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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Abans de començar

aquesta sessió plenària m’agradaria que constés en acta el

sentiment de tots els membres de la cambra per expressar el

condol en relació a la defunció del pare de Don Francesc

Antich. Per tant, crec que tots hi estam completament d’acord.

Començam amb el primer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 6645/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a compliment del conveni signat amb la

Generalitat de Catalunya en relació amb la reciprocitat de

les emissions de les TV autonòmiques.

Primera pregunta, RGE núm. 6645/04, ajornada a la sessió

anterior, relativa a compliment del conveni signat amb la

Generalitat de Catalunya en relació a la reciprocitat de les

emissions de les televisions autonòmiques que formula l’Hble.

Diputada Sra. Carolina Torres i Cabañero del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des del

Grup Parlamentari Popular voldríem saber quines són les

previsions que té el Govern sobre el compliment del conveni

signat amb la Generalitat de Catalunya en relació a la

reciprocitat de les emissions de les televisions autonòmiques

d’ambdues comunitats autònomes. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Segons el conveni firmat entre la

Generalitat de Catalunya i el Govern de les Illes Balears el

passat dia 7 de maig, s’acordà en el primer i segon punt la

simultaneïtat de les emissions, garantint la distribució i la

difusió de les senyals a Catalunya de la televisió de les Illes

Balears IB3 i a les Illes Balears de TV3, Canal 33 i Canal 3, el

mateix en relació a València. Encara que en aquest conveni

s’estableix la reciprocitat de les emissions, TV3 ens ha
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proposat un canal directe a través de l’àrea de Collserola que

abastaria quasi 3 milions de persones i aniria fent-ho

gradualment.

Mentre tant nosaltres com a Govern de les Illes Balears, a

través d’un treball de consultoria amb Tradia i Telefònica hem

calculat un cost addicional que suposarà la distribució i la

difusió de les senyals de Catalunya i València a través

d’aquesta nova corporativa amb un cost addicional que

ascendeix a 50 de les antigues pessetes. A més de tot això, pels

temes de replanificació de TV3 i Canal 33 perquè els pugui

veure el 98% de la població de les Illes Balears hem encarregat

uns estudis de replanificació, el cost d’aquests estudis és un

cost important, però a més per donar suport a aquestes senyals

durant 10 anys això tendrà un cost de 250.000 euros cada any

durant 10 anys.

És a dir, el ministeri és el que dóna les freqüències. El

Ministeri de Ciència i Tecnologia ens va donar 16 freqüències,

amb això es veuen afectades algunes senyals de TV3, Canal 33

i de Canal 9. Nosaltres el que feim és garantir amb una

replanificació, es veuran en freqüències que tendran les

mateixes qualitats tècniques, però que aquestes són nostres, les

han ocupades durant 20 anys. Per tant, garantim la

replanificació d’aquestes senyals, de tal manera que TV3,

Canal 33 i Canal 9 es veuran igualment amb les perfectes

condicions i a més, ajudam a aquesta replanificació.

A mi m’agradaria que els representants d’aquest Parlament,

els que representam la sobirania d’aquestes Illes Balears, els

ciutadans i ciutadanes defensem els interessos d’aquestes illes

abans de defensar-ne qualsevol altre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 6643/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a freqüències per a les

emissions de la TV autonòmica de les Illes Balears IB3.

Passam a la segona pregunta RGE núm. 6643/04, ajornada

a la sessió anterior, relativa a freqüències per a les emissions de

la televisió autonòmica de les Illes Balears IB3 que formula

l’Hble. Diputada Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys del

Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyors i senyors diputats. Seguint

en la mateixa línia que la pregunta anterior i donada la

manipulació que estan fent els partits d’esquerra en favor de

TV3 i en contra de la nostra, d’IB3, voldríem saber quina és la

opinió que li mereix al Govern l’adjudicació de freqüències per

a l’emissió de la televisió autonòmica de les Illes Balears.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Com he dit abans el Ministeri de

Ciència i Tecnologia, en data 14 d’abril del 2004, va signar 16

freqüències destinades a la televisió autonòmica. Vostès saben

que en primer lloc el Ministeri de Ciència i Tecnologia ens va

donar i ens va concedir la gestió directe del tercer canal i que

és un canal que es reserva a totes les comunitats que volen tenir

televisió pròpia i a continuació se’ns va assignar les freqüències

corresponents a aquesta senyal autonòmica de les Illes Balears.

Com a resultat d’aquesta assignació i dels treballs derivats

de la consultoria que els he comentat abans amb Tradia, se

varen obtenir una sèrie de conclusions. En primer lloc el

ministeri ens va assignar 16 freqüències, nosaltres hem de

menester 34 centres emissors, és a dir, 21 que són ja existents

i 13 de nova creació i es tracta de fer aquesta planificació. Hi

ha freqüències assignades que estaven utilitzant TV3, Canal 9

i Canal 33. És més, en el conveni que vàrem firmar amb la

Generalitat de Catalunya a la part darrera s’explicava que en el

moment que se produís aquest tema es procediria a una

replanificació i en aquest sentit la distribució i difusió de les

senyals de Catalunya i València per la nova xarxa corporativa

d’IB3 el que feim és ajudar, com he dit abans, a aquesta

replanificació i fins i tot amb un tema, durant uns 6 mesos se

farà un simulat que permetrà d’alguna manera poder ajudar que

la gent pugui tenir l’emissió simultània dels canals afectats. 

És a dir, abans de què es posi en marxa IB3 durant 6 mesos

es farà un simulat de tal manera que en els canals on ara se veu

TV3 s’anuncia ja quin serà el nou canal per veure-ho i

d’aquesta manera contribuïm a poder facilitar aquesta

replanificació. El mateix que hem ofert a la Generalitat de

Catalunya és poder posar en marxa un telèfon 902 per poder

facilitar aquesta replanificació. Durant més de 20 anys TV3,

Canal 33 i Canal 9 han ocupat unes freqüències que ens han

estat assignades en el moment en què hem demanat la televisió

i ara el que hem de fer és ajudar a aquesta replanificació perquè

se puguin veure totes les televisions amb més del 98% de la

població.

És a dir, per tant entre aquest simulacre i aquests 250.000

euros del cost del servei del suport de les senyals durant 10

anys creim que ajudam a què se puguin veure totes les

televisions a tot el territori.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.3) Pregunta RGE núm. 6790/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a mèrits professionals dels

periodistes d'IB3.
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Passam a la tercera pregunta RGE núm. 6790/04, relativa a

mèrits professionals periodístics d’IB3 que formula l’Hble.

Diputat Sr. Miquel Ramon i Juan del Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta queda formulada

amb els seus propis termes.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Idò molt ràpidament, currículum

d’Agustí Cintes Vallès, llicenciat en ciències de la informació

per Salamanca, experiència professional com a director de

distints mitjans de comunicació, fotoperiodista, etcètera.

Delegat territorial a Eivissa Sonia Escribano Riego, llicenciada

també en ciències de la informació, ha estat fins fa poc cap

d’informatius de Televisió d’Eivissa i Formentera, ha estat a

Canal 9, té una experiència important. I de Formentera Antònia

Castelló, llicenciada en geografia i també amb experiència en

el sector. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé nosaltres pensam que els

mèrits són realment uns altres. De la Sra. Directora de la cosa

ja sabíem que havia prestat diversos i valuosos serveis al Sr.

Matas. Però en canvi dels delegats territorials del Sr. Sintes i la

Sra. Escribano no en sabíem tant, però una sentència de

l’Audiència Provincial ens ho ha aclarit. El mèrit principal

d’aquests pseudoperiodistes dòcils és ser la voz de su amo. No

tenen escrúpols a l’hora d’afavorir als seus patrocinadors, és a

dir, al PP i atacar els seus adversaris polítics de l’esquerra. No

els atura ni la mentida ni la calumnia, per a ells i per als seus

patrocinadors totes les armes són lícites, fins i tot, les més

repugnants. 

En l’època en que treballaven pels serveis de desinformació

i propaganda del PP a Eivissa varen participar en una

campanya de difamació permanent al llarg d’un any i tres

mesos, trist rècord digne de figurar en el Guiness de la infàmia.

Aquesta campanya contra la presidenta progressista del consell

insular i tot això ho feren a partir d’una informació falsa, d’una

informació que ells sabien que era falsa. Per si quedava algun

dubte ara ja sabem que podem esperar de l’objectivitat i del

rigor d’aquest mitjà de propaganda del Govern del PP que

pagarem entre tots i que de passada servirà per tapar el senyal

de TV3, d’aquesta televisió coneguda popularment com

Telematas o Telemàtigues, segons la modalitat insular que

utilitzem...

(Remor de veus)

Exacte, vergonya Sra. Vicepresidenta! Vergonya aquesta

falta d’objectivitat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. De persecucions en sap vostè bé, el

seu partit a la que era consellera en el Govern del pacte

d’esquerres va interposar una querella en el Suprem que ni tan

sols va prosperar i encara esper disculpes del seu partit.

Però anirem a per feina, creim que les persones que s’han

proposades són persones que reuneixen els millors requisits per

ser aquí i que el tema a què feia referència el Sr. Diputat, tenir

una condemna o no, per cert encara no és ferma i no només

aquest jutjat va pensar que s’havia fet com toca, és a dir, hi va

haver un primer jutjat que va dir que no havia tal campanya de

persecució, veurem ara els jutjats que diuen. Però en qualsevol

cas això no és el més important, he mirat i pràcticament hi ha

moltíssims de periodistes a llocs molt importants que tenen

sentències condemnatòries. José María Garcia ha estat

condemnat amb Onda Cero i en altres moltíssimes vegades.

Fernando Jáuregui ha estat condemnat a Telemadrid per

intromisión en el derecho al honor. El director (...) 25 de la

Cadena Ser també i segueix al front dels informatius. Fernando

Ramos també a Canal Sur condemnat i també segueix al front.

Javier Sardá i Cárdenas, Carrascal, fins i tot el ministre

Corcuera perquè va insultar a un periodista dient-li que “perdía

aceite”. Pep Maria Sala responsable de les finances de

González. 

És a dir, n’hi ha molts que han estat condemnats, periodistes

i no periodistes i segueixen fent feina en els mitjans de

comunicació, perquè me cregui és difícil trobar neteja per tot.

És a dir, els periodistes fan feina i s’equivoquen i si realment hi

ha una sentència ferma voldrà dir que se varen equivocar, però

això no significa que no puguin fer feina al front d’un mitjà de

comunicació. Només el que s’equivoca fa feina i per cert Sr.

Portaveu d’Esquerra Unida...

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta.

I.4) Pregunta RGE núm. 6793/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a delegats territorials d'IB3.

Quarta pregunta RGE núm. 6793/04, relativa a delegats

territorials d’IB3 que formula el diputat Hble. Sr. Antoni Josep

Diéguez i Seguí del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula

l’Hble. Diputat.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 42 / 2 de novembre del 2004 1917

 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Vicepresidenta, en primer lugar

disculpar el error que hay en la pregunta que supongo que ya lo

habrá advertido y es que iba dirigido a la Conselleria de

Presidencia, cuando en realidad tenía que ir dirigida a usted,

pero creo que esto se subsanará, quiero decir que si me

contesta, no sólo lo entenderé sino que además es lo lógico y

normal.

Sra. Vicepresidenta, esta semana pasada hemos tenido

ocasión de ver como aquello que todos pensamos tantas veces

se recogía en una sentencia judicial realmente con muy pocos

precedentes, muy pocos, encontrará muy pocos precedentes tal

y como el que se recoge en la sentencia a la que todos estamos

haciendo referencia en estas intervenciones. A veces nos hemos

encontrado con sentencias, con condenas a personas que han

faltado al derecho al honor a otras, bien se trate de

profesionales de la información, de políticos, de personas

particulares, pero lo que no es desde luego habitual es que a

alguien se le condene por organización de campañas de

desprestigio con ánimo difamatorio. Entenderá la diferencia

que hay entre un error y lo que es una organización sistemática

de una campaña de desprestigio con ánimo difamatorio.

Desde luego todo el mundo puede equivocarse, pero esto es

un hecho realmente excepcional y estoy convencido de que la

opinión que le merece un hecho como el que me estoy

refiriendo a la Sra. Vicepresidenta, es que nos encontramos

ante un hecho lamentable. Ahora de lo que no estoy tan seguro

es de si lo va a reconocer y especialmente si tomará las medidas

que el caso requiere.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta del Govern. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diéguez, això és el que diu la

segona sentència, la primera sentència diu tot el contrari. Per

tant, haurem d’esperar... diu, jo so volen la llegesc: “Pilar

Costa es un personaje público que se ha dedicado y se dedica

a la política y su nivel de protección del derecho del honor

está bastante disminuido. El juez aclara que no quiere decir

esto que carezca de él, dado que un político tiene derecho por

ejemplo a que no se le insulte o veje gratuitamente. En

cualquier caso para la presidenta insular no hubo ningún tipo

de esto”. Per tant, diu tot el contrari a allò que diu aquesta

sentència, haurem d’esperar el Suprem.

Però dir-li que només el que fa feina s’equivoca i si

realment al final s’han equivocat és perquè realment han fet

feina com li podré demostrar en molts de casos a distintes

televisions que hi ha per tot Espanya.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sra. Vicepresidenta, me parece que no se da cuenta de la

diferencia, en primer lugar no quiero ninguna observación

procesal acerca de la importancia que tiene una sentencia de

nuestra Audiencia Provincial y que además creo que es pionera

en el sentido en el que lo ha hecho. Pero aquí el tema no es ya

el detalle de si hay un periodista con una condena o no y más

todavía cuando lo que hay es una condena por organizar

campañas con ánimo difamatorio. 

Aquí lo que está sucediendo es algo muy grave y es que

ustedes, como en esas películas de serie B, en la que se juntan

una serie de antiguos atracadores para volver a actuar dando un

gran golpe, ustedes en la televisión autonómica han vuelto a

juntar a buena parte de la banda Mapau con una finalidad muy

clara, para machacar a la oposición con el dinero de todos. Para

eso es para lo que han juntado, para machacar a la oposición

con el dinero de todos. Y para eso necesitan a los mejores

profesionales, a los mejores profesionales en esa tarea y tienen

unos ahora que les garantizan que saben organizar campañas

con ánimo difamatorio y falsas.

Usted sabrá lo que hace, pero si quiere aprender de la

experiencia recuerde que Urdaci simplemente fue condenado

por manipular, no por organizar campañas difamatorias y mire

como acabó.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula l’Hble. Vicepresidenta

del Govern.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Preferentes, Carmen Jiménez Canal

Sur, sentencia firme de la Audiencia Provincial por

intromisión ilegítima del derecho de honor, en aquell moment

du el debat de Canal Sur. Carlos Hernández Cuenca, també de

Canal Sur sentencia firme de la Audiencia Provincial de

Sevilla por intromisión ilegítima al derecho del honor, en

aquests moments du els informatius de Canal Sur. Carlos José

Llamas y la Cadena Ser sentencia condenatoria del Supremo

por ataque al honor i en aquest moment segueix treballant en

la hora 25, redactora de la Cadena Ser. Ismael i Canal Sur,

sentencia firme por lo mismo, dirige los informativos de Canal

Sur. Jesús Ceverio y El País, sentencia firme de la Audiencia

Provincial de Madrid, por lo mismo, actualmente continua de

director de El País. Juan Fernández Martínez y Canal Sur,

sentencia del Supremo por lo mismo, actualmente delegado de

Radio Málaga y delegado territorial.

