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Vull donar les gràcies, en primer

terme, al Sr. Benedicto per la seva intervenció, i dir-li, Sr.

Benedicto, que he escoltat el seu posicionament de cap a on

han d’anar els recursos, i li he de dir que és digne de tenir molt

en compte i de prendre’l amb molta d’atenció. Coses,

evidències que vostè ha dit o que compartim, crec que tots,

totalment, que és que hi ha moltes ràtios negatives, i aquestes

ràtios negatives ho són precisament perquè hi ha un dèficit

també estructural quan es reben aquestes transferències.

Quan es rep una transferència es rep el que hi ha, és a dir,

el que es diu el cost efectiu. El que no hi havia dins el cost

efectiu, que eren les infraestructures, això evidentment ha de

venir per conveni. Nosaltres entenem, idò, que aquí és on s’ha

de fer molta feina i posar-se d’acord els governs respectius de

les distintes institucions per, via conveni, poder palAliar aquests

dèficits estructurals que té la nostra comunitat.

Sanitat té un 37% del pressupost d’aquest govern. Cada

pressupost es tanca amb dèficit i aquest dèficit ve donat perquè

hi ha una sèrie de temes que cada any van incrementant-se, com

són més professors, més aules, l’equiparació funcionarial...

Això són decisions polítiques, ho són, però vull repetir que dins

el cost efectiu, per exemple, l’equiparació de funcionaris no hi

era; per tant això és una decisió política que es va fer en el seu

moment i això és el que suposa, idò, que hi hagi aquest greu

dèficit de finançació i també estructural en aquestes matèries,

precisament per aquest fort increment de població que cada any

s’han de fer més aules, s’han de contractar més professors, una

equiparació del funcionariat que també cada any augmenta.

De totes formes repetir, Sr. Benedicto, donar-li les gràcies

per aquesta exposició que ha fet vostè fa uns moments. Li vull

dir que amb molta d’atenció la llegirem al Diari de Sessions i

esper, com he dit abans, que entre tots poder millorar la

finançació d’aquesta comunitat i el benestar de tots els nostres

ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. A continuació té la paraula, per

tal de formular observacions a les intervencions dels senyors

diputats el Sr. Benedicto Lacomba.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES

(CCOO) (José Benedicto i Lacomba):

Bé, moltes gràcies per les consideracions, que no preguntes,

que s’han fet en relació a l’exposició, a la intervenció, que a

més supòs que no ha sorprès ningú en relació a quina ha estat

l’actitud del nostre sindicat en el transcurs dels anys i dels

traspassos de competències que en educació i sanitat s’han

assolit. Per tant estic convençut que no els ha sorprès el discurs

en absolut, ni tampoc això que jo he anomenat coherència;

maldament encara nosaltres tenim capacitat de sorprendre’ns

cert nivell d’incoherències sí que el sentim d’una forma

particular.

Jo sí que volia dir, a l’observació que ha fet el Sr. Sampol,

que quan nosaltres parlam de servei públic dins aquest concepte

s’engloben molts d’aspectes, però nosaltres volem fer...,

mantenim una definició molt especial quan parlam de servei

públic i en relació quan parlam de la sanitat i l’ensenyament.

Són alguna cosa més, per a nosaltres i esper que per a vostès

també, alguna cosa més que uns serveis públics. Són dos pilars,

uns dels dos pilars fonamentals en què se sustenta o s’ha de

sustentar el que nosaltres hem defensat i defensam, que és allò

de l’estat del benestar, que és la capacitat que pot tenir una

societat per avançar, mantenir la qualitat de vida en els dos

aspectes més fonamentals que pugui tenir una persona, que és

el dret a una sanitat i el dret a una educació. Això li determinarà

el futur. Per tant per a nosaltres és alguna cosa més, quan

parlam de sanitat i educació, que conceptuar-les com un servei

públic, significa tot això.

És evident també, i crec que ho recordava el Sr. Sampol,

que a la nostra exposició afirmàvem que quan parlam d’una

qualitat en relació a aquests aspectes, també a altres, però a

aquestes aspectes, que eren els que ens ocupàvem, hem de

parlar del fet que el factor humà és fonamental a l’hora

d’assistir amb la sanitat o d’assistir amb l’educació la

ciutadania. Per tant tenir uns professionals, un personal

convenientment retributius, d’una forma retributiva, com

d’estabilitat són fonamentals per parlar de la qualitat; també en

altres aspectes. Podem parlar de la qualitat del turisme, però si

tenim uns professionals molt mal pagats i amb una incertesa

terrible a l’hora de l’ocupació evidentment no se’ls podrà

demanar una prestació de serveis excepcional. Per tant ho hem

d’assumir.