Sr. President, es una práctica habitual, lo que pasa es que

ustedes no tienen el mismo rasero de medir, algunas veces sí,

algunas veces no. Incluso en el ámbito político, alguna

persona que se sienta en estos escaños tuvo una sentencia que

por prescripción no se cumplió, pero que si no hubiera habido

la prescripción pues a lo mejor habría habido condena y
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habría sido condenado por un delito de prevaricación y en

estos momentos ocupa un escaño. No digo que esté bien o mal

hecho, pero quiero decir que no se tiene que tener dos raseros

a la hora de medir.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 6791/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a convocatòria de borsins d'interins.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la cinquena pregunta RGE núm. 6791/04, relativa

a convocatòria de borsins d’interins que formula l’Hble.

Diputada Sra. Pilar Costa del Grup Parlamentari Socialista. Té

la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El passat dia 21 d’octubre va sortir

publicat en el BOIB la convocatòria de dos borsins d’interins

pel cos superior i pel cos de gestió de la nostra comunitat. La

pregunta és si està satisfet el Sr. Conseller d’Interior d’aquesta

convocatòria, que entre altres irregularitats només dóna un

termini de 4 hores per poder presentar tota la documentació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. President, señoras y señores diputados. Sra.

diputada, si he de atenerme al número de participantes estoy

satisfecho porque han sido numerosos participantes de todas las

islas, inclusive de la península. Ha habido una gran difusión del

hecho del bolsín y lógicamente ha habido un éxito bastante

importante.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada. 

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, bé dir-li, com vostè

sap, que és inaudit que a la nostra comunitat autònoma es

convoqui un concurs per cobrir interinament unes places

vulnerant absolutament tots els principis que recull el nostre

ordenament jurídic, d’igualtat, de capacitat, de mèrit i de

publicitat. No només recollida a la nostra Constitució

espanyola, sinó també vulnera, com vostè sap Sr. Conseller, el

decret d’aquesta comunitat núm. 44 del 98 allà on s’exigeix

com a mínim 15 dies per poder presentar la documentació.

Però bé, anem a veure que diuen les bases, la número 4

respecte a les solAlicituds d’aquesta convocatòria. Diu: “que les

solAlicituds s’han de presentar el 25 d’octubre”, el passat 25

d’octubre en un cas i dia 26 d’octubre en un altre, “entre les 9

i les 13 hores”. I tot això va sortir publicat dia 21, és a dir,

dijous, en paper el dia 22, divendres, la gent va tenir un cap de

setmana per preparar tota la documentació i presentar-la durant

4 hores. Tot un rècord per a una administració que vol

potenciar la participació i la possibilitat d’accedir a la funció

pública.

Però el cúmul de despropòsits no acaba aquí. A més la

solAlicitud s’ha de registrar i segellar tota, diu la seva

convocatòria, tota la documentació a les dependències de

l’EBAP a Son Fuster aquí a Palma de Mallorca. Idò imagini’s,

un dijous, com deia, surt a internet, el divendres surt en paper,

a les illes menors li puc assegurar que el BOIB no arriba fins

uns dies després i resulta que el dilluns entre les 9 i les 13, 4

hores com deia, s’ha de presentar tota la documentació. I no ens

val que ara se’ns digui que bastava enviar-ho per missatgers

perquè vostè sap que això no és cert. Imagini’s un ciutadà de

Formentera que vulgui presentar-se al dos borsins havia

d’agafar dues barques, dos avions, quatre taxis i dues nits

d’hotel a Palma, una cosa que li costaria més de 300 euros i 3

dies perduts només per poder-se presentar en aquesta

convocatòria. L’única explicació és que, o tens informació

privilegiada o era molt difícil presentar-se en aquests borsins.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. President. Sra. Diputada, no es así como usted

lo dice, no se ha conculcado ningún derecho de los ciudadanos

y todos han tenido el mismo tiempo, la misma igualdad de

conocimientos y de capacidad. Mire, en el año 2002 se

convocó el último bolsín de interinos y sólo hubo 10 días, si

ahora dice que son 15 no (...). Pero no, la ley dice que se ha de

negociar con los sindicatos, la negociación con los sindicatos

(...). Pero bueno, usted se olvida de una cuestión, que los

ciudadanos normalmente no leen el BOIB, leen la prensa y lo

que sí hicimos bien claro fue hacer anuncios en la prensa de

Menorca, en Mallorca y en Ibiza y Formentera. Por tanto, sí

que lo hicimos.

Mire, de estas 5 horas que usted dice se han presentado al

primer bolsín, al de cuerpo superior del año 2004, 350

solicitudes de Mallorca, de Menorca, de Ibiza y de Formentera.

Y al bolsín de cuerpo de gestión 424. Por tanto, puede ser un

bolsín de interinos que se hace por defecto porque el pacto de

progreso no hubo oferta pública de empleo en el 2003, no la

hicieron. ¿Y sabe usted por qué no la hicieron? Por no cumplir

sentencias, he tenido que hacerla yo, sí, únicamente hasta el

mes de enero que acabarán las pruebas de acceso a la función

pública y habrá el nuevo bolsín. Es un bolsín de interinos de un

mes y pico y evidentemente estamos trabajando en esto.
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Mire Sra. Costa, yo creo que hemos hecho lo máximo que

hemos podido, negociar con sindicatos, poner (...) nos hubiera

costado más tiempo, pero era imposible, no había tiempo para

hacer más tiempo porque necesitamos la gente para cubrir las

plazas ya, este mes de noviembre y el mes de diciembre. En el

mes de enero estamos haciendo las pruebas de acceso a la

función pública que no hizo el pacto de progreso, ¿por qué no

lo hizo? Ya lo he dicho antes, por no cumplir sentencias y

porque aposta no lo quiso hacer. (...) y no ir.

Por tanto Sra. Costa, a mi me gustaría que usted cuando

estuvo de Presidenta del consell insular o la Sra. Carmen

Querol cuando estuvo de vicepresidenta del consell insular

tuvieran la limpieza que Función Pública actualmente.

Gracias.

I.6) Pregunta RGE núm. 6796/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Gaspar Oliver i Mut, del Grup Parlamentari Popular,

relativa al programa "Economèstics".

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la sisena pregunta RGE núm. 6796/04, relativa a

programa “Economèstics” que formula l’Hble. Sr. Diputat

Gaspar Oliver i Mut del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Pel que fa senyores i senyors diputats

a l’estalvi i racionalització del consum energètic per part dels

particulars, el Govern va anunciar la posada en marxa del

programa Economèstics. Per tant, a nosaltres ens agradaria

saber Sr. Conseller de Comerç, Indústria i Energia en què

consisteix aquest programa d’Economèstics i a més a més

poder saber també quins resultats espera obtenir del mateix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Comerç i Indústria.

EL SR. CONSELLER DE COMERÇ, INDÚSTRIA I

ENERGIA (Josep Juan i Cardona):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé Sr. Diputat, la campanya

d’Economèstics el que pretén és incentivar l’adquisició

d’electrodomèstics eficients per què? Perquè la política, com és

conegut ja, del Govern balear, un dels seus puntals de la

política energètica és precisament incentivar l’estalvi energètic

i això és el que busca aquesta campanya de subvencions. Miri

hi ha una manera fàcil per entendre-ho, vostè sap que quan

estam parlant d’estalvi en energia elèctrica solem comparar-ho

amb l’estalvi que significaria d’emissions de CO2 que es sol

mesurar en tones. Si feim la hipòtesi, això seria el càlcul

d’estalvi potencial, si feim la hipòtesi de què tots els

electrodomèstics de les Illes Balears fossin eficients

estalviaríem al cap de l’any 73.800 tones de CO2. Només això

ja és raó suficient com per dur endavant aquestes campanyes.

En concret li podria dir que si tots els frigorífics de la nostra

comunitat fossin eficients, tenguessin la qualificació A

tendríem un estalvi de 52.000 tones de CO2. Si tenguéssim el

mateix de les rentadores tendríem un estalvi de 8.325 tones de

CO2 d’estalvi. O si ens referim als rentaplats tendríem un

estalvi de 13.600 tones de CO2. És a dir, tendríem una millora

mediambiental indiscutible, tendríem un estalvi energètic

evidentment indiscutible. Moltes gràcies.

I.7) Pregunta RGE núm. 6799/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a programa de mediació familiar.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la setena pregunta RGE núm. 6799/04, relativa a

programa de mediació familiar que formula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Jerez i Juan del Grup Parlamentari Popular. Té la

paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta va adreçada

a la Conselleria de Presidència i Esports, des del Grup

Parlamentari Popular li volíem demanar sobre la valoració que

fa la conselleria respecte el funcionament durant aquest any del

programa de mediació familiar. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera de Presidència. 

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

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

programa de mediació familiar sense cap dubte és un dels

programes més interessants i que millor està funcionant dins la

Direcció General de Menors i Família i encara que realment

som conscients que el desitjable seria que no hi hagués cap

família que hagués d’utilitzar aquest servei. Mediació familiar

el que fa és donar una resposta a aquestes famílies que han

decidit separar-se o divorciar-se perquè tenguin allò que serien

alternatives als processos judicials per tal de poder resoldre els

seus conflictes i que en definitiva sigui el menys perjudicials

tan per a ells com per als seus fills.

Dir que aquest servei de mediació familiar durant aquest

2004 ha tengut algunes renovacions, entre elles és un servei que

s’està donant directament des de la direcció general i a més, ha

rebut una ampliació per part de personal i de professionals.

Això ha implicat que degut a aquesta ampliació podem donar

millors serveis, de més qualitat i a més se pot atendre a un

major nombre de ciutadans. Durant l’any 2004 s’han pogut

atendre a 98 famílies, que han rebut assessorament

d’informació i d’aquestes 32 famílies han començat un procés

i l’han acabat 15 famílies a hores d’ara.

Per tant, hem de concloure que funciona correctament,

seguirem en aquesta postura i podent ampliar aquest servei,

encara que com deia al principi, el desitjable seria no haver-lo

d’utilitzar. Moltes gràcies.
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I.8) Pregunta RGE núm. 6800/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria Anna López i Oleo, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a funcionament del punt d'informació

familiar.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la vuitena pregunta RGE núm. 6800/04, relativa

a funcionament dels punts d’informació familiar que formula

l’Hble. Diputada Sra. Maria López i Oleo del Grup

Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

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

Consellera, el mes de juliol passat va ser creat el punt

d’informació familiar per tal d’atendre de forma personalitzada

les famílies d’aquesta comunitat autònoma. I és per açò que el

Grup Parlamentari Popular està interessat en saber quina

valoració fa la consellera de Presidència i Esports sobre el

funcionament del punt d’informació familiar posat en marxa fa

uns mesos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Presidència.

LA SRA. CONSELLERA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS

(Maria Rosa Puig i Oliver):

Gràcies, Sr. President. Sí en relació a aquesta qüestió dir

que un dels objectius i prioritats essencials d’aquest Govern és

sense cap dubte la protecció i l’ajuda a totes les famílies, com

el programa de mediació familiar que comentàvem fa un

moment i degut a les prioritats que té aquest Govern es va

decidir posar en marxa aquest nou servei que és el punt

d’informació familiar i que en definitiva el que pretén és poder

donar resposta a aquesta comunitat en matèria de família a totes

les persones que ho necessitin. 

Aquest punt d’informació familiar du mesos funcionant, des

del mes de juliol i la veritat és que ha donat una bona resposta

si tenim en compte les peticions que s’han pogut formular

durant aquests mesos. Aquest punt d’informació pràcticament

el que fa és donar un assessorament personalitzat a aquestes

famílies en diferents àmbits, però bàsicament se refereix a

aquestes famílies que per determinats motius, o per falta de

recursos, o per medis materials, o desconeixement no poden

arribar als recursos que dóna la nostra comunitat i aquí, a través

d’aquesta atenció personalitzada se’ls informa de tot el que

poden rebre de la nostra comunitat i en definitiva d’aquesta

Direcció General de Menors i Família.

Com deia des del mes de juliol s’han atès 339 demandes

d’informació, d’aquestes 213 han estat presencials i la resta han

estat telefòniques. Aquest punt d’informació s’emmarca també

dins allò que denominaríem el Pla integral de família com un

punt de partida de les mesures que s’estan posant en marxa per

ajudar, com deia, a la família en aquest sentit.

Moltes gràcies.

I.9) Pregunta RGE núm. 6787/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Pere Sampol i Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a calabruixada.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la novena pregunta RGE número 6787/04, relativa

a calabruixada, que formula el diputat Hble. Sr. Pere Sampol i

Mas, del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, més que una pregunta serà una

reflexió, perquè la setmana passada va comparèixer a comissió

i ja va respondre a un altre diputat que la va interpelAlar sobre

aquesta qüestió.

Bé, els fets és que el mes passat hi va haver una forta

calabruixada que afectà algunes zones del Pla de Mallorca;

tècnics de la Conselleria d’Agricultura, segons la nostra

informació, han avaluat els danys en el conreu de l’hortalissa,

bàsicament en 1 milió i mig d’euros i es produeixen situacions

dramàtiques, una sola finca de set quarterades de tomatigueres

va quedar arrasada; situacions tan dramàtiques que qüestionen

el futur d’algunes d’aquestes explotacions, precisament amb un

dels conreus que encara és rendible sense necessitats

d’agricultures. Hi ha moltíssims d’antecedents, a la rèplica n’hi

puc citar alguns, si no me dóna una resposta satisfactòria de

l’anterior govern del Partit Popular, que feren front a calamitats

d’aquesta envergadura. I la nostra intenció d’aquesta pregunta,

aleshores, és que la conselleria reflexioni i doni cobertura als

danys provocats per aquesta calamitat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula, per part del Govern, la consellera

d’Agricultura.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

Diputat, jo, com bé vostè ha dit, va sentir la resposta que vaig

donar l’altre dia a la compareixença, per part de la conselleria

qualque dia s’ha de començar, qualque dia s’ha de començar a

establir una regla de joc i la regla de joc, per ajudar realment

els pagesos, és fomentar l’assegurança agrícola i ramadera, i en

aquesta línia partirem, perquè si no, no partiríem mai, sempre

estam igual. Vull dir que els que asseguren tenen el mateix que

els que no tenen assegurança i això no és possible.

Què farà la conselleria? La Conselleria ajudarà al màxim,

aquest govern ajudarà al màxim amb les pòlisses

d’assegurances; en aquests moments som el govern de la

comunitat o una comunitat la que més ajuda les pòlisses

d’assegurances, arribam al 80% de la pòlissa, no hi ha cap

comunitat que doni aquesta ajuda; en el que duim d’any duim
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més de mig milió d’euros gastats amb ajudes a les pòlisses

d’assegurances.

Li vull dir, Sr. Sampol, que seguirem ajudant aquestes

pòlisses i no tenim límit, els doblers que facin falta, tots els

doblers que facin falta per tenir assegurada la nostra agricultura

i la nostra ramaderia. En aquests moments li he de dir que les

OPA hi estan totes d’acord, n’hi ha una que pareix que gemega

un poc, però és perquè tal vegada qualque associat seu ha

tengut la desgràcia de tocar-la, però tota la resta estan d’acord,

totes estan d’acord a agafar aquest camí que és l’únic bo per

poder ajudar els pagesos i els ramaders, no n’hi ha d’altre, Sr.