I vull enllaçar amb l’observació que ens feia el Sr. Oliver.

Ja ho sabem, que parlar de tots aquests temes significa

increments; evidentment, però aquests increments són

consubstancials amb la prestació d’uns serveis de qualitat, i per

tant s’han de contemplar com a tals. No ens volem sentir els

treballadors de la sanitat i de l’educació culpables del dèficit

sanitari, perquè no ho som, no som culpables del dèficit

sanitari; és a dir, som un component fonamental per a la

prestació d’un servei de qualitat a l’ensenyament i a la sanitat,

no som els culpables del dèficit, els que són culpables del

dèficit són aquells que no han fet, segons entenem nosaltres, els

deures i no han posat els recursos suficients perquè aquesta

assoleixi el nivell de qualitat de què parlam.

Vull recordar-los que efectivament hi ha hagut

equiparacions entre els personals que han vengut transferits. Per

cert no tots, encara hi ha estructures del sistema sanitari balear,

d’un d’ells, on encara no tenen les homologacions. No s’explica

massa bé que personal d’Ib-salut hagi assolit uns nivells

d’homologació quan per exemple personal de SERBASA

encara no els tenen, i aquestes qüestions són les que vostès

hauran de solucionar o que han de solucionar. Quina sanitat

volem per a la nostra comunitat autònoma? En quins pilars se

sustenta? Un sistema públic pur i dur, Ib-salut?; un sistema
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funcionarial, SERBASA?; un sistema públic amb gestió

privada, GESMA?; un sistema sobre la base de les fundacions

laborals?; en quin règim, aquests treballadors?, funcionaris,

estatutaris, laborals? Nosaltres volem, quan parlam de

finançament, i ho han d’entendre, parlar d’aquestes d’aquestes

qüestions, perquè nosaltres no només volem ser convidats a

l’hora de donar suport a més recaptació, a més doblers de

Madrid, que ens pareix bé i ja vàrem dir el que havíem de dir

en el moment en què ho havíem de dir, però avui ja no és el

moment només de donar suport a aquesta reivindicació, sinó

que nosaltres volem saber, si hi donam suport, quin destí

tendran aquests fons. Si el destí que han de tenir aquest fons és

el que hem llegit aquests dies en els diaris -que, per cert,

repetesc, no se’ns ha demanat l’opinió-, és de concert amb

empreses privades prestacions que haurien de ser públiques, a

més dins l’estructura sanitària pública, dins els hospitals

públics, veritat?, idò evidentment no comptaran amb el nostre

suport.

Si la conclusió d’aquesta comissió del Parlament i del

possible consens polític, que seria molt desitjable, i social

també, que encara seria més desitjable i tan important, entenem,

un com l’altre, idò evidentment si és enfortir el sistema públic

a la sanitat i enfortir una educació de qualitat, tendran el suport

incondicional i lleial de la nostra organització en aquesta

reivindicació, però nosaltres ho volem saber i ho volem saber

abans, no anar de la maneta a Madrid a demanar més doblers

i després l’endemà trobar-me que llegesc que s’han concertat

27 contractes amb no sé quantes empreses privades; en

definitiva, que se’ns desvien doblers que són públics en

definitiva per sustentar inversions que acaben per ser privades.

Per tant és en aquest aspecte que jo entenc més fonamental,

perquè m’imagín que no tenc temps suficient per contestar

algunes qüestions, però que sí em pareix important dir. Només

una darrera qüestió amb una petició que feia la Sra. Armengol,

de conèixer els estudis, la relació de les plantilles i la

quantificació. Miri, Sra. Armengol, ho podem fer, el que passa

és que nosaltres duim molts d’anys fent feina pel Govern i a

més gratis; ho podem continuar fent. Jo crec que correspon a

qui correspon fer aquests estudis i aquestes... -vostè m’entendrà

l’explicació que li don-, fer aquests estudis, plantejar-los i,

evidentment, discutir-los. Si ho hem de fer nosaltres ho

assumirem molt gustosament, però ens agradaria que ens fessin

cas si realment feim aquesta feina.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lacomba. A continuació els grups

parlamentaris poden fer ús d’un torn de rèplica. Sí, Sr. Oliver?

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Una apreciació només, perquè no

voldria que quedassin dubtes del que he dit o que se m’hagi

entès malament, o tal vegada m’he explicat malament. Jo en

cap moment he intentat fer culpable del dèficit sanitari

l’equiparació dels funcionaris; tot el contrari, el que he dit és

que dins el cost efectiu es transfereix el que hi ha, i es

transfereix el capítol 1 i el capítol 2 que hi ha, no es transfereix

més, i precisament va ser una voluntat política el que va fer que

s’equiparassin els sous als funcionaris. Podríem parlar també

del plus d’insularitat, que no és el moment però que va ser una

decisió política i, bé, jo ho accept i ho respect, i a més la va

iniciar el Partit Popular, però no vull dir amb això que la culpa

sigui dels funcionaris, tot el contrari, sinó que volia només

aclarir aquest punt.

I crec que seria molt bo. Seria molt bo, jo m’hi apunt, a

trobar aquest consens polític i social.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Si vol utilitzar un torn de

paraula, el té, Sr. Lacomba.

EL SR. REPRESENTANT DE COMISSIONS OBRERES

(CCOO)  (José Benedicto i Lacomba):

Sí, crec que fan vostès el mateix, aprofiten fins al darrer

segon. Efectivament, Sr. Oliver, l’he interpretat crec que

correctament. El que passa és que és molt recurrent el tema que

la bona gestió pública va en funció de la capacitat que té el

gestor de retallar la despesa precisament en capítol 1, de

personal. Així es va presentar, almenys, a la Mesa de Diàleg

Social per part del conseller d’Economia i Hisenda a l’exercici

passat el tema: com un èxit poder rebaixar aquest tema. Jo vaig

lamentar haver de..., bé, no ho vaig lamentar, vaig haver de

discrepar d’aquesta afirmació. Vull dir, aposta, que era un poc

recurrent.

Però miri, aprofit l’ocasió i li ho vull recordar; va ser a

l’etapa amb un govern del Partit Popular, el mateix que tenim

ara, quan es varen rebre les transferències en educació, i vostès

varen preparar, o aquell govern va preparar una recepció dels

treballadors de l’educació per dur a terme una equiparació en

quatre anys, i ho varen fer per a tot el personal que s’anava

transferint. Va ser en anys posteriors, amb un altre govern, que

es va poder assumir amb voluntat política una equiparació en

uns terminis més curts. Aquesta voluntat política que es va

expressar amb un govern que no era del Partit Popular ha de ser

assumida de la mateixa manera que va ser assumida per part del

govern anterior de com vàrem rebre les competències en

educació. Per tant ara no estam en si s’equipara o no s’equipara

-en aquell moment es va equiparar- sinó que hi ha una realitat,

i és que aquests treballadors de l’educació i de la sanitat són

treballadors de la comunitat autònoma, i el que és absolutament

normal i racional és que estiguin en igualtat de condicions. El

que no és absolutament normal ni racional és preparar una llei

per rebre les transferències on el personal que serà transferit, el

que ve transferit necessita quatre anys per a l’homologació i el

que entra de bell nou, el que entrava de bell nou en aquell

moment als serveis de la comunitat autònoma ho feia ja amb

uns sous homologats. 

M’he explicat, crec, correctament, i per tant aquests

aspectes són els que són fonamentals quan parlam dels elements

de qualitat, també, dels que treballen i en quines condicions

treballen. Si aquests paranys de qualitat no són assumits

evidentment continuarem tenint un dèficit quant a l’assistència

que es presta als ciutadans.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Lacomba. Amb aquesta intervenció

donam per tancat aquest torn.

A continuació intervendrà el Sr. Rafael Pons Campos,

representant de la Unió Sindical Obrera, USO, a qui demana

aquesta presidència que prengui possessió del seu lloc, i ve

acompanyat pel Sr. Pedro Santos Canónigo, que és responsable

de la secció de sanitat dins aquesta organització.

EL SR. REPRESENTANT DE LA UNIÓ SINDICAL

OBRERA (USO) (Rafael Pons i Campos):

No sé si és possible, Sr. President, que parli jo ara mateix

dels temes d’educació i que després el meu company pugui

parlar també de l’àmbit de la sanitat. És possible?

EL SR. PRESIDENT:

No hi ha cap inconvenient.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ SINDICAL OBRERA

(USO)  (Rafael Pons i Campos):

Moltíssimes gràcies. Bé, tranquils que ja sóc el darrer i en

n’anirem dintre de poc, segurament, no?, però el senyor..., el

company Benedicto a la inici de la seva intervenció va dir que

aquesta vegada la seva representació era poc nombrosa i que no

li importava. A nosaltres certament tampoc no ens importa tenir

una representació petita; el que sí que ens importa és que

resulta que estam acostumats a no tenir cap representació per

venir a parlar aquí, dintre d’aquest àmbit del Parlament de les

Illes Balears. Per tant, fet que es romp -jo entenc- mal costum,

he d’agrair moltíssim a tots els membres d’aquesta comissió la

convidada que s’ha fet al tercer sindicat de les Illes, la Unió

Sindical Obrera, i com que sóc un neòfit, idò segurament

m’equivocaré. Em puc equivocar, però com que el Sr. Miquel

Ramon, que no hi és, per cert, ha dit que aquí mai ningú no

s’equivoca, dels que vénen a parlar, idò estic tranquil, no?, no

sigui cosa que seria la primera i la darrera vegada que

vinguéssim nosaltres cap aquí. Bé, no estic equivocat, així que

tenc clar que segurament tornarem.