Sampol, vostè també ho sap i vostè també està d’acord amb

això, jo crec que sí; amb el que hem predicat o el que han

predicat des de fa molts d’anys, des de les OPA i des del

Govern, i qualque dia s’ha d’agafar la decisió i aquesta crec

que està agafada, hem d’ajudar a les pòlisses d’assegurances i

hem de procurar que allà on no arribi l’assegurança el Govern

hi posi qualque cosa més; i allà on no arriba o no hi hagi línia

d’assegurança per a segons quins elements, com podem ser que

es van arrabassar molts d’arbres i això no és assegurable ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula l’Hble.

Diputat.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, això era així aquesta legislatura

passada i quan hi va haver la sequera del 2000 l’actual

president del Govern, que estava a l’oposició, va enviar una

carta a totes les organitzacions demanant una avaluació dels

danys per a ell poder proposar al Govern que tramitàs ajudes.

Més recentment, el 2002, hi va haver unes inundacions que

afectaren la patata de sa Pobla, un dels conreus més rendibles

i les portes de la Conselleria d’Agricultura i les d’Indústria i

Comerç es varen obrir als pagesos de sa Pobla i als comerciants

de sa Pobla perquè poguessin continuar amb l’activitat i

naturalment condicionat que en el futur assegurassin les seves

produccions.

Jo avui, i me sap que ara el Sr. Font no hi sigui, apelAlaria

a la solidaritat del Sr. Font, perquè en el Pla de Mallorca també

hi ha persones que viuen de l’agricultura. Naturalment que

vostè té part de raó en el que diu, però jo crec que s’hauria

d’obrir una línia condicionada que en el futur se signin les

assegurances agràries. Però me cregui que en aquest moment hi

ha una quarantena d’afectats...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President.

I.10) Pregunta RGE núm. 6795/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Jaume Tadeo i Florit, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a previsions per al TAMIB per als propers anys.

EL SR. PRESIDENT:

La pregunta número 10 queda ajornada.

I.11) Pregunta RGE núm. 6798/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Joan Font i Rosselló, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a compliment amb la declaració de servei públic

dels vols entre illes.

Passam a la pregunta número 11, RGE número 6798/04,

relativa a compliment en la declaració de serveis públics dels

vols entre illes, que formula el diputat Hble. Sr. Joan Font i

Rosselló, del Grup Parlamentari Popular.

Te la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President. Les companyies aèries que

actualment operen entre illes han presentat la nova programació

per a aquest hivern al Ministeri de Foment, a fi i efecte de ser

convenientment aprovat.

Creu el Govern que la programació que s’ha presentat

aquest hivern per part de les companyies aèries compleix o no

compleix la declaració d’obligació de servei públic?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Consellera d’Obres Públiques.

LA SRA. CONSELLERA D’OBRES PÚBLIQUES,

HABITATGE I TRANSPORTS (Margalida Isabel Cabrer i

González):

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

Diputat, cada any, quan comença la temporada baixa, es

produeix, per desgràcia, una reducció de freqüències que

afecten els vols de Menorca i d’Eivissa amb la península i que

afectava, fins l’any passat, els vols interilles. Dic que afectava

perquè la declaració de servei públic, aprovada fa un any, va

suposar que la temporada baixa 2003-2004 els vols interilles no

tan sols no es varen reduir freqüències sinó que se’n varen

augmentar dues diàries i, sobretot, a primera hora i a darrera

hora del dia, com obligava la declaració.

Idò bé, enguany ens trobam que de nou les connexions de

les illes menors amb la península s’han reduït, de tal forma que,

per exemple, Menorca-Madrid, anar i tornar el mateix dia no és

possible; i en els vols interilles les companyies pretenen una

reducció de freqüències que, segons la declaració, no es pot

autoritzar. I no es pot autoritzar perquè la declaració obliga que

entre les set i les nou i la darrera hora de l’horabaixa els vols es

reforcin, i el que s’ha presentat davant la direcció general

pretén llevar el vol de les 8,40 d’Eivissa a Palma, de 8,40 de

Palma a Menorca i que els dissabtes la tornada de Menorca, la

darrera, sigui a les 17,50 en lloc de les vuit de l’horabaixa.

Davant aquesta situació, que contradiu el que diu la

declaració, hem solAlicitat al Ministeri de Foment que no
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autoritzi aquesta programació de vols ni adopti una postura

flexible que l’any passat el ministeri no va autoritzar. Confiam

també, i ho dic sincerament, que el Partit Socialista i el Grup

Parlamentari Socialista, encara que pareix que ja no és un tema

d’actualitat dins aquest Parlament, tengui el pes suficient per

impedir que el ministeri doni llum verda a una programació que

suposaria un error històric per a les Illes Balears.

Moltes gràcies.

I.12) Pregunta RGE núm. 6792/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Maria del Carme García i Querol, del Parlamentari

Socialista, relativa a propostes a la Mesa de Diàleg Social.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 12, RGE número 6792/04,

relativa a propostes de la Mesa de Diàleg Social, que formula

la diputada Hble. Sra. Carme García i Querol, del Grup

Parlamentari Socialista. Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

President, tenim un escrit que diu que es posposa aquesta

pregunta.

EL SR. PRESIDENT:

No el m’han fet arribar, però en qualsevol cas, pot quedar

ajornada.

(Remor de veus).

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN I

CONSELLERA DE RELACIONS INSTITUCIONALS (Maria

Rosa Estaràs i Ferragut):

Gràcies, Sr. President. Estam en condicions de contestar ara

mateix.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, un segon, si són tan amables.

Tenim aquest escrit?

(Remor de veus)

Bé, si vostès diuen, si està ajornada, doncs, Sra.

Vicepresidenta ens diuen que està ajornada, nosaltres cercarem

la documentació i en aquest cas no la tenim.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sr. President, jo no tinc inconvenient, la pregunta anava a

la Vicepresidenta i el que l’ajorna, demana la petició

d’ajornament, és el conseller. Jo tinc interès que contesti la

Vicepresidenta, no el conseller de Treball. Per tant, el que trobi

vostè.

EL SR. PRESIDENT:

De totes formes m’ho posen fàcil: si vostè vol fer la

pregunta a la Sra. Vicepresidenta i la Vicepresidenta, ah! És per

a vostè? Bé.

Els sembla correcte que continuem endavant? Sra. Querol,

per a vostè és correcte?

Bé, idò, si són tan amables, té la paraula.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sr. President, no necessit tanta gent per contestar una

pregunta meva, però bé. La pregunta diu, textualment, quines

propostes va fer a la Mesa de Diàleg Social la Vicepresidenta

del Govern per propiciar més llocs de feina en el sector turístic,

de la qual cosa va fer declaracions en aquesta cambra i a la

premsa?

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

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

Diputada, la Vicepresidenta presideix aquesta Mesa de Diàleg

Social, però les propostes les vaig defensar jo mateix en

aquesta Mesa i he de dir que seria molt extens explicar aquí

aquest conjunt de mesures, totes elles adreçades a reforçar la

competitivitat de la nostra principal indústria, perquè reforçant

aquesta competitivitat estam convençuts també que

mantendrem i incrementarem els llocs de feina en aquest sector.

Ja li dic que el temps que dóna una pregunta no és suficient

per explicar-les totes i cadascuna d’elles en profunditat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Però podria mencionar-ne alguna,

no? No té temps, supòs que el que farà és el que fan sempre,

que és que quan me segui, llavors vendrà la canya.

En qualsevol cas, el que jo tenc de la premsa és que la

Vicepresidenta va proposar cinc mesures a la Mesa de Diàleg

Social, de les quals tres eren polítiques fiscals i de règim

laboral, que depèn de l’Estat, és a dir, del Govern central. Per

tant, dir que propiciar que es creï ocupació, proposant mesures

que no depenen de l’executiu és bastant senzill; és a dir,

nosaltres proposam coses que no depenen de nosaltres, que

depenen d’una altra institució i que jo anim que presentin els

seus diputats a Madrid, com a propostes al Congrés dels

Diputats.
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Però, en qualsevol cas, no pot ser que un Govern digui que

les propostes que vol fer són fiscals, de les quals no tenen la

legislació, i de legislació labora, de les quals tampoc no tenen

la responsabilitat laboral i enviar aquestes responsabilitats a

Madrid.

I només recordar-li que totes les propostes que fan són per

afavorir que hi hagi menys ocupació, la qual cosa ens sembla

molt bé; però el principal problema d’aquesta comunitat

autònoma i del sector turístic és que la gent que hi treballa hi

treballa pocs mesos i moltes hores i per tant el que necessitem

és millorar la situació de precarietat d’aquests treballadors i no

només fixar-nos en aquells treballadors que estan a l’atur. Els

més són els que jo li dic: homes i dones que treballen moltes

hores durant molt poc temps en aquesta comunitat autònoma.

En qualsevol cas, recordar-li que vostè, el conseller de

Treball, la vicepresidenta i el president del Govern tenen

competències que han d’exercir i això és el principal que

necessitem del Govern de les Illes, fer propostes que després

puguin complir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, a

la Mesa de Diàleg Social es va parlar de moltes coses i quasi la

majoria d’elles competència autonòmica, efectivament. Es va

parlar de tot el tema de la millora de la imatge per reforçar la

competitivitat del sector turístic; es va parlar dels problemes

que té l’oferta complementària, de com els podem abordar; es

va parlar del tot inclòs; es va parlar de l’oferta residencial; es

va parlar de la reconversió, de la renovació de les zones i dels

destins i dels productes turístics.

I cert és que a un apartat específic, on es parlava

d’estacionalitat, es varen plantejar tota una sèrie de qüestions

d’incentius fiscals i laborals que vostè diu que no són

competència nostra, algun sí, efectivament n’hi ha d’altres que

són competència del Govern de l’Estat, però que vostè

comprendrà que és necessari i convenient que es plantegin dins

aquestes meses.

Es va acordar constituir unes comissions tècniques entre els

sindicats, la patronal i el Govern de les Illes Balears per

aprofundir en aquests en aquests incentius fiscals i en aquests

incentius laborals i veure quins poden ser responsabilitat i

competència pròpia de la comunitat autònoma de les Illes

Balears i que els puguem impulsar com més aviat millor; però

sí que és cert també, com vostè diu, que molts d’ells depenen

de l’Estat. Quin problema hi ha que la Mesa de Diàleg Social

plantegi millores en incentius laborals i en incentius fiscals a

Madrid que puguin beneficiar les condicions laborals d’aquests

treballadors? Vostè quin problema té? M’imagín que cap.

Com m’imagín que no té cap problema que demanàssim,

com es va demanar i es va acordar a la comissió mixta, la

constitució de la mesa mixta del REB, en tot el que fa

referència als fixos discontinus; m’imagín que a vostè no li sap

gens de greu que la comunitat autònoma, amb els patronats i els

sindicats, demani també a Madrid coses que puguin millorar la

competitivitat i per tant el mercat laboral turístic en aquestes

illes.

No entenc, per tant, perquè vostè no me dóna suport en lloc

de criticar una qüestió ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Gràcies, Sr. President.

I.13) Pregunta RGE núm. 6797/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a promoció turística a l'illa

de Menorca.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 13, RGE número 6797/04,

relativa a promoció turística a l’illa de Menorca, que formula

la diputada Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del

Grup Parlamentari Popular.

Té la paraula l’Hble. Diputada.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des de

fa unes setmanes, als mitjans de comunicació apareixen unes

notícies des del Consell Insular de Menorca amb les quals

qualifiquen la promoció turística que el Govern fa a Menorca

d’estafa. Nosaltres volíem conèixer l’opinió del conseller de

Turisme, a veure si efectivament considera que la promoció que

fa el Govern a l’illa de Menorca és indiscriminada i

injustificada.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller de Turisme.

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i

Riutort):

Sí, gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Li he

de dir que no compartesc aquestes afirmacions, com no pot ser

d’una altra manera, i a més han estat afirmacions que m’han

sorprès, perquè voldríem recordar que a l’any 2003 el Consell

Insular de Menorca rebia una aportació del Govern de les Illes

Balears per a promoció turística, específica de 500.000 euros.

La primera decisió que va prendre aquest Govern en matèria de

promoció turística va ser incrementar en un 20% aquesta

aportació, via conveni, al consell insular i al Foment del
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Turisme de Menorca, fins arribar als 600.000 euros. Per tant,

ja d’entrada he de dir que el Govern anterior destinava molts

menys doblers al que són els convenis amb el Foment i el

consell insular que el que ha fet aquest govern, que ho ha

incrementat en un 20% i amb la intenció per a l’any 2005 de

seguir aprofundint en aquests increments.

Però és que, a més, qualsevol campanya que fa el Govern

de les Illes Balears, ja sigui en el tema de publicacions, en el

tema de fires, en el tema de presentacions, campanyes

conjuntes amb els majoristes de viatges, l’illa de Menorca té el

mateix protagonisme que té Mallorca, que té Eivissa i que té

Formentera. I que hi ha hagut peticions concretes i específiques

del sector provinent de Menorca que han estat ateses enguany,

com és per exemple la promoció de la pàgina d’Internet, de la

pàgina web que té ASOME i que té uns resultats excelAlents,

fins al que sabem nosaltres al dia d’avui.

A més de tot això, he de dir que per a enguany hi ha hagut

actuacions específiques per al mercat per a Eivissa, que hem

aconseguit estendre-les ja per a l’any 2005 per a Menorca, i

això ha estat una gestió nostra, des de la Conselleria de

Turisme, com és el tema de la publicitat a través de l’equip de

futbol italià de Milà. Hem aconseguit també per a Menorca, i

esper que es pugui concretar, perquè ja no depèn de nosaltres,

però sí que hem aconseguit la possibilitat que a l’any 2005 se

celebri el congrés dels agents de viatges italians a Menorca, jo

crec que serà la primera vegada que això es fa. Miri, sempre

que hi ha hagut un congrés aquí d’agents de viatges, ja sigui

l’anglès l’any passat, l’espanyol ara, que lamentablement no

vàrem poder comptar amb la presència de cap autoritat ni de

cap representant institucional al sopar de CAAVE ni als estands

institucionals que hi va haver destinats a l’illa de Menorca i per

tant nosaltres creim que afirmacions d’estafa i de discriminació

són afirmacions que no es corresponen en absolut amb la

realitat dels fets.

Moltes gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 6794/04, de l'Hble. Diputat

Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a expedient guardat als calaixos

violentats.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la pregunta número 14, RGE número 6794/04,

relativa a expedient guardat als calaixos violentats, que formula

el diputat Hble. Sr. Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup

Parlamentari Socialista.

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Preguntábamos la semana pasada

al Sr. Conseller de Interior qué alto cargo había ordenado

violentar un cajón de un inspector de servicios y nos contestó

que ninguno. Lo cual, como es habitual, es falso.

Explicó que hacía falta un expediente y que un funcionario

laboral, y cuando funcionario laboral repito lo que dijo él, yo

no conozco esa categoría, pero en fin, creo que quería decir

contratado laboral o una cosa de estas, pero en fin, un

funcionario laboral, tal como decía, decidió romper el cajón.

Que yo sepa, es la primera vez en la historia de nuestra

comunidad autónoma que un funcionario laboral decide romper

un cajón para buscar un expediente sin más, si acaso habría que

consultar a la Sra. Vicepresidenta que buscara precedentes, ya

que es tan habitual en ella esas tareas.

Mire, Sr. Conseller, le quiero preguntar: ¿no fue, Sr.

Conseller, la directora general de Función Pública quien dio la

orden de que se abriera el cajón del inspector de servicios para

hacerse con el expediente? ¿No es verdad que el funcionario

laboral se negó, de forma repetida, a cumplir esa orden, por el

carácter y el contenido que tenía la misma? Estoy seguro, Sr.

Conseller, que su respuesta del último día no debió de gustar

nada al llamado funcionario laboral, al cual le adelanto que no

le conozco de nada, para evitar posibles depuraciones.

Sr. Conseller, ustedes están buscando un expediente de una

enchufada sobre cuyo caso recaerá sentencia pronto. Diga la

verdad de una vez y reconozca qué expediente estaba

buscando, y comprobará que decir la verdad no duele; lo que

pueden doler son las consecuencias.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Conseller d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. Sr.

Diputado, mire, en primer lugar le he de decir que en la

Conselleria de Interior no se investiga, como afirma usted en su

pregunta, no se investiga; en cualquier caso se conocen

expedientes o se estudian, pero no se investiga. Si alguna vez

ha habido investigación en la Conselleria de Interior ha sido

fuera de la ley, porque no tenemos capacidad para investigar,

Sr. Diéguez, de acuerdo con nuestras competencias.

En segundo lugar, lo dije el otro día y vuelvo a decirlo hoy,

lo que ocurrió fue que un funcionario que se fue de vacaciones,

estaba de crucero, dejó cerrada su mesa con todos los armarios

donde está el Plan de calidad, con todos los expedientes, y

había que tener acceso a estos expedientes; pero que yo

conozca, ninguno de nadie que estuviese investigado por un

procedimiento cualquiera, eran los expedientes que tiene la

Inspección General de Servicios, entre otros, todo el Plan de

calidad de la Conselleria, que impulsa, la Conselleria y todo el

Govern balear.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula l’Hble. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. La Inspección de Servicios tiene

como función, entre otras suyas, la de hacer investigaciones
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especialmente cuando le son encargadas por según que altos

cargos, como efectivamente tenía una en aquel momento

encargada. Mire, no nos acaba de decir de quien era el

expediente, y usted sabe que están buscando un expediente, y

no nos acaba de decir lo que le he preguntado, es ¿qué alto

cargo, fue realmente la directora general de Función Pública,

o no? Dígalo, contéstelo, se lo he preguntado, se lo he

preguntado y usted se niega a contestarlo.

¿Qué interés tenía ese alto cargo en este expediente que

llega a solicitar que se violente un cajón para poder acceder a

él? ¿Es cierto que necesitaban, le añado, que alguien certificase

que la presunta enchufada tenía una determinada antigüedad y

que esa certificación la acabó haciendo la directora general,

que no es nadie para certificar, porque los funcionarios de

carrera se le resistían, y no encontró ni siquiera uno condenado

por prevaricación, como para otras cosas? ¿Es cierto eso?

¿Qué es lo que está pasando en su conselleria, Sr.

Rodríguez, qué es lo que está pasando? Reconozca la verdad,

vamos a llegar al final.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Té la paraula l’Hble. Conseller

d’Interior.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberá):

Gracias, Sr. Presidente. Mire, Sr. Diéguez, yo no sé qué

expediente estaba buscando, porque le vuelvo a repetir que no

creo que fuese ningún expediente, pero si usted lo tiene dígalo,

dígalo a esta cámara y así lo sabemos todos, y veremos si es

verdad o es mentira lo que usted dice, lo que usted afirma.

Mire, Sr. Diéguez, en mi conselleria no está pasando nada;

vuelvo a decirle lo mismo que usted, ¿qué pasa en el Grupo

Socialista, (...) de ventilador, está usted solamente Sr. Diputado

Sr. Diéguez para poner sobre todo la sospecha, todos son

mudos, sordos y ciegos; sólo es usted (...) válido que tiene y

encima está manco?

Yo, Sr. Diéguez, mire lo que le digo, vuelvo a repetirle: en

la Conselleria de Interior de la que yo soy conseller ni se

investiga, ni se graba, ni se filma, estas cosas no se hacen en la

Conselleria de Interior, ni se investiga, ni se graba ni se filma.

Vuelvo a repetir, hubo un funcionario que se fue de vacaciones

y dejó cerrados todos los armarios y había que acceder a ellos.

Mire usted, si yo hubiese nombrado un inspector para suplir a

este señor, no hubiera podido trabajar, estaba todo cerrado,

tampoco es lógico. Le dije el otro día que pedía disculpas

porque no era el procedimiento mejor, no es funcionario

laboral, es un trabajador laboral, que lleva quince años con los

clásicos contratos de cada año, se hace un contrato nuevo.

Pero no es su culpa, mire usted, a lo mejor (...) y tal. La

directora tenía y quería porque no podía acceder a estos

expedientes, pero no a un expediente concreto, y vuelvo a

repetirle, en la Conselleria de Interior no se investiga, se

conocen expedientes, que es distinto una cosa de la otra.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

II. InterpelAlació RGE núm. 5172/04, del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, relativa a model

de gestió dels centres sanitaris i sociosanitaris.

A continuació, passam al segon punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de la interpelAlació RGE número

5172/04, presentada pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Els Verds, relativa a model de gestió dels centres sanitaris i

sociosanitaris.

En nom del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula, no

socialista, sinó d’Esquerra Unida i Els Verds, el Sr. Miquel

Ramon.

(Remor de veus)

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment no en nom del

Grup Parlamentari Socialista, però des de plantejaments

socialistes també. Bé, senyores i senyors diputats, la

universalització de la protecció de la salut i la seva gestió per

part de les administracions públiques és una conquesta social

que sempre ha vengut de mà de governs progressistes. Així i

tot, avui ningú no qüestiona aquests drets bàsics, però no

obstant el neoliberalisme imperant de molts indrets introdueix

conceptes de rendibilitat econòmica i de gestió privada que

pensam nosaltres, d’una manera objectiva, redueixen l’àmbit de

la promoció i protecció de la salut i reintrodueixen factors de

desigualtat social. La generalització dels serveis socials,

considerats com a un dret per a tota la població, en canvi, va

molt més endarrerida. Entre aquests serveis socials bàsics hi

trobam el de les residències per a les persones majors que, o bé

perquè necessiten d’una assistència permanent o bé perquè les

seves famílies no poden fer front a la situació i atendre’ls

correctament, han de menester l’acolliment per part

d’organismes públics. Idò bé, el Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds considera que aquestes dues qüestions

bàsiques per al benestar dels nostres ciutadans, en aquestes

dues qüestions es produeixen actuacions preocupants per part

del Govern del Partit Popular.

Ens referim al desviament de recursos públics cap empreses

privades; a la concertació de serveis; a models privats o

privatitzadors de gestió d’hospitals, el tema de les fundacions;

a l’externalització de serveis, un eufemisme que moltes vegades

el que amaga són autèntiques privatitzacions. Bé, pensam

també que això és encara més greu en una comunitat com la

nostra que es troba a la cua de l’Estat pel que fa a

infraestructures sanitàries, una comunitat en la qual únicament

el fet que molts ciutadans hagin subscrit assegurances privades

ha impedit el colAlapse del sistema sanitari públic. Una

comunitat, a la fi, en la qual la proporció de llits hospitalaris

privats en relació amb el nombre de llits públics és de les més

elevades; i en què el negoci de les clíniques privades és un bon

negoci, que té pocs riscs, ja que té assegurat el transvasament

permanent de recursos públics.
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Una vegada més hem d’afirmar una obvietat inqüestionable,

per més que avui alguns la vulguin negar, que és que l’únic

sistema que dóna una seguretat i un tracte igualitari al conjunt

de la població és el sistema públic de finançament de propietat

i de gestió. L’afirmació que es fa moltes vegades, que la gestió

privada és la millor, és una falAlàcia interessada. Basta

comparar els sistemes europeus amb el nord-americà, en el

qual, per exemple, des d’uns plantejaments absolutament

liberals i amb la despesa més elevada del món tant en termes

globals com percentualment, amb una despesa quasi del 15%

del producte interior brut, amb un sistema liberal com és el

d’Estats Units, hi ha un sistema sanitari molt deficient i que

deixa gran quantitat de ciutadans d’aquest país fora de la

cobertura sanitària; i en el qual la despesa en burocràcia és

absolutament elevadíssima, ja que de vegades es parla que el

sistema privat és més àgil, als Estats Units és d’un 16%, quan

a Espanya, per exemple, és d’un 4%.

Bé, explicada aquesta qüestió, que el sistema sanitari que

ens interessa és l’europeu, no experiències liberalitzadores, o

liberals, neoliberals, com la dels Estats Units, també hem de dir

que hem de fugir d’opcions com les que va adoptar la Sra.

Tatcher a la Gran Bretanya, que va provocar un desastre

considerable dins el sistema de salut d’aquest país, més

endavant tornaré sobre el tema.

El problema, pensam nosaltres, no és que es pugui

qüestionar que el sistema públic és el millor, que jo crec que

avui en dia està suficientment demostrat, el problema és que la

gestió d’aquest sistema públic es troba a la nostra comunitat en

mans de qui no creu en ell. També voldria explicar aquí perquè

hem inclòs una referència a la gestió sociosanitària, que aquesta

interpelAlació presentada a l’anterior període parlava únicament

de la gestió sanitària, però hem incorporat el tema sociosanitari

per algunes notícies que han aparegut en els darrers temps i que

també ens creen preocupació en aquest sector.

Perquè el Govern de les Illes Balears, que amb aquesta via

recupera competències que s’havien transferit als consells

insulars, ha creat un consorci que en colAlaboració amb

S’Institut del Consell Insular de Mallorca ha iniciat un

anomenat Pla de construcció de residències per a majors, i per

fer aquest pla de residències se solAliciten dels ajuntaments

solars públics, terrenys públics per edificar les residències. Bé,

el problema és que aquestes seran construïdes i gestionades per

empreses privades que explotaran lliurement el 40 o, en alguns

casos, el 50% de les seves places, amb capacitat de fixar els

preus d’aquest 40 o 50% que seran lliures i de fixar els criteris

d’admissió de clients, que és com considera l’empresa privada

els pacients, als ciutadans susceptibles de necessitar aquestes

residències. Únicament el Govern, o el consorci, tendrà la

capacitat de decidir sobre quins usuaris hi poden entrar i sobre

el preu màxim que ja està fixat i que assegura la rendibilitat

econòmica, el Govern només podrà fixar-ho sobre la resta,

aquest 60 o aquest 50% de les persones que puguin ingressar

allí.

Des del Grup d’Esquerra Unida i Els Verds consideram que

és vergonyós que es destinin recursos públics de sòls

d’ajuntaments per finançar negocis privats sobre els quals no hi

haurà cap tipus de control públic.

Bé, sortim ja del tema sociosanitari i tornam al sanitari.

Nosaltres pensam que no és bo, que no s’ha de plantejar un

model de proteccionisme a l’activitat privada basada en una

competència deslleial sobre el sector públic, que entenem que

avui en dia es produeix per diverses raons; una, la falta

d’acreditació i control sobre els centres sanitaris i sociosanitaris

privats i de les activitats concertades; falta d’explicacions de

quins són els motius pels quals es concerten determinades

activitats; falta d’indicadors de quines són les millores

produïdes per la concertació de serveis amb el sector privat;

falta de garanties que tota la població gaudirà dels mateixos

drets i oportunitats en matèria d’accessibilitat a aquests centres

privats. En definitiva, falta d’indicadors que demostrin que els

serveis concertats surten millor tant pel que fa al preu com pel

que fa a l’eficàcia del servei.

Curiosament a la nostra comunitat, que va tan endarrerida

en tantes coses, som capdavanters en un sistema d’introduir

elements de gestió privada en els hospitals públics. Ens referim

al tema de les fundacions, tant la de Manacor com la de Son

Llàtzer. Hem de dir que hi ha estudis rigorosos que demostren

que les fundacions no han suposat cap avantatge, sinó tot el

contrari, en relació a la gestió dels hospitals públics

tradicionals. Per això nosaltres ens preguntam: pensen mantenir

el sistema de fundacions per als hospitals que actualment es

regeixen per aquest sistema? Pensen gestionar per aquest

sistema de fundacions altres hospitals de la comunitat?

Una altra qüestió que ens preocupa i que preguntam a la

consellera és que la consellera ha generalitzat entre tots els

metges, a través d’un acord amb el sindicat de metges, el

cobrament d’incentius d’exclusivitat. Du aparellada aquesta

decisió alguna altra que suposi establir horaris de tarda per a

aquests professionals per alleugerir les llistes d’espera?, o

permetrà que facin una competència deslleial des de centres

privats?

Bé, tenia més preguntes però se m’acaba el temps. En tot

cas volia fer una breu referència al punt estrella, tal vegada, el

nou hospital de referència d’aquesta comunitat, al que hauria de

ser el nou Son Dureta però que vostès volen que sigui a Son

Espases. Bé, volíem saber ja d’una vegada com pensen finançar

i gestionar el nou hospital; o és que esperen encara les

recomanacions que els faci una consultoria privada? No sé si és

que pensen privatitzar també la conselleria, perquè la veritat és

que dins tota l’escassa informació i diverses contradiccions

sembla que sí que hi haurà moltíssims elements de gestió

privada, i el que voldríem saber també és a Son Dureta

exactament quants de serveis es privatitzaran, quants estaran en

mans de l’empresa que ho ha de construir? Com pensen també

finançar?, quants d’anys es pensen endeutar?, quin govern de

quines legislatures haurà de fer front al pagament del deute

d’aquest hospital que serà, com a mínim, de gestió en mans

privades?, de gestió pública d’una part però en mans privades

el seu manteniment i la gestió d’importants serveis; com a

mínim al llarg de 30 anys. Com es trobarà el govern de torn en

el seu moment aquest hospital, amb 30 anys d’antiguitat? Com

es faran les reformes necessàries a un hospital en mans d’una

empresa privada?

Tot això és una sèrie de preguntes de les quals ens agradaria

tenir una resposta clara per part de la conselleria, i ens
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agradaria que hi hagués una decisió clara, també, de potenciar

el sistema públic de salut, i també el sistema públic dins els

serveis sociosanitaris, i que no es donàs entrada a sistemes

privats de gestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Té la paraula l’Hble. Consellera

de Salut, la Sra. Aina Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

Sr. Diputat d’Esquerra Unida, Sr. Ramon, en primer lloc jo vull

deixar ben clara una qüestió: he de dir que per molt que

vulguem fer les coses de manera diferent, les coses són com

són. Nosaltres a les Illes Balears i a tot el conjunt del sistema

nacional de salut tenim un model sanitari que és públic,

universal i gratuït, i gratuït em referesc, evidentment, al fet que

els ciutadans no han de fer una aportació extraordinària cada

vegada que van a visitar el metge, perquè evidentment es

nodreix de les contribucions que feim tots a través dels nostres

impostos a la Seguretat Social. 

Però dic un model públic, universal i gratuït. Vostè diu que

la universalitat sempre s’ha fet des d’un govern d’esquerres.

Bé, jo li vull dir que des de l’any 96 a Espanya governava el

Partit Popular i jo crec que si realment i vertaderament s’ha

impulsat un model universal ha estat precisament durant

aquests anys de govern, i això és el que el govern que té ara la

comunitat autònoma de les Illes Balears també està fent. Però

en qualsevol cas jo crec que això, que sigui impulsat per un

govern d’esquerres, un govern de centre, un govern de dretes,

és indiferent; jo crec que allò important és que els ciutadans,

quan hagin de menester un servei sanitari el tenguin i puguin

satisfer la seva demanda sanitària, ja sigui d’educació, de

prevenció, d’assistència, de rehabilitació, de la millor manera

possible.