Per altra banda la Sra. Armengol va demanar una mica als

sindicats que parlessin realment de dotacions pressupostàries,

a veure si això (...) de qualque manera. Si em permeten jo

parlaré de mancances observables des del punt de vista dels

sindicats, i donaré, si és possible, les dades i -ho sent- ara

mateix no m’atreviria a valorar la finançació, no m’atreviria

perquè sobretot amb allò dels euros més de quatre xifres ja em

pareixen quantitats inassumibles per la meva banda i s’escapen

a la meva, de qualque manera, consideració.

Així que, si se’m permet, començaré a dir, començaré a

parlar del tema de l’educació així com la veim en l’àmbit

d’USO Illes Balears. Davant aquest inici de curs 2004-2005

són 150.000 alumnes els que s’incorporen ara mateix a les

aules. Les xifres actuals, que la mateixa conselleria ha fet

públics, diu que són 2.300 nous alumnes amb un 1,5

d’increment de la població escolaritzada. A més a més el

director Rafel Bosch encara apunta més amunt: diu que

arribarem a un 2% d’increment de la població escolaritzada, és

a dir, 3.000 nous alumnes. També hem conegut altres dades.

Per exemple, que són 1.750 noves places que s’han creat davant

aquest curs, entre ampliacions i dos nous centres. Ara bé, si

agafam aquestes dades i les comparam ens trobam que ja en

aquest mateix inici de curs tenim 1.200 places que estan -

diguéssim- per cobrir, és a dir, 1.200 nous alumnes que el que

fan és incrementar el nombre d’alumnes a les aules.

Si això és així, si són 1.200 places, estaríem parlant del fet

que hauríem de crear dos centres d’infantil i primària de dues

línies i tres centres, perdó, i dos centres de tres línies en el cas

de secundària i batxillerat. Imagineu-vos, només dir això hi ha

aquestes dades amb el que és un inici de curs comparat amb

l’inici de curs anterior. Imaginem quina hauria de ser la inversió

si anam comptant curs a curs les necessitats observables.

Però a això s’afegeix una qüestió al límit del que diu la

LOGSE. La LOGSE parla de les ràtios alumnes-aules. Bé, idò,

aquest inici de curs dóna una ràtio de 21 alumnes per aula a

infantil, 22 a primària i 25 a l’ESO, és a dir, estam a la franja

alta del que determina la mateixa LOGSE. En el cas fins i tot

d’infantil la superam en un, la qual cosa suposaria a més a més

d’allò dit abans que 1.070 alumnes d’educació infantil

necessitarien noves aules, 60 exactament, i 80 treballadors més.

Tot això ens dóna una altra qüestió: a més dels 97 professionals

nous contractats en l’àmbit de l’ensenyament, la suma de tot ens

donaria que n’hauríem de contractar 180-200 més aquest anys,

per la qual cosa, a més de la despesa per a l’àmbit de centres,

hauríem de veure quina despesa serien els 180, més o manco 4

milions d’euros en personal. I això, ho torn a dir, des del punt

de vista d’un inici de curs després d’un altre. De fet, mentre el

nombre d’alumnes s’incrementa enguany en un 2%, com va dir

el director general de Centres, la dotació de professors només

s’incrementa en un coma 2%. Per tant això deixa d’una forma

ben palesa i ben concreta en aquests moments els dèficits que

hi ha a l’ensenyament.

Però hem de parlar també no només de qüestions

conjunturals, del fet d’un curs a un altre, sinó del que serien

qüestions més bé estructurals. L’increment de població escolar

immigrant comunitària i extracomunitària era el curs passat de

17.000 alumnes; 20.000 seran enguany. És la nostra prospecció,

no ho ha dit encara la conselleria. Es tracta lògicament d’un

volum que no va ser previst a les transferències del 2000, quan

estava encara a les portes però ja es veia l’esclat immigratori

extracomunitari. És important comptar, per una banda, amb més

docents dels que ara són destinats a l’atenció de la diversitat,

per tant; i per altra també serà necessària, pràcticament

inexistent ara, tota una plantilla de mediadors interculturals. No

és el mateix el professor que fa feina atenent la diversitat, que

treballa dins els processos d’aprenentatge, i el mediador

intercultural, que treballa posant en comunicació i superant les

dificultats que hi pugui haver de caràcter cultural, social, etc.,

etc.