Dins aquest model l’article 43 de la Constitució ens

encomana als poders públics fer efectiu, precisament, el dret a

la protecció de la salut dels ciutadans, i a les Illes Balears és el

que estam fent, dels balears i de totes les persones que ens

visiten cada any. Es tracta, precisament per fer efectiu aquest

dret de la protecció a la salut, d’ordenar i d’aprofitar tots els

recursos sanitaris que tenguem disponibles a les nostres illes,

i sempre amb un únic criteri, Sr. Ramon, amb el criteri del

benefici dels ciutadans, del benefici dels ciutadans perquè

parlam en general, d’aquells que han perdut la salut i d’aquelles

que encara la mantenen, però sempre en benefici dels ciutadans

i dels usuaris, i aquesta és la mostra obligació, aprofitar tots els

recursos que tenim disponibles a les nostres illes, garantint -

com deia- que en cada moment que hagin de menester anar a

visitar el metge, la infermera, anar a fer-se qualsevol prova,

qualsevol intervenció quirúrgica, puguin accedir-hi de manera

totalment gratuïta. 

Jo sé que el Sr. President del Govern de l’Estat, el Sr.

Rodríguez Zapatero, i també a través del Partit Socialista a

Catalunya, estan enviant globus sonda sobre el copagament, és

a dir, que aquelles persones que hagin d’anar a visitar el metge

hagin de pagar crec que era l’euro sanitari, que li deien, un euro

per cada visita a l’especialista. Però ara per ara no existeix, i

ara per ara la nostra obligació és garantir de la millor manera

possible i aprofitant tots els recursos que els nostres ciutadans,

quan ho hagin de menester, tenguin al seu abast els serveis

sanitaris pertinents.

Dins aquest model sanitari vostè avui m’interpelAla sobre els

models de gestió. Idò dins aquest model sanitari nosaltres

tenim, d’acord amb la legislació actual, que la forma la Llei

general de sanitat, la forma a la nostra comunitat la Llei general

de salut, la forma també la Llei de cohesió i qualitat del sistema

nacional de salut que es va aprovar la passada legislatura al

Congrés i per consens de totes les forces polítiques, idò dins

aquest model nosaltres tenim distintes maneres de gestionar els

centres sanitaris i sociosanitaris; tenim des dels models

jerarquitzats o de gestió directa, com ara per ara a les Illes

Balears tenim per exemple l’hospital de referència, que és

l’Hospital de Son Dureta; tenim models híbrids, que seria el cas

de les fundacions, que no són privatitzades, no són

privatitzades perquè per a mi privatitzar un servei és quan el

ciutadà l’ha de pagar. Les fundacions es nodreixen dels

pressuposts de la comunitat autònoma, no hi ha cap ciutadà que

vagi a la Fundació de Son Llàtzer o a la Fundació de Manacor

que estigui en ordre i tengui dret a l’assistència i que l’hagi de

pagar. I després també tenim els models de gestió mitjançant

empresa pública, com és en el nostre cas GESMA, que gestió

l’Hospital General, l’Hospital Joan March i l’Hospital

Psiquiàtric. També, evidentment, a la nostra comunitat tenim

previsors privats, tenim previsors d’empreses privades, unes

sense ànim de lucre que són Sant Joan de Déu i la Creu Roja,

i unes altres que sí tenen ànim de lucre i que és el que vostè

denomina pròpiament sector privat.

Però en qualsevol cas jo crec que això és el que tenim.

Tenim tots aquests recursos i els hem d’ordenar i aprofitar amb

un únic interès, i és protegir i donar assistència als nostres

ciutadans quan l’han de menester.

I no podem ignorar la nostra realitat, Sr. Ramon. Jo entenc

que potser aquest debat a una comunitat autònoma on el sector

privat gairebé no existeix, idò potser es podria tenir, però a mi

em sorprèn que a hores d'ara encara tenguem el debat que

estam privatitzant la sanitat pública. Nosaltres a la comunitat

autònoma de les Illes Balears som la primera comunitat

autònoma amb incidència de la doble assegurança, nosaltres

tenim un 30% dels nostres ciutadans que tenen doble

assegurança, assegurança privat i seguretat social, i és una

realitat que no cercam, però és que no la podem evitar perquè

existeix. El 30% dels llits de la nostra comunitat autònoma -

vostè ho ha dit, és vera- són privats, però això, Sr. Ramon, jo

crec que forma part de la llibertat d’elecció dels ciutadans, i la

nostra obligació és tenir una sanitat pública de qualitat, de

qualitat i resolutiva, perquè dins la llibertat d’elecció els

ciutadans puguin triar la sanitat pública per convicció, i aquells

que no puguin accedir a la sanitat privada també puguin tenir

una sanitat pública en les mateixes o millors condicions que el

sector privat, que li he de dir -per cert- que en aquests moments

està passant: hi ha serveis sanitaris públics molt millors que en

el sector privat, i així ho sabem i així ho coneixem, i jo crec
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que és la línia que hem de dur: fer un servei sanitari públic de

qualitat i resolutiu.

Hem de ser intelAligents, vull dir..., és el que tenim i moltes

vegades, per exemple, li posaré un exemple: per augmentar la

qualitat del sistema, quan vaig arribar i assumir les

responsabilitats com a consellera de Salut em vaig trobar una

llista d’espera tremenda, tremenda. Què havíem de fer?, idò una

de les maneres ha estat aprofitar els recursos públics, hem

aprofitat els públics; per exemple, hem tornat a obrir el bloc

quirúrgic de l’Hospital General, que si vostè vol podem parlar

d’aquest tema, perquè el pacte el va tancar, nosaltres l’hem

obert i amb recursos públics hem pogut eliminar part de la llista

d’espera i generar activitat. Però una altra manera, també, ha

estat derivar pacients a Sant Joan de Déu i a la Creu Roja, per

exemple, que són empreses privades sense ànim de lucre. Però

és que les tenim. Què ens estimam més, fer esperar els nostres

ciutadans o aprofitar tots els recursos?

Una dada que és molt important, Sr. Ramon, és que

aquestes persones no hagin de pagar el servei. Vostè creu

realment que als ciutadans els importa, els interessa...? El que

realment volen és que quan hagin de menester una intervenció

quirúrgica la puguin tenir en el menor temps possible, quan

hagin d’anar a visitar l’especialista el puguin anar a visitar. Jo

personalment, com a consellera de Salut, m’estim més que

aquesta demanda, per a aquells que volen anar a la sanitat

pública, la pugui assumir la sanitat pública, però teníem unes

circumstàncies sobretot excepcionals, sobretot a mitjans de

l’any passat, que havíem d’afrontar, i vàrem considerar que per

exemple era una manera adequada d’aprofitar tots els recursos

de la nostra comunitat.

També hi ha una altra cosa. Podem evitar desplaçaments

amb aquest sistema: podem concertar serveis a les nostres illes

i evitar desplaçaments a la península dels nostres ciutadans. Per

exemple, li puc posar un exemple de la cambra hiperbàrica que

hem concertat, i per això no estam privatitzant la sanitat, Sr.

Ramon. Jo crec que hi ha una diferència de conceptes.

Privatitzar és fer pagar als ciutadans una quantitat

extraordinària a part de les contribucions a la Seguretat Social.

Per tant jo crec que allò important és que tenguem qualitat en

els serveis sanitaris públics i que els nostres ciutadans, dins la

lliure elecció o per a aquells que tenen la necessitat d’acudir a

la sanitat pública, puguin trobar un servei excepcional, i en això

estam fent feina.

Vostè em diu o vostè vol fer veure que reduïm l’activitat de

la pública per poder donar negoci a la privada. Sr. Ramon,

nombre de llits, que vostès em diuen que hem tancat, des de

l’any 2001, darrer anys de l’INSALUD, hem crescut un 21,8%.

Però és que a més amb Inca i Formentera haurem crescut un

32%. També li he de dir que no només augmentam el nombre

de llits, sinó que també augmentam les habitacions individuals.

Això és fer qualitat a la sanitat pública. Però miri, també el

nombre de llits jo crec que és un indicatiu que no és del tot

important, perquè es tracta, i és el que feim tots els serveis

sanitaris, de minimitzar l’hospitalització i anar cap a una

activitat ambulatòria. Allò important són dades d’activitat.

Resulta que dins les dades d’activitat una dada important:

nombre de quiròfans; des del 2001 hem augmentat un 30%, en

aquest moment tenim 34 quiròfans, i només aquest darrer any,

l’any 2004, hem augmentat un 6% sense comptar Inca i

Formentera. 

Parlem d’activitat, Sr. Ramon. Només des d’aquest any

2004 -i empr dades del 2004 perquè vostè no em pugui dir si

me’n vaig cap al 2001-, 2004, hem augmentat un 5% les

consultes i un 6,11% les intervencions quirúrgiques als nostres

hospitals. Atenció primària també ha incrementat activitat: bloc

quirúrgic de l’Hospital General, Sr. Ramon, que vostès el varen

tancar, hem augmentat un 758%, hem passat de 163

intervencions a quasi 1.400 fins al mes de setembre passat. Per

tant jo crec que està clar, nosaltres no anam en detriment de la

sanitat pública per beneficiar la privada, nosaltres anam

incrementant la sanitat pública, i anam incrementant sobretot

també la seva qualitat, els millors professionals estan a la

sanitat pública, vostè no ho dubti, Sr. Ramon.

Dades de concertació. Jo li puc dir que l’increment de

concertació des de l’any 2002 al 2003 va ser el doble de

l’increment de concertació que hem fet nosaltres enguany. Per

tant si nosaltres concertam, privatitzam, vostès, Sr. Ramon, ja

em dirà què feien en aquells moments.

I com que se m’acaba el temps i vostè m’ha demanat per

Son Dureta, li he de dir, encara que li ho he dit a darreres

preguntes i a compareixes en comissions, que a Son Dureta no

privatitzam la gestió. No confonguin, Sr. Ramon, la gent;

nosaltres el que feim és introduir la iniciativa privada a la

construcció de l’Hospital de Son Dureta, no privatitzam els

serveis clínics de Son Dureta. Però és que no em queda més

remei; no em queda més remei i la responsabilitat en part ve

donada per l’increment de població i la manca de finançament,

en part també pel dèficit que ens vàrem trobar quan vàrem

arribar al Govern de les Illes Balears el passat mes de juliol del

2003, i en part també perquè la ministra de Sanitat i el Sr.

Rodríguez Zapatero es dediquen a finançar o a cofinançar

hospitals a comunitats autònomes d’un color polític i en canvi,

quan a Balears ho demanam, ens diuen que no. Per tant és

igual, nosaltres anam cap endavant perquè aquesta

infraestructura és necessària i és urgent que es faci a la nostra

comunitat implicant la iniciativa privada a la construcció.

Dins la implicació en la construcció de la iniciativa privada

també es contempla la possibilitat d’externalitzar una sèrie de

serveis de l’Hospital de Son Dureta. Jo no sé si vostè ho sap: en

aquests moments hi ha un parell de serveis que s’han

externalitzat; li ho dic de memòria, però en aquests moments,

si no m’equivoc, seguretat, neteja està externalitzada, igual que

estaven externalitzats quan vostès gestionaven la legislatura

passada. Això no és privatitzar, és simplement gestionar d’una

altra manera, però en serveis clínics no estam privatitzant la

gestió, i tenguin això clar perquè m’agradaria que aquesta

pregunta, que ja me l’han feta un parell de vegades, idò potser

la puc dir més forta, però més clara no, no privatitzam la gestió

clínica, serà gestió directa; l’únic que feim és externalitzar una

sèrie de serveis que, de fet, ara mateix ja hi són. 

I quant al manteniment el que feim és que la mateixa

iniciativa privada que construeix es dedicarà a mantenir, que

això és molt positiu, Sr. Ramon, perquè sabem que qui

construeixi mantendrà, i que per tant construirà bé i

probablement tendrem més bons resultats, i si fa falta fer
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modificacions i fer reformes serà aquesta mateixa empresa que

les assumirà. Per tant jo crec que fins i tot és una qüestió que

pot afavorir molt tant els ciutadans com l’economia de la nostra

administració sanitària.

Les fundacions, les mantendrem, igual que vostès les varen

mantenir. Vostè em ve aquí a dir que hi ha estudis que diuen

van pitjor; no és cert, Sr. Ramon. Es va voler fer que ho fessin

pitjor la passada legislatura, encara record el trauma que va

viure Manacor, però en aquests moments les fundacions van

molt bé, van molt bé i és una manera no de privatitzar la gestió,

perquè es nodreixen del pressupost de la comunitat autònoma

i els ciutadans li dic que no han de pagar; simplement és una

manera de gestionar molt més àgil que afavoreix probablement

fins i tot la gestió sanitària d’aquestes dues fundacions. Vostès

ni tan sols no varen canviar; de fet varen canviar el nom, en lloc

de fer Fundació Hospital Son Llàtzer varen llevar la part de

fundació i varen deixar Hospital Son Llàtzer, fent veure que ja

havia desaparegut la fundació, però la fundació existeix, i si

vostès la varen mantenir probablement és per alguna cosa.

Igual que GESMA, GESMA empresa pública també vostès

la varen mantenir, i a més el seu partit directament era el

responsable de gestionar aquesta empresa pública i encara

existeix. Per tant molt malament...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

...no pot anar. 

Sí, Sr. President, acab tot d’una. Li vull dir simplement que

en definitiva jo crec que el que hem de fer és aprofitar tots els

recursos que tenim a les nostres illes, que si en qualque moment

hem de menester el sector privat el que no hem de fer és tenir

complexos perquè la nostra guia, el nostre fonament, ha de ser

sempre actuar en benefici de l’usuari i en benefici del ciutadà.

Això sí, potenciant, evidentment, la qualitat i la resolució de la

sanitat publica, que és allò que en aquests moments em toca fer

i feim, i jo crec que amb els resultats que tenim en general, i si

després amb més temps vol que comentem qualque servei en

concret, jo crec que poc a poc ens adonam que tenim una

sanitat pública excelAlent i sobretot, sobretot, pels professionals

que hi fan feina, que són els millors de la comunitat autònoma.

Gràcies.

(Aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Per fixar la posició té la paraula, pel Grup Parlamentari

PSM-Entesa Nacionalista, l’Hble. Diputada Sra. Joana

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sr.

Ramon, és cert que ningú no qüestiona -dèieu vós- ningú no

qüestiona els drets bàsics dels ciutadans en temes de salut. En

teoria és cert, que ningú no els qüestiona, però la pràctica ens

demostra que no sempre és així, això, perquè si tenim un

sistema sanitari públic que no és totalment de gestió pública, si

no es garanteixen les infraestructures bàsiques de qualitat i un

servei de qualitat, no és cert que es garanteixin els drets bàsics

dels ciutadans en temes de salut. 

Per tant vós heu fet moltes preguntes que a nosaltres ens

hagués sentit contestar, però no s’han contestat. Jo faré només

qualque apunt del que he sentit per aquí. Diu que les

infraestructures i els serveis públics és igual -diuen- si són de

gestió privada. Nosaltres pensam des del PSM que no és igual;

la gestió privada significa un benefici per a qui la gestiona, en

canvi la gestió pública ha de suposar sempre el benefici de

l’usuari, en aquest cas dels ciutadans que tenen dret a la salut.

Després també he sentit uns arguments que el 30% de llits

privats és perquè els ciutadans han elegit. Des del PSM no

estam d’acord en això, des del PSM pensam que hi ha un 30%

de llits privats perquè els serveis i les infraestructures sanitàries

en aquestes illes han estat sempre i continuen essent encara ara

bastant deficients, i això ha fet que aquells ciutadans que sí s’ho

podien pagar es veiessin obligats no a triar, es veiessin obligats

a anar a uns serveis privats, però (...) sempre va en detriment

dels que tenen manco recursos, perquè els que no han pogut

triar perquè no tenen doblers a la butxaca per pagar-s’ho,

aquesta gent sí que no té els seus drets totalment reconeguts.

Respecte al tema sociosanitari, voldríem saben quan pensen

crear més recursos. El fet que hi hagi diferents sistemes de

gestió d’hospitals i diferents funcionaments fa que es perdin

certes places. S’ha parlat de l’Hospital General, que havia de

ser en teoria un recurs sociosanitari que els ciutadans hi tenien

l’esperança posada i ens parla molt del bloc quirúrgic però no

com a recurs sociosanitari. En temes de recursos sociosanitaris

el pla sociosanitari, que ens serviria per gestionar moltes coses,

pareix que està aparcat. 

I respecte a Son Dureta i al fet d’implicar la iniciativa

privada i d’externalitzar serveis, nosaltres tenim mal

d’entendre, com vostès, que la neteja, la seguretat i els

aparcaments siguin suficients per ajudar aquestes empreses que

ens vulguin venir a pagar l’hospital. Per tant no ho hem entès

mai, si aquí darrere no hi ha més coses, perquè simplement dir

que implicar la iniciativa privada i externalitzar alguns serveis

realment és no dir res. Voldríem que fossin una mica més clars,

que exactament en quins serveis, amb què condicionarà tots

aquests temes que heu demanat de quants d’anys continuarem

pagant, perquè pensam que són temes que necessiten una

resposta clara, que els ciutadans ho necessiten saber, no només

els polítics, els ciutadans, i que és hora que se’ls ofereixi

aquests serveis de qualitat de què tant parla en general el

Govern i sobretot la consellera de Salut.

Pensam que és bàsic que la gestió sigui pública, el sistema

públic ha de tenir una gestió pública i que hi hagi un

denominador comú en la forma de gestió. Tots els hospitals i

tots els serveis s’haurien de fer d’una gestió més homogènia,

sobretot per evitar aquests problemes que fan que segons
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quines fundacions primin més més hores de metges o manco

atenció per reduir costos, i amb la salut dels ciutadans pensam

que no s’hi ha de jugar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Miquel Gascón. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Jo no entraré a debatre tot el que ha dit

la consellera, tota aquesta demagògia que ens ha tirat avui

sobre llistes d’espera, sobre la universalització de l’any 96, etc.

No ho faré perquè després no tenc rèplica i no voldria que em

posi el dit a l’ull com a vegades em fa i jo no pugui contestar.

Jo venia a debatre avui un debat -valgui la redundància-

molt interessant, que és els models de gestió; el que passa és

que després això s’ha desbarrat d’alguna manera. Els models de

gestió pública; els models de gestió fundacions privades,

Manacor; models de gestió fundacions públiques sanitàries,

Son Llàtzer; empresa pública GESMA. És a dir, de todo hay en

la viña del Señor. Això és del que veníem a parlar avui. Jo vull

recordar que lamentablement la nostra comunitat amb la Llei

4/92 és la primera que habilita noves formes de gestió sanitària,

i amb l’article 7.2 obre la porta, obre la porta -que no s’ha fet,

però obre la porta i això és així- a la gestió privada dels centres

sanitaris. Va ser aquest article, per cert, l’únic que es va

desenvolupar durant molt de temps, va ser l’únic que s’havia

desenvolupat de la Llei del SERBASA; després ja se n’han fet

d’altres.

Jo per preparar aquesta intervenció el que he fet ha estat

mirar el que hem dit nosaltres amb el temps sobre aquest tema,

i he trobat des de l’any 96, en el debat dels pressupostos quan

hi havia de conseller el Sr. Fiol, que nosaltres ja li dèiem que

GESMA no ens agradava, que era el model que deien llavors

model català, com recordaran, SERBASA assumeix la funció

de planificació i finançament i GESMA subministra salut a

imatge del model català, etc., etc. Vam ser capdavanters en

aquesta qüestió perquè l’Estat espanyol no va ser fins al 96,

amb el Decret 10/96, que habilita noves formes de gestió, i

obre la possibilitat, i jo sé, consellera, jo sé i vostè també, jo

m’he cansat de discutir aquí això perquè l’altra legislatura ho

hem fet molt, que no s’ha fet privatització, i que la intenció no

és privatitzar. Això és el marro de la qüestió, emperò s’han fet

uns models de gestió que obren la porta, si és vol, a la

privatització. No són tan transparents com els altres, i això ho

sap vostè tant bé com jo perquè entre altres coses no tenen per

què venir els pressupostos al Parlament, però bé, vénen perquè

vénen de l’Ib-salut però no tendrien per què.

El problema és que parlem de separar finançació i

planificació de gestió, racionalitzar i flexibilitzar, que deia el

recordat Dr. Cabrer en el temps que discutíem això, quan el

problema, pensam nosaltres, és de gestió i d’organització. Això

és conegut pels gestors, pels professionals i pels malalts. Els

únics que no ens adonam i no analitzam em pens que som els

polítics. L’únic important que parlam i discutim, i ara ho estam

fent, és compra y financiamiento, mercado interno, allò que

deia la Sra. Tatcher, el dinero sigue al enfermo, bogeries

d’aquest calibre, que va ser quan va néixer tot aquest merder -

perdó, president, per la paraula-, però existeix una seqüència

clara entre el que va fer la Sra. Tatcher els anys vuitanta,

després les recomanacions que l’OCEDE pren a principis del

noranta, s’hi embarquen determinades autonomies com és

Catalunya, Galícia i Andalusia, no cal que em diguin que

Andalusia és socialista, perquè no estic d’acord amb el que va

fer, és igual, i després el Pla estratègic dissenyat per l’Insalud,

publicat el 98 que s’erigeix en l’eix del canvi en la prestació del

servei. I així estem. No tenim gestió privada, perquè no en

tenim, no privatitzem, gestió privada, sí, però no privatitzem,

però és possible, és possible fer-ho amb aquests models.

Jo no els cansaré, al Diari de Sessions del 97, li tornava a

dir al Sr. Fiol, el 98, i per si hi ha algun malintencionat, que de

vegades passa, que n’hi ha algun, jo diré el que deia el 25 de

febrer del 2003 a la consellera Salom que era, com vostès

saben, socialista: “Continuam pensant avui, mentre no ens

convencin del contrari, que s’ha d’estudiar la viabilitat de

revertir aquest model -fundació- que creim que no és bo per a

la sanitat, que està creant diferències entre els professionals i

que acabarà esclatant”. Açò també els ho deia als nostres, ho

dic perquè de vegades diuen “quan hi eren vostès, no ...”, jo ho

vaig dir aquí, a un debat, per cert, que va encetar vostè sobre

Manacor.

Nosaltres pensam que les fundacions, tant les privades com

les públiques, no són bones per gestionar la sanitat, entre

d’altres coses perquè no són transparents i creen greuges entre

els treballadors. Mirin, un greuge claríssim, claríssim,

escandalós, un metge de l’hospital de Son Llàtzer, que demana

a l’OPE plaça per l’ib-salut, quan se li puntua els punts de la

Fundació Son Llàtzer, zero punts, no li ha comptat res, porta

cinc anys a Son Llàtzer, i un que hagi estat a l’INSALUD

d’interí, a Son Dureta, li compta i en canvi a ell no li compta.

Com es menja, això? No està treballant per l’ib-salut, no cobra

també d’aquí, del director de l’ib-salut. Aquests són els

problemes que es produeixen i afecten els treballadors.

Li vull recordar que hi ha el SERGAS, que és un dels

pioners en aquests models, “Sindicatos i SERGAS firmarán el

3 de noviembre el acta por la que el personal de las

fundaciones será estatutario con fecha límite al 30 de junio del

2007". És a dir, a poc a poc ho estan revertint, perquè això no

funciona, sobretot pels greuges que hi ha entre els treballadors,

en els horaris, el que guanyen, etc., etc., etc.

Vaig acabant ja, Sr. President. Jo els recomanaria la lectura

d’un llibre molt interessant de Marcos Vaquer, que es titula

Fundaciones públicas y fundaciones en mano pública, on hi ha

un pròleg del Sr. Luciano Parejo que diu: “Las fundaciones son

una moda de proyección sobre el servicio público del servicio

privado, erigido sin más en el modelo, con mayúsculas, y, por

tanto, criterio desde el que es posible la descalificación del

primero y la justificación, tanto de la necesidad de la reforma

como del sentido mismo de ésta”. Vull dir, que desqualificam

el que és públic, sempre deim que no va bé, jo record aquí que

el president de la comunitat, l’altre dia, parlant de medi

ambient, deia lo que es de común, no es de ningún, no, no,
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escolti, el que és de tots és el que val més. I nosaltres estem per

la gestió pública.

Per acabar, Sr. President, el Grup Socialista pensem que no

són bones les fundacions per gestionar la sanitat, que s’ha

d’estudiar la manera de revertir les fundacions, ho demanem,

i no és una cosa urgent, però s’ha d’estudiar com es pot fer, que

és perillós, com a mínim perillós, el que s’intenta fer amb la

construcció del nou Son Dureta, podria acabar, i vostè ho sap,

consellera, (...), podria acabar així? Per què no? És perillós el

joc que almenys es promou a Menorca amb el vistiplau de la

conselleria, perquè hi havia algun alt càrrec de la conselleria,

sobre els models d’autogestió en els centres de salut, això és

perillós. A Vic alguns diuen que funciona i alguns diuen que no

i, per tant, nosaltres seguim pel model tradicional, el que

pensam és que s’ha d’aprofundir en una gestió acurada,

organització seriosa i que els gestors puguin gestionar. Avui en

dia la gestió dels hospitals és una entelAlèquia, els gestors tenen

el seu pressupost, i vostè ho sap, sense anar més lluny, el 2004,

el capítol 1 dels hospitals quasi és igual que el del 2003 del

gener, no el consolidat, sinó l’inicial, que hem de gestionar, si

el capítol 2 i el 4 no tenen res, si a Maó, l’Hospital de Menorca

deu 2 milions de pessetes de pa des del mes d’abril, mirau si

se’n poden comprar de pans. No podem gestionar, se’ls ha de

donar un pressupost seriós, i això no és culpa seva, això ha

estat sempre, jo no dic que sigui vostè, se’ls ha de donar un

pressupost seriós, real, i si les coses no funcionen, a la calle y

otro, però s’ha de poder gestionar d’aquesta manera i no s’hi

gestiona. I la gestió pública feta així, funcionaria.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Popular, té la

paraula l’Hble. Diputat Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Venc sense papers, perquè cada vegada em fa el mateix,

m’obliga a estudiar el cap de setmana models de gestió, i

després em surt amb un revival del túnel del temps, amb un

discurs anacrònic i, amb tots els meus respectes, ple i farcit

d’incongruències i sobretot d’una cosa de la qual vostès sempre

s’han erigit com a paladins, que és coherència. Vostès

tengueren quatre magnífics anys, no els va derrocar ningú més

que les urnes, per fer el que diuen, i allà està, no han tocat ni

una cometa. Han colAlocat els que havien de colAlocar però no

han tocat ni una cometa, per tant, per favor, per favor. 

Coherència és el que té el Partit Popular, un partit que no se

n’amaga, que és liberal de centre. I nosaltres, dins el

liberalisme de centre, executam la política d’acord amb aquesta

premissa. Si vostè es compra un cotxe no se n’anirà a denunciar

la Renault perquè la roda li fa la casa Michelin, això és una

cosa tan anacrònica que, en definitiva, amb tots els meus

respectes, és perill de falta d’intelAligència. El model de la

gestió actual és un model que ha de vetllar únicament perquè

les prestacions siguin universals, públiques i gratuïtes, i les

prestacions en aquesta comunitat, sanitàries, continuen sent

universals, públiques i gratuïtes. Per tant, no està en perill,

aquest discurs està passat de moda, no està en perill, això, el

que es pretén són noves formes de gestió que vetllen per la

seguretat del malalt i per la seguretat de l’eficiència i de la

finançació, és que tot val doblers, i els doblers es treuen de

qualque lloc. I hi ha partits que són més escrupolosos que els

altres, i amb això no vull dir, en absolut, que l’interpelAlant i el

seu grup no siguin escrupolosos, no, de cap de les maneres,

supòs que sou extraordinàriament escrupolosos, però hi ha

partits que són més capaços de gestionar, i això la història ho

diu, i ho diu d’una forma manifesta, i hi ha partits que s’omplen

més d’ideologia. Jo he estat a manifestacions dels sindicats

davant el gerent de GESMA del seu partit demanant-li que

dissolgués GESMA, a mi em consta de persones del PSM que

han deixat de votar el PSM perquè varen anar repetidament a

la Comissió de sanitat del seu partit per demanar-los que

eliminassin GESMA, i no l’eliminaren. Per tant, això és

incoherència. I la nostra coherència és la que ens diu, nosaltres

hem de vetllar perquè els doblers, perquè els imposts dels

nostres ciutadans siguin amb eficiència gestionats, hem de

permetre que amb aquests estalvis puguem, fins i tot,

augmentar prestacions, és que això no es diu. Quan la

consellera nostra fa una brillant intervenció en un camp, no és

perquè aquests doblers se’n vagin a d’altres llocs, és per poder

revertir en altres coses, es veu en investigació, es veu en

prevenció, que és l’important en sanitat.

A mi m’agradaria que quedàs molt clara aquesta coherència

del nostre partit, del nostre grup que defensa una consellera que

en aquests moments aplica una política coherent amb la seva

condició de liberal i de centre, que té un model propi, un model

del segle XXI, on s’han de polir determinades coses, on s’han

de millorar determinades coses i en això estam.

Però, en cap cas, no podem anar a un discurs de fa 15 o 20

anys que no s’ha modificat i que, al meu parer, no té cap sentit.

Per tant, amb tots els respectes, els vull dir que s’actualitzin

i vull dir a la nostra consellera que el nostre grup li donarà

suport sempre perquè té les idees clares, perquè és eficient i

perquè és coherent. Gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Munar. Té la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Tan antic com sempre, jo no

he canviat, es veu que no som capaç de modernitzar-me, però

és que segons quines modernitzacions no sé si van exactament

pel bon camí. Per cert, el Govern del pacte va tenir les

competències en matèria de salut un any i mig,

aproximadament, tal vegada no va fer tot el que havia d’haver

fet, però les va tenir un any i mig, no més, abans no les tenia.

Miri, Sra. Consellera, que en aquesta comunitat tenguem un

30% de gent amb doble assegurança, que tengui una

assegurança particular, no s’entén per una gran voluntat de

llibertat d’elecció de centre, sinó per mal funcionament del

sistema públic que, ja dic, si tots haguessin passat pel sistema
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públic, s’hauria produït el colAlapse, perquè no tenia recursos

suficients. Però no és indiferent allà on vagin els recursos, els

recursos que van a la gestió privada, a les empreses privades,

no van a la pública, es dóna benefici privat a través dels

recursos públics de tots els ciutadans, i aquests no queden per

a la sanitat pública, que és la que hem de promocionar, la que

hem de millorar, i no anar traspassant recursos a la iniciativa

privada. Per cert, que s’estan fent obres, ampliacions i nous

serveis perquè saben que és un negoci que se’ls traslladarà, des

de recursos públics se’ls traslladaran via concertacions, via no

sé què, se’ls transferiran recursos. Per citar, perquè crec que de

les preguntes no n’ha contestat una, però per exemple, un tema

que vostè va presentar aquí, la detecció precoç d’hipoacúsies

que es feia en hospitals privats s’ha transferit, s’han fet concerts

amb clíniques privades i es podrien continuar fent, s’envien

recursos cap allí, com aquest concurs que han anunciat sobre

les unitats de cues intensives, perquè quan estiguin saturades

desviar-les no sé on. A mi m’agradaria saber amb quina clínica

privada es pensa, on aniran aquests malalts necessitats d’UCI

que no s’atendran al sistema públic, als hospitals públics.