També hauríem d’incrementar iniciatives de prevenció del

racisme i la xenofòbia en el marc escolar. Molt bé aquesta

iniciativa de “Vivim plegats” que es va fer en educació infantil,

o la nostra mateixa, per què no?, també hem colAlaborat a través

d’USO Illes Balears mitjançant una iniciativa Equal, “Illes

d’acolliment”, amb els centres públics. També en aquest sentit
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cal afegir la situació diferencial existent actualment entre

l’escolarització de la població immigrant a les xarxes dels

centres públics i dels centres concertats; és a dir, ara mateix la

primera rep el 82% dels immigrants -dels centres públics, estic

parlant- i la resta, és a dir, no arriba al 18%, en els centres

concertats. Nosaltres som partidaris que el compromís social

sigui un compromís que ha d’arribar a les dues xarxes per igual

i, per tant, hem de fer, hem d’aconseguir que si l’ensenyament

concertat suposa el 35% de la població escolar d’infantil,

primària i secundària, també tengui el 35% de la població

immigrant. Ara bé, això suposa a la vegada nova contractació

de personal d’atenció a la diversitat i de mediadors a l’àmbit de

l’ensenyament concertat, parlam de 80 treballadors i

treballadores més.

Una altra qüestió és el tema de la diferenciació de plantilles

entre centres públics i concertats. Aquí hauríem de parlar

primer de quina és la definició que fa del model educatiu que

fa el sindicat USO Illes Balears, nosaltres sí estimam el fet de

la concertació, però l’estimam tal vegada d’una manera diferent

de com es concreta actualment; nosaltres pensam que en

l’educació és necessària la concertació per vehicular les

iniciatives de la societat civil dintre d’un àmbit plural, com és

l’educació, i dintre d’un marc d’economia social, no un marc

estricte d’iniciativa privada. Això ho per endavant.

Però, a més d’això, sí diré també, per altra banda, que els

meus companys de l’ensenyament concertat es troben treballant

ara en unes condicions distintes de l’ensenyament públic, per

manca de plantilla, i que tampoc tots els centres públics, perdó,

tots els centres concertats són aquells que tenim en ment d’alt

standing, n’hi ha molts d’ells, tots ho sabem, que treballen en

uns barris molt determinats, des de la Soledat al Puig de Sant

Pere i passant pel centre, i altres que estan dintre de pobles que

fan una funció social molt adequada. Doncs bé, si comparam

les ràtios alumnes-professors entre uns i els altres, atenció al

que diré, això pareix que m’estic passant, faria falta la

contractació de 1.498 docents en infantil, primària i secundària.

Deixarem aquí tot un estudi al respecte.

No m’atrevesc a valorar quina seria aquesta inversió,

lògicament. Podríem afegir més qüestions: la manca de

personal laboral; les obligacions que té la conselleria i

l’administració en el pagament de l’antiguitat al personal

laboral, cosa que més o manco hem aconseguit, gràcies, entre

d’altres qüestions, a aquest sindicat; la renovació i ampliació de

l’oferta en matèria de formació professional, ajustant-se més a

la realitat laboral de les illes i sobretot a aquests components

del turisme i de tota l’oferta complementària que porta, no

deixant simplement en mans de l’Escola d’Hoteleria o de

l’Escola de Turisme aquest fet.

També hem de veure per què deixen els nostres alumnes

l’escola a partir dels 16 anys, i aquí hauríem de regular noves

vies. Hem de millorar la formació professional, l’hem de fer

més atractiva i tal vegada hauríem d’establir situacions noves,

on les empreses i l’administració puguin elaborar una via de

formació professional alternativa a la que tenim.

També, per què no, les necessitats en matèria de noves

tecnologies; les ampliacions pressupostàries dedicades a

beques; les aportacions als llibres de text; la gratuïtat de l’etapa

0-3; la reducció del percentatge d’interins.

Una altra qüestió que m’agradaria dir, els intercanvis entre

illes; parlam molt sovint de descobriment del medi social i

natural de les Illes Balears i els nostres alumnes d’Eivissa no

coneixen Mallorca, no coneixen Menorca, no l’han vista mai,

no hi ha un sentiment en aquest cas de país.

Per no parlar també de la formació d’adults, etcètera. Total,

(...) jo no sé, bé, sí ho sé, que les transferències inicialment

doncs estaven infradotades, és lògic, perquè no han fet tampoc

una valoració d’aquest esclat immigratori que ja a l’any 99,

2000, ja es veia. Però tenc clar que no només és una qüestió de

millora del finançament, sinó que arriba a més, és també

necessària una reforma de la finançació autonòmica.