Tema fundacions. Ja ho ha dit el Sr. Gascón, que ell també

estava en contra d’aquest sistema i que ho va demanar a la

mateixa consellera, ja he dit abans que no hi va estar molt de

temps, però estam a les fundacions, no és que es privatitzin, ja

ho sé que no es privatitzen, s’introdueixen elements de gestió

privada, de rendibilitat econòmica, no de rendibilitat social, i

les fundacions es creen per això. El Sr. Gascon ha esmentat una

cita, jo n’hi faria una altra, de l’estudi fet pels Srs. Marciano

Sánchez i Manuel Martín sobre les fundacions a Galícia, com

a lloc on primer s’havien desenvolupat; només li llegiré una

cosa: “Los resultados obtenidos muestran que las fundaciones

tienen menos camas por habitante, menos personal de todas

las categorías, ingresan menos personas, hacen menos

intervenciones quirúrgicas, ven menos enfermos en consulta y

en urgencias y tiene una mayor demora media. En

consonancia con estos porcentajes, las derivaciones a otros

centres son superiores”.

Bé, aquí, i ho deia el Sr. Gascon, vostè pensa mantenir

aquestes fundacions o no? Però, sobretot, perquè és una qüestió

que s’ha plantejat, se’n pensen crear més, el model fundació és

el model que hem de promocionar de cara al futur?

M’agradaria que respongués.

Bé, Son Espases, és que no li vull dir Son Dureta si no ha

de ser Son Dureta i si renuncien a aquell projecte que hi havia

consensuat sobre Son Dureta. Son Espases, fa un any, en el

debat de pressupost, ens deien que no costaria un duro a

aquesta comunitat, però sabem ben bé dir-los com es finançarà,

fins i tot el portaveu del Grup Popular ens deia que tenguéssim

fe, que això es resoldria. Ara, un any després, estam

aproximadament allà mateix, però sabem que és el sistema

anglès, i la veritat és que el sistema anglès és per posar-se a

tremolar, perquè el sistema anglès i liberal, bé liberal,

conservador i autoritari de la Sra. Tatcher, va provocar una

desfeta dins el millor sistema nacional de salut d’Europa

impressionant, i ara, els governs actuals han d’anar aportant

fons a aquest sistema que estava destrossat, ja dic, per aquestes

polítiques liberals de centre o extrema dreta, vull dir, com la

Sra. Tatcher o algunes que s’apliquen d’alguns polítics de per

aquí.

Ens preocupa molt aquest hospital de referència, es deia,

diuen que no ens costarà res, que vendra llave en mano, bé, i

això, quins costos tendrà, per què una empresa fa de financera

de construir això i no es demana per les vies ordinàries un

finançament, per què es fa això?, amb quines condicions?,

quantes coses gestionarà? Serveis clínics, no, i bé, jo em

pregunto, quins són els serveis no clínics?, o quins consideren

vostès serveis clínics?, perquè tal vegada llavors resultarà que

hi ha una interpretació molt restrictiva dels serveis clínics. S’ha

parlat de laboratoris, per exemple, però quants?, perquè clar, si

gestionen el pàrking i la cuina, el percentatge d’ingrés que

tendran per finançar, no serà molt elevat. Llavors, quant hi

haurem d’aportar de recursos públics?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, vaig acabant. M’agradaria que se’m contestàs això, quin

percentatge serà públic i quin percentatge serà privatitzat, quina

incidència tendrà això en el finançament, quin percentatge

d’aquest cost elevadíssim, molt superior al de Son Dureta,

s’haurà de pagar de les arques públiques, i qui l’haurà de pagar,

perquè clar, si és llave en mano i mentrestant no pagam (...),

quina legislatura es començarà a pagar, és que els nostres néts

continuaran pagant Son Dureta a aquesta empresa privada, que

lògicament si es fica allí serà per fer negoci?

De veritat, no juguem a polítiques liberals de centre,

tatcheristes, de desmantellament del sistema públic.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. I ja per tancar aquesta interpelAlació, té la

paraula l’HBle. Sra. Consellera de Salut, Aina Castillo.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

primer que vull dir és gràcies a tots, gràcies perquè crec que el

to que hem mantengut avui en aquesta interpelAlació és l’adient

i l’adequat, i també vull donar les gràcies, i dic això perquè

crec que, com a mínim, tots els que participam, tots els grups,

i des del Govern feim una mostra del que és debatre sobre la

sanitat, especialment a aquells representants que han

intervengut i que han posat de manifest que aquest tema, en lloc

de ser un tema de confrontació política és precisament un tema

de consens, un tema de debat. Encara tenim molt a fer, senyors

i senyores diputats, tenim les competències pràcticament recent

transferides, i tenim molt a fer, sempre he dit que mancava, tot

i que estam configurant el model sanitari de les nostres illes, un

debat profund, intens, que no ha de venir unilateralment per

part del Govern, sinó per part de totes les forces polítiques i

també per part del Govern, per saber quin és el model sanitari

que volem per a les nostres illes, evidentment des dels principis

d’un model sanitari públic, universal i gratuït, encara que es
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llanci alguna idea en contra d’aquesta darrera referència de

gratuïtat.

Aquí s’han tractat dos temes, jo simplificaré, perquè sé que

tenim un plenari llarg i, en definitiva, crec que s’ha dit

pràcticament tot el que s’havia de dir dins aquest debat. Tenim

dos temes per a mi diferenciats, per una part l’acusació, entre

cometes o sense entre cometes, de privatitzar la sanitat per

mantenir el model de gestió a través de les fundacions Son

Llàtzer i Manacor, i per una altra banda la crítica també de

privatització per emprar els recursos sanitaris privats de les

nostres illes, per concertar o per usar aquests recursos privats.

Respecte del primer tema d eles fundacions, i de ver que ho

dic amb tot el meu respecte, s’ha fet molta demagògia, molta,

perquè aquí hi ha hagut un diputat que ha posat de manifest

aquesta demagògia, no es va tocar ni una coma quan es va

poder tocar, i es varen mantenir les fundacions. Per tant, això

vol dir que molt dolentes no devien ser, perquè si jo consider

que les fundacions és privatitzar i consider que va en contra

dels interessos dels nostres ciutadans, encara que només tengui

un any i mig de gestió de les competències, automàticament

canvio el model de gestió de les fundacions. I l’únic que es va

poder fer és llevar “fundació” del rètol general, i ara els

ciutadans en lloc de veure “Fundació Hospital Son Llàtzer”,

només veuen “Hospital Son Llàtzer”. Res més. Per tant, jo crec

que això és fer una mica de demagògia. I més quan GESMA du

quatre anys gestionada, o va ser gestionada quatre anys pel

pacte, no un any i mig, quatre anys, i encara tenim l’empresa

pública. Per tant, molt dolenta no pot ser.

I quant als recursos humans de les fundacions, és cert que

hi ha un problema, i és que mantenim un règim estatutari amb

un règim funcionari que també tenim heredat i un règim

laboral. Però és un problema relatiu, entre tots hi hem de cercar

la solució, hi estic d’acord, ara, les úniques persones que varen

quedar fora de l’homologació que es va fer per part del pacte

tot d’una que varen rebre les competències, precisament va ser

el personal de les fundacions. Per tant, què volem dir?, volem

dir que aquest personal està discriminat i feim les coses per fer

que aquest persona estigui discriminat o creim tots que tot el

personal sanitari de la nostra comunitat autònoma ha de tenir

les mateixos condicions retributives i les mateixes condicions

laborals? Jo crec que aquesta segona part és l’encertada, que és

el que hem fet, tot d’una que vàrem arribar ens temérem que

l’únic personal fora de l’homologació era precisament el

personal de les fundacions, i l’incloguérem, evidentment

culminant un procés en el qual nosaltres no ho haguéssim fet

com es va fer, però, en qualsevol cas, estava començat. Però

també crec que queda palès que hi havia una intenció molt clara

de discriminar aquell personal, no sé si per potenciar una mica

el malestar entre el personal, però, en qualsevol cas, es tracta

de fer gestions i de gestionar la nostra sanitat i el nostre

personal per tal que puguem eliminar totes les discriminacions.

En qualsevol cas, jo crec que quan parlam de fundacions i

de models de gestió, el que hem de fer és parlar, si vostè i entre

tots trobam un model de gestió més adient per gestionar els

nostres recursos sanitaris, jo estic disposada a parlar, aquest

govern està disposat a parlar, i els ho he dit moltes vegades,

hem de cercar el millor model de gestió. En aquest moment, jo

crec que les fundacions no són dolentes i estan donant resultats

i un bon servei als ciutadans, però si hem de parlar d’un model

sanitari diferent, un model de gestió diferent, en podem parlar.

Anem a cercar aquell model que vulguem per a les nostres illes,

parlem-ne des del consens i no des de la confrontació. Jo estic

contenta, i a posta he donat les gràcies, perquè crec que aquí hi

ha la majoria de tots els grups polítics que estan per la labor i

que estan per parlar, per tant, jo dic que anem a parlar. 

I, com que veig que se m’ha acabat el temps, simplement

dir, respecte de la utilització dels recursos privats, miri, jo crec

que els hem d’aprofitar, els tenim, Sr. Ramon, no sé vostè on

viu, les UCI diu que ara la licitam, és que abans estaven

adjudicades a dit, nosaltres l’únic que hem fet ha estat ordenar

el procés, Sr. Ramon, li convé escoltar una mica. Abans

s’adjudicaven a dit, les UCI que es necessitaven en concertació,

i ara, simplement, ordenam el procés per tenir un preu únic i

tenir un ordre en aquesta qüestió. No hi ha res més, no feim res

que no s’hagués fet anteriorment, perquè és necessari, perquè

no donam na l’abast i perquè fins que no ens milloren el

finançament no podem fer una altra cosa.

Però li diré una altra cosa, fins i tot el Sr. Hidalgo, i no li

llegiré perquè no tenc temps, el secretari general de Comissions

Obreres, parlava l’altre dia a unes jornades sociosanitàries i

afirmava expressament que “queremos un modelo para

financiarlo y que empiece a caminar esta legislatura, no

pedimos más construcción de dispositivo público, porque hay

suficiente dispositivo privado para concertar con garantías de

calidad”. Per tant, és que fins i tot Comissions Obreres, que no

té res a veure amb el Partit Popular, com tots saben, aposta per

la concertació, per tant, llevem un poc de demagògica sobre

aquest debat.

Son Dureta, per acabar li diré simplement que si jo vaig dir

que no ens costaria un euro, la veritat és que no ho record,

m’estranya, perquè evidentment ens ha de costar, però

probablement el que pensava és que l’Estat ens cofinançaria

aquest hospital, cosa que en aquests moments n o vol fer.

El sistema anglès anglosaxó, que vostè ha dit que ha anat

malament, es refereix a la gestió, nosaltres no parlam de gestió,

parlam de construcció, no de gestió, a veure si això els queda

clar. Però, en qualsevol cas, com que tenc una compareixença

demanda a petició pròpia per explicar el nou hospital de Son

Dureta, el sistema de finançament i totes aquestes qüestions que

vostès vulguin debatre sobre aquest tema, jo crec que en

comissió tendrem temps suficient.

En qualsevol cas, respecte del sociosanitari em disculparà,

no hi he fet massa referència perquè parlar de sanitat i a més

sociosanitari, crec que el temps no ens basta, però sí li vull dir

una cosa, nosaltres trobàrem que s’havien tancat els hospitals

de GESMA com a hospitals públics per convertir-los en

sociosanitaris, sense cap pla, hi havia un pla, hi havia uns

papers que ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Castillo, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Sí, Sr. President. Es deien Pla sociosanitari, però el que

feim ara precisament és el Pla sociosanitari per saber el que

tenim, el que hem de menester i de quina manera hem d’anar

cap a la satisfacció plena de les necessitats sociosanitàries de

les nostres illes. Jo esper que en poc temps ho podem anunciar,

ho podem definir amb el consens, totes les actuacions que hem

de desenvolupar però, per favor, no ens acusin d’una cosa que

ens vàrem trobar tancada, sense cap tipus de planificació i amb

un personal, la veritat és que, bastant descontent.

Però, en qualsevol cas, gràcies a tots perquè jo crec que

avui hem demostrar, totes les forces polítiques i el Govern, que

podem parlar i que encara hem de parlar molt respecte del

model sanitari de les nostres illes. Gràcies.

(Aldarull a la sala)

III. M oció RGE núm. 6700/04, presentada pel Grup

Parlamentari Socialista, relativa a política general d'ajudes

i els motius que dugueren a finalitzar l'ajuda a Camariñas,

així com les irregularitats comeses pel seu equip des de la

seva arribada a la conselleria en relació amb aquesta línia

d'ajudes; derivada del debat de la interpelAlació RGE núm.

3997/04.

EL SR. PRESIDENT:

A continuació passam al tercer punt de l’ordre del dia que

consisteix en el debat i votació de la Moció RGE núm.

6700/04, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa

a política general d’ajudes i els motius que dugueren a finalitzar

l’ajuda a Camariñas, així com les irregularitats comeses pel seu

equip des de la seva arribada a la conselleria, en relació amb

aquesta línia d’ajuts, derivada del debat de la InterpelAlació

RGE núm. 3997/04.

Té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. Los

diputados que estamos en este parlamento ejercemos la

representación popular de los ciudadanos de Baleares y

formamos los distintos grupos parlamentarios, unos con

mayoría, otros con minoría, y las normas parlamentarias están

fundamentalmente para permitir que el estado de derecho sea

una realidad y que la mayoría no pueda silenciar a la minoría.

Entre otras muchas funciones, el reglamento está para defender

a la minoría, ya que si las normas jurídicas no protegen los

derechos de la minoría, quien dispone de la mayoría del

Gobierno, acabará aplastando los derechos de la llamada

minoría parlamentaria, y con ella, silenciando también a los

ciudadanos que dieron su confianza a la misma.

Si por algo está destacando esta legislatura es por los

constantes abusos parlamentarios del Gobierno, que ha

intentado de forma constante boicotear la actividad de esta

cámara, cualquier iniciativa de la oposición es bloqueada por

el Gobierno, no se contestan las preguntas parlamentarias ni en

forma ni en plazo, no se cumplimentan las solicitudes de

documentación, no se responde a las preguntas hechas en pleno

salvo en honrosas excepciones, hay que reconocerlo también,

se comparece en comisiones parlamentarias como les da la

gana a los miembros del Gobierno, sin atenerse al orden del

día, y cuando se les plantea una interpelación sobre un tema

concreto y claramente determinado, se contesta con lo que les

da absolutamente la gana, aunque no tenga nada que ver con el

tema.