Si us pareix correcte, doncs el meu company ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rafel Pons. Aquesta presidència ha

demanat que se li acostàs un micro, però consideram que seria

millor que vostè s’incorporàs a aquesta taula, així seria més

còmode i facilitaria molt més les intervencions, tant dels

diputats com la seva mateixa. Per tant, si es vol acostar a

aquesta taula.

Molt bé, moltes gràcies, a continuació té la paraula el Sr.

Pedro Santos, responsable de l’acció de sanitat d’Unió Sindical

Obrera.

EL SR. RESPONSABLE DE L’ACCIÓ DE SANITAT

D’UNIÓ SINDICAL OBRERA (USO) (Pedro Santos

Canónigo):

Presidente, ilustrísimos, señores, gracias por la invitación.

Hablar en último lugar y decir cosas nuevas es difícil pero no

imposible, quiero partir de la base de que la sanidad es

deficitaria por definición y que no existen antecedentes en

nuestro país de déficit cero. Hablaremos en tono de limitar el

endeudamiento, asumir los costes finales de las decisiones

autónomas tomadas, sin poder alegar desconocimiento por

parte de los decisores.

Ya se ha dicho, la cuantificación del montante por el que se

asumieron las competencias en materia sanitaria en nuestra

comunidad está basada principalmente en criterios

poblacionales de 1999. ¿Traspaso en falso? Pues, fue una

fórmula poco favorecedora para nuestras islas, existiendo otras

fórmulas más favorecedoras que no se defendieron con

suficiente energía. El déficit histórico no se contabilizó en su

totalidad, cabe mencionar que al estar previamente gestionado

por el Insalud, los defectos de contabilidad, facturación, así

como las facturas de cajón, no habían sido tenidas en cuenta,

siendo éste un hecho que perjudica actualmente a nuestra

comunidad y que no se nos puede imputar como falta de

previsión.

Los defectos de censo, padrón, no están subsanados;

recientemente se ha observado que los criterios poblaciones son

los que más peso tienen en la cuantificación posteriormente.
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Existe evidente desfase entre las asistencias que se prestan

a terceros, turistas, extranjeros y accidentados, y el montante

que surge de la facturación a los mismos, siendo evidentemente

mejorable de forma más específica en atención primaria y los

hospitales públicos puros, de cara a reforzar el sistema público

para hacer frente común y obtener una mayor financiación

aprovechando todos los posibles extremos.

La nueva fórmula de gestión propuesta por el sistema

nacional de salud y escogida por nuestra comunidad, es decir,

la Fundación Hospital Manacor y el hospital Son Llàtzer, así

como GESMA, Hospital General Juan March y Psiquiátrico, a

pesar de tener plena capacidad de facturación y de competición

con los centros privados, nunca han terminado de definir una

postura útil respecto al uso y aprovechamiento de sus

excedentes de producción o generación. Es decir, captar

clientes o usuarios para completar las camas vacías y de esta

forma generar beneficios para las entidades públicas y,

finalmente, disminuir y enjuagar el permanente déficit

presupuestario en el área de salud que tanto oímos hablar en los

medios de comunicación. De hecho las cifras de facturación a

terceros de GESMA son paupérrimas en comparación con el

Bench Marc, es decir, el mejor entre igual, de centros similares

fuera y dentro de nuestra comunidad.

Hemos de tener en cuenta que el mayor gasto en materia

sanitaria no parten de los gastos en inmuebles, como la

construcción del nuevo hospital de Son Dureta, sino del

mantenimiento del mismo, así como la demanda inducida que

se genera según el principio de economía de la salud, a mayor

oferta mayor demanda, y que, por lo tanto, hay que considerar.

Que igualmente se explicite el uso que se va a dar al actual

hospital Son Dureta así como otros tantos centros de salud que

se encuentran en reformas y van a ser inaugurados en breve.

Sacar a colación el hecho de que los terrenos donde se

encuentra ubicado el actual hospital de Son Dureta, no han sido

transferidos junto al resto del patrimonio inmobiliario de

nuestra comunidad y que éste pertenece al Estado. ¿Se tuvo en

cuenta a la hora de evaluar el déficit histórico que Baleares

previamente presentaba? Cabría también preguntas a quienes

pertenecen los terrenos de las fundaciones.

La evidente falta de un plan estratégico visible en nuestras

Islas Baleares, así como la falta de un proyecto donde se

especifiquen las prestaciones básicas sanitarias para limitar,

lógicamente, el endeudamiento.

Y dicho sea ya de paso, hablando de fundaciones, es una de

las menciones que el Tribunal de Cuentas realiza a otros, entre

otros al hospital de Son Llàtzer, en su informe de fiscalización

sobre la contratación celebrada por las fundaciones en los

ejercicios 1999, 2000 y 2001, sobre la habilitación de nuevas

fórmulas de gestión, donde no sólo se permite hacer las

recomendaciones sino que además son varias las casuísticas en

las que tacha su gestión por irregular.

Por terminar, no podemos permitir que nuestro porcentaje

de beneficio del fondo de cohesión del sistema nacional de

salud sea tan bajo, cercano al de Extremadura y casi la mitad

del de las islas Canarias. Cabe mencionar que no debemos

renunciar al REB, Régimen Especial de Balears, acudiendo a

los tribunales en caso de que fuera necesario.

Y por último, y acabo, no debemos perder de vista cómo se

gesta el futuro fondo de cohesión sanitaria de la Unión Europea

y prepararnos desde ya para poder acogernos a los más y

mejores porcentajes de ayudas y pagos interesados.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Santos. A continuació,

procedeix la suspensió de la sessió, entenc que podem

continuar? Sí?

Doncs bé, per tal de formular preguntes o observacions a les

dues intervencions, té la paraula per part del Partit Socialista de

Mallorca PSM-Entesa Nacionalista, l’Hble. Sr. Pere Sampol

per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, realment han estat dues

intervencions distintes, la primera amb una pluja de xifres ben

interessant, però que les dues arriben a la mateixa conclusió.

Dir que en l’experiència que duim més temps, en educació, des

de principis del 99, més recent en sanitat, amb la dinàmica que

s’ha generat els darrers anys, d’increment demogràfic, amb la

complexitat d’aquesta nova societat multicultural, no

aconseguim no sols amortitzar part del dèficit d’infraestructures

que teníem, sinó que anualment afegim al banyat. Bé, i aquesta

és una conclusió contundent, que naturalment tendrem ben en

compte.

És a dir, la transferència, a diferència d’altres transferències

en serveis, tal vegada no tan essencials, me qued amb les

puntualitzacions que ha fet el Sr. Benedicto, com a què parlam

dels dos puntals de l’Estat del benestar, sinó que, amb

l’acostament al ciutadà, no aconseguim millorar aquests serveis

públics essencials, sinó que la dinàmica de vertadera explosió

demogràfica ens supera i no només en edificis, sinó també en

personal, afegim al dèficit cada any. Realment és una conclusió

contundent i que demostra la imperiosa necessitat de corregir

aquesta gravíssima injustícia que es comet amb els ciutadans de

les Illes Balears.

I moltes gràcies per les seves aportacions i esperam també,

ha anunciat que tenien més documentació, ens la mirarem amb

atenció.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula l’Hble. Sra Francina Armengol, per un

temps màxim de deu minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:



FINANÇAMENT DE LES COMPETÈNCIES EN EDUCACIÓ I SANITAT / Núm. 7 / 21 de setembre del 2004 105

 

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc també, en nom del

Grup Parlamentari Socialista, agrair la presència dels dos

representants d’USO a aquesta cambra del Parlament de les

Illes Balears i dir-li que, evidentment, com a mínim pel que a

nosaltres correspon, seran convidats a tots aquells debats i

aportacions que es puguin fer, sempre molt interessants, en

qüestions en aquest cas tan importants com poden ser la sanitat

i l’educació.

Feia referència primer al tema educatiu quant a les noves

necessitats que creixen any a any i que evidentment,

imprevisiblement o previsiblement s’haurien d’haver dotat a la

transferència de la competència, però no va ser així, i que, a

més, tenim una demanda potencial que creix any rera any, per

la població, pel tipus de societats que conformam i que

nosaltres, a un moment de la intervenció, hem demanat quines

són les reivindicacions sindicals quant a les plantilles laborals

en temes educatius i en temes sanitaris, i vostè ens ha

quantificat, en certa manera, quines necessitats reals ja veu en

el curs del 2004, que, per tant, s’haurien de rectificar i per tant

li agraïm aquesta feina, que podrem comparar amb les plantilles

que hi ha i podrem comparar amb les necessitats reals que té el

sistema educatiu de les Illes Balears igual que, evidentment,

moltes altres comunitats autònomes, perquè no és un tema

exclusiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sinó que

arrel de l’Estat hi ha problemes en el finançament d’educació

i sanitat i que també és bo que ho coneguem i que sapiguem

que no hi ha solucions màgiques i que, per tant, sí que s’haurà

de fer a un moment donat qualque pacte important a nivell

estatal en tot el tema del finançament sanitari i educatiu, en el

qual el Partit Socialista, evidentment, hi està totalment

compromès, perquè són dos pilars fonamentals, com deia el Sr.

Benedicto, per a l’Estat del benestar, i que nosaltres compartim

totalment.

Quant al tema sanitari, doncs més o manco el mateix, encara

més problemàtica tal vegada, perquè pens que sí que

s’assumpció de la competència en el tema sanitari va ser una

qüestió de clars xantatge a les comunitats autònomes, sense

negociació possible, per una esmena de tramitació en el Senat

a la llei d’acompanyament del pressupost, on es va imposar

clarament un model sanitari amb l’única possibilitat que per

finançament s’havia de pujar l’impost dels hidrocarburs a cada

comunitat autònoma, pel que evidentment la decisió política

d’aquest possible finançament sanitari s’ha de prendre per

l’administració autonòmica, amb els greuges que això pugui

causar, si es vol prendre evidentment, aquelles comunitats

autònomes que l’han presa, però això era la solució que donava

el Govern en aquell moment, el Govern estatal i no en donava

altra i amb una situació que el cens, com s’ha recordat aquí,

que es va agafar per calcular la transferència era un cens

anterior i Balears té un ritme de creixement poblacional que ja

no es va ni tan sols quantificar en el moment en què es va fer la

transferència de la competència.

Per tant, amb un dèficit d’infraestructures que també és

palpable i evident i que per tant es van reivindicant en certa

manera aquestes infraestructures, però la competència és la que

és, tenim la transferència que tenim. I després també importa

com gestionam els recursos que tenim actualment aquí a les

Illes Balears i evidentment si som capaços en aquesta comissió

d’arribar a alguna conclusió fructífera per als ciutadans i

ciutadanes de les Illes Balears; com a mínim en aquest sentit

estam nosaltres per aportar coneixements i idees i per posar la

bona voluntat suficient, per si podem millorar el finançament

sanitari i educatiu, però sabent que això no és tot, que, malgrat

millorem el finançament sanitari educatiu, pel que fa referència

a la població, pel que fa referència als desplaçats o pel que fa

referència a qüestions històriques, també s’haurà de fer un

exercici de rigor de com es gestionen els doblers públics,

perquè les demandes socials creixen dia a dia i això és

imparable i, a més, és molt normal i jo crec que és cap on hem

d’anar, és intentar tenir una societat molt més equilibrada, molt

més justa socialment i que per tant hi hagi molts més serveis per

a la ciutadania; com que això creixerà molt, hem de ser molt

respectuosos amb les prioritats que establim en la despesa

pública.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sampol, perdó, Sra. Armengol. Pel

Grup Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar

Oliver, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Agrair també la presència dels dos

representants d’USO, el Sr. Pons i el Sr. Santos. Dir-li, Sr.

Pons, que compartesc la seva preocupació quant a aquests

dèficits que vostè aquí ha anomenat amb aquest caramull de

dades que ens ha donat, i efectivament és preocupant aquest

dèficit per aquest increment de població que tenim i també per

aquests 20.000 immigrants, que és el que es calcula que hi

haurà; emigrants que, com molt bé vostè ha dit, necessiten una

formació especial i que hi ha més despesa per poder atendre les

demandes justes d’aquestes persones que venen a viure amb

nosaltres.

Quant al Sr. Losantos, bé, dir-li que també he escoltat la

seva intervenció quan fa referència al dèficit estructural i el que

ha dit després en el tema, ja més de gestió, gestió quant a

GESMA, Son Llàtzer, nou hospital de referència i també

l’hospital de Son Dureta. Hi ha temes que per ventura podríem

compartir, però en fi, de qualque manera ho hem escoltat,

quedarà en el Diari de Sessions i estic segur que en podrem

prendre molt bona nota i treure conclusions.

Efectivament, el fons de cohesió s’hauria de revisar, i més

ara també amb el fons de cohesió europeu, almanco que també

es reparteixi perquè el fons de cohesió encara no s’ha repartit

i crec que és molt important.

Reiterar, idò, Sr. President, el nostre agraïment, l’agraïment

del Partit Popular i dir que esper que d’una lectura amb més

profunditat i amb més atenció del Diari de Sessions sí que en

puguem treure unes bones conclusions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Oliver. Per tal de formular observacions

a les intervencions dels senyors diputats, té la paraula el Sr.

Rafel Pons.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ SINDICAL

OBRERA (USO)  (Rafael Pons i Campos):

No sé quina intervenció ...

(Resta d’intervenció no enregistrada per problemes

tècnics)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs acabada aquesta intervenció, entenem

esgotat l’ordre del dia d’avui. Només queda agrair als

compareixents la seva presència i les seves intervencions en

aquesta comissió.

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