Si echamos la vista dos martes atrás, podremos comprobar

como una interpelación al actual gobierno, se convierte en una

auténtica mascarada parlamentaria gracias a la intervención del

conseller de Interior y de su ayudante parlamentario. Una

interpelación es una pregunta al Gobierno sobre su actuación,

y eso es lo que se le hizo al conseller de Interior interrogándolo

acerca de lo que había hecho desde que llegó al Gobierno, el

conseller de Interior no respondió a ninguna de las cuestiones

que se le plantearon, se dedicó, de forma sistemática, a

cuestiones ajenas a él mismo. La interpelación tenía como

objeto las irregularidades hechas por el actual gobierno y que

le fueron expuestas una tra otra, y en lugar de contestar se

limitó a hacer referencias, eso sí, alérgicas a la verdad, al

gobierno anterior, pensando encontrar en la calumnia amparo

a las actuales vergüenzas. Y hasta tal punto se llegó que se

concluyó a la intervención por parte del conseller de Interior

con la siguiente frase que cito textualmente y podrán

comprobar que está en el Diario de Sesiones, puesto que,

probablemente, no me crean por el atrevimiento que supone,

dijo: “Mañana volveremos a hablar del gobierno, del gobierno

del pacto de progreso”. Hasta tal punto llega la poca decencia

parlamentaria del Sr. Conseller, que no sólo no contesta nada

de lo que se le pregunta, sino que encima tiene el atrevimiento

de decir que viene aquí a hablar del gobierno anterior y que lo

piensa seguir haciendo, “mañana volveremos a hablar del

gobierno, del gobierno del pacto de progreso”. Estas son las

palabras con que concluyó su intervención.

Personajes tan tenebrosos realmente son un peligro, no sólo

para la vida parlamentaria, sino también para la democracia,

porque es que no se creen la democracia, sólo se utiliza como

un medio de vida, por eso les molestan el reglamento y las

normas parlamentarias, porque no creen en ellas, porque son

una molestia. Si se repasa la intervención del Sr. Conseller de

Interior en su respuesta a la interpelación que planteé podrá

comprobase como no contestó a nada de lo que se le preguntó.

Nos quedamos sin saber dónde fueron a parar los más de

500.000 euros que tenía disponibles el conseller de Interior

para ayudar a Camariñas, tal vez se encuentren en las obras de

jardinería que hace el conseller sin expediente de contratación

o en el sobrecoste que paga cuando organiza cenas en un

conocido restaurante a cargo del presupuesto público y paga

150 cubiertos cuando sabe que sólo van a ir 100 comensales,

pero que no se equivoca de comensales cuando organiza las

comidas de su partido en ese mismo restaurante. Nos

quedaremos sin saber para qué quería los 5.760 euros que se

sacaron de una cuenta corriente de forma reconocida como

irregular y que se guardó en la caja fuerte hasta que fue

descubierto, en una caja fuerte cuya existencia negó y que, sin

embargo, apareció hasta en un croquis de su despacho

publicado en un periódico a instancias suyas. 

Pero es que también negó que el dinero llegara a su caja

fuerte, y hasta en el informe que preparó, un informe que por

cierto lleva el título de “investigación”,  porque hoy mismo ha
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dicho el Sr. Conseller que en su conselleria no se investiga, el

miércoles pasado entregó a todos un informe que tiene con

palabras catorce décimas de pulgada, no sé cómo se mide

realmente, pero según unas palabras (...) investigación,

investigación hecha en su conselleria, en donde no se investiga,

según decía esta mañana. Pues muy bien, negó que el dinero

llegara a su caja fuerte, ya digo hasta en ese informe se dice con

toda claridad, creo que es la página 14 en las últimas dos lineas,

se dice que el dinero lo tuvo ingresado el Sr. Conseller en su

caja fuerte personal. Recuerdan que les dije un día antes de que

lo sacara el Sr. Conseller, el martes pasado, que no había

encontrado un funcionario sin antecedentes penales que le

firmara un informe para poderse defender, pues ya han visto

que no me equivoqué en absoluto, el miércoles lo sacó, igual

que les anticipé hace ya muchos meses que el conseller de

Hacienda asumiría el 100% del impuesto de actos jurídicos

documentados, mientras él patéticamente lo negaba en esta

cámara y miren lo que ha pasado.

Bien, todos nos quedaremos sin saber dónde están

aproximadamente los 3.000 euros que el día de la interpelación

no habían aparecido por ningún lado. Y observen señoras y

señores diputados como no me faltaba razón cuando reclamaba

que apareciera ese dinero, que inmediatamente se han puesto a

buscarlo y ya están siendo enviados estos 3.000 y pico euros

que faltaban, ya están comenzando a ser enviados a donde

tendrían que haber estado hace tiempo. De no ser por nuestras

denuncias ¿qué habría pasado con todo este dinero? Se habría

desvanecido. Nos quedaremos sin saber por qué faltó a la

verdad el conseller de Interior cuando dijo que existían

informes de Intervención contrarios a la tramitación de

determinadas facturas, hecho que es completo y rotundamente

falso y ni se atrevió a afirmarlo la última vez que estuvo aquí.

Así pues queda demostrado que el conseller de Interior se ha

negado de forma reiterada a responder a las cuestiones que le

han sido planteadas por diputados acerca de la ayuda de

Camariñas, que es el primer punto de la moción. 

El segundo punto de la moción hace referencia a que el

Parlamento de las Islas Baleares repudie la actitud del conseller

de Interior en cuanto a que ha faltado a la verdad de forma

reiterada ante la institución que representa el pueblo de

Baleares. Necesitaría señores y señores diputados varias horas

para poder señalar una a una todas las falsedades que se han

dicho por el conseller de Interior, pero como ya estoy cansado

de hacer desde esta tribuna el inventario de tales mentidas y

agotaría mi tiempo, con apenas un 5 o un 10% me he tomado

la molestia de hacer un pequeño informe inventariándolas, me

detuve cuando llegué a la 34 por mis evidentes limitaciones

físicas y que el conseller de Interior ha puesto de relieve esta

mañana. Me cansé ya de escribir cuando llegué a la falsedad

número 34, se podría haber seguido, lo tendrán a su

disposición, así que me remito a ese informe. No voy a entrar

en las falsedades que también dijo su colaborador

parlamentario el Sr. Font, que incluso llegó a insistir en el tema

de las camisetas de Nunca Mais. ¿Las ha visto alguna vez las

camisetas de Nunca Mais? Yo le he dicho que no están, que no

existen, no se hizo ninguna camiseta de Nunca Mais y usted

insiste e insiste, que no, que no se hicieron, salga aquí y diga si

las ha visto alguna vez, o no. 

En fin, el tercer punto de la moción, tengo que ir rápido en

este asunto, constata que por parte del conseller de Interior se

ha manejado de forma irregular el dinero que debía de haber

sido transferido al Ayuntamiento de Camariñas, es un hecho

objetivo, reconocido y contrastado que el conseller de Interior

estuvo intentando evitar que el dinero que debía de enviarse a

Camariñas fuera enviado, hasta el punto que parte de ese dinero

estuvo guardado en su caja fuerte. 

Y el cuarto punto de la moción consiste en instar al

conseller de Interior a pedir disculpas por faltar a la verdad

descalificando, especialmente a los afectados por la catástrofe

del Prestige. Es que la verdad lo que subyace en el fondo es el

profundo odio del conseller de Interior hacía los damnificados

porque considera que esa desgracia que el Gobierno del Partido

Popular contribuyó a hacer enorme, les hizo un daño electoral

y culpa a los damnificados y a los voluntarios de ello y ese odio

hacía los que en realidad son las víctimas de su política le sale

de lo más profundo, hasta el punto que en algunos momentos

de su intervención, especialmente cuando menos reflexionaba

sobre lo que estaba diciendo le salieron algunos calificativos

vergonzosos por el desprecio que supone a las personas que

han sufrido la catástrofe. El conseller llegó a decir que en una

comida de agradecimiento a los voluntarios en la finca de Son

Real de Santa Margalida “era un acto político con un grupo de

amigos, en el que se repartieron las famosas camisetas del

Nunca Mais”, lo cual ha sido mentira rotunda. Algo de razón

tenía y es que los voluntarios deben de ser considerados como

amigos, no como el conseller ha hecho. 

Pero la mejor perla se la guardó el conseller para el final de

su intervención, se refería a una comida en una cafetería en la

Playa de Palma que considera que no era correcta ni ética, por

cierta no se le cayeron los dientes al pronunciar la palabra ética,

lo cual es todo un éxito. Concluía el Sr. Rodríguez diciendo:

“que el dinero solidario se lo estaban comiendo 4 mangantes en

una comida en la Playa de Palma”. ¿Saben señoras y señores

diputados quienes eran los 4 mangantes a que se refería el Sr.

Conseller? Eran damnificados por el Prestige, ciudadanos de

Camariñas que habían sido invitados a venir a las Islas Baleares

en el marco de la colaboración acordada con ese Gobierno,

ciudadanos damnificados por el Prestige. Es una frase que va

a quedar para la historia de la infamia, el Sr. Rodríguez llamó

mangantes a los damnificados del Prestige. No cabe ninguna

duda que era completamente sincero y que sabía perfectamente

lo que estaba diciendo, cuando llamó mangantes a los

ciudadanos gallegos cuya costa estaba llena de chapapote por

la injuria de gente como él. Es una frase que vale una dimisión,

para gente incluso de menor categoría. ¿Qué puede valer una

persona que considera las víctimas de una desgracia

mangantes? El Sr. Rodríguez ha tenido ocasión de retractarse

en sus palabras, porque alguien podría pensar fue un calentón

y ya está, cuando tenga ocasión se retractará de ello, no señor,

ha tenido comparecencias parlamentarías y al Sr. Rodríguez no

le ha faltado la oportunidad en sede parlamentaria de reconocer

que se había equivocado y no lo ha hecho porque considera que

no se ha equivocado. 

La categoría política se pone de manifiesto con toda su

patética extensión, con esa frase, las víctimas de la catástrofe

son unos mangantes. Si el Sr. Rodríguez ha descalificado las

víctimas con palabras tan injuriosas como las que hemos dicho,
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¿qué no va a hacer con los voluntarios, a quienes ha tratado

como un grupito de amigotes del Gobierno anterior? ¿Qué no

hará con los artistas que colaboraron con su obra, que les ha

dado un trato similar? ¿Qué no hará con los funcionarios que

intervinieron en la gestión de la ayuda a quienes ha acusado de

malversar fondos públicos con total impunidad? A gente que se

ha pasado 24 horas al día multiplicando su horario como

funcionario para colaborar con los damnificados les ha tratado

como ladrones. A las agencias de viajes que ayudaron a

resolver la complicada organización del traslado de voluntarios

las ha tratado como estafadoras, ya que quien cobra por un

servicio que no da es un estafador y ha dicho que han cobrado

por servicios que no han dado. Esto es lo que ha dicho, aunque

sí me consta que les ha llamado para pedirles disculpas que es

lo que tendría que hacer desde aquí.

Bien, ¿y toda esa basura para qué? Para tratar de

defenderse, como el Sr. Rodríguez tenía que defenderse porque

le habían pillado con el dinero solidario en su caja fuerte tenía

que organizar un escándalo para culpar a otros porque siempre,

señoras y señores diputados, el Sr. Rodríguez tiene a otro para

echarle las culpas...

(El Sr. Vicepresident Primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Nada más, Sr. Presidente, he acabado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sí Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Sr. President, por alusiones quisiera intervenir.

EL SR. PRESIDENT:

Obri vostè un torn incidental?

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

No, por alusiones.

EL SR. PRESIDENT:

Obri vostè un torn incidental.

EL SR. CONSELLER D’INTERIOR (José María

Rodríguez i Barberà):

Renuncio.

EL SR. PRESIDENT:

El Grup Parlamentari Popular ha presentat les esmenes de

modificació RGE núm. 6945/04, 6946/04, 6947/04 i 6948/04.

Per defensar les esmenes té la paraula el diputat Sr. Joan Font.

EL SR. FONT I ROSSELLÓ:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Era un

15 de gener quan els vérem retrats vestits amb una granota

blanca, immaculat a primera plana, un 15 de gener, mig

adormits i empardalats per la impressió ens fregàrem els ulls en

veure la foto que sortia a primera plana dels diaris locals. Per

un moment no descartàrem una expedició balear en missió al

planeta Mart, tanta era l’audàcia a l’hora d’assumir

competències del Govern del pacte perquè el paisatge que

envoltava els retratats era desolador, un paisatge lunar que se’n

diu, negre, molt negre. Ens fregàrem un poc més ulls, no duien

màscara, ni casc, alleugerits descartàrem una missió a l’espai.

No eren astronautes, eren les autoritats del pacte de progrés,

amb el President Antich en primera línia amb guants negres,

darrera la consellera de Medi Ambient Margalida Rosselló i un

poc més enrera, com aquell que no se’n sap avenir, el

totpoderós conseller d’Interior Josep Maria Costa. A la fi,

tocàrem satisfets el ja famós i televisiu chapapote. N’agafaren

un bocí, se feren la foto, quedaren immortalitzats per a la

història i segons fonts molt fiables el varen tornar amollar tot

d’una no fos cosa que s’embrutessin la granota.

Llegaron de todas partes, siguiendo el camino señalado

por la vía lactéa del compromiso y la llamada de su palabra

mágica y mítica, solidaridad. Diria Antonio Pérez Henares,

periodista nacional per més senyes, vostès perdonin, sobre

l’allau de voluntaris que recalaren a Carnota i Muxía. Com els

milers de voluntaris que feia referència Pérez Henares,

commoguts també per la catàstrofe del Prestige l’expedició del

pacte havia recalat a Galícia, acompanyats per periodistes de

tots els mitjans de comunicació de les illes, un viatge

multitudinari de dos dies, costa 13.400 euros. Inicialment ens

ho volgueren encolomar, Antich no va ser el primer President

de comunitat autònoma que se desplaçava al lloc dels fets, la

seva sensibilitat va ser exquisida, però no tanta com per haver

arribat primer que Ruíz Gallardón, president de la comunitat de

Madrid aleshores i Juan Vicente Herrera, president de la

comunitat de Castella-Lleó, que arribaren abans que Antich.

Amb la diferència que ni Gallardón, ni Herrera varen voler fer-

se fotos de cara a la galeria. Quan donis almoina no ho anunciïs

a toc de trompeta, això és el que fan els hipòcrites a les

sinagogues i pels carrers perquè la gent els facin mamballetes,

diu Mateu en el seu evangeli. Simples cites de solapa, d’un

autor no nacional, vostès perdonin.

Dos dies després Antich anunciava un milió d’euros per

ajudar a fer netes les costes del municipi de Camariñas, en el

mateix temps que se firmava el famós conveni. Aquest segon

engany propagandístic tardaria molt més temps en ser

descobert, se descobriria un any i mig després de manera

circumstancial, fou un agosarat diputat socialista, qui ho havia

de dir, qui 15 mesos després va fer inexplicablement una

petició de documentació a l’actual conseller d’Interior sobre

textualment “factures pendents i import de les mateixes de

l’operatiu del Govern de les Illes Balears a Galícia”. El diputat

socialista fou segurament el primer sorprès dels resultats de la

seva iniciativa, explotava el cas Camariñas, fueron a por lana
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y salieron trasquilados sentenciarà la història, referint-se a la

temeritat del diputat socialista, que de tot d’una preferí una

infernal fuita per endavant permanent, que encara continua a

dia d’avui, com podem veure, (...) pudent, mutis por el (...). 

Una vegada el PSOE ens havia tornat enganar, el Consolat

de Mar esdevenia la nostra pròpia Costa da Morte, da Morte,

sí de la mort de les ilAlusions d’altruisme i solidaritat. En

realitat només havia interessat la utilització de la catàstrofe del

Prestige per a fins electoralistes, fidels a allò que diu: que la

solidaridad empieza por uno mismo, vàrem tornar descobrir de

què és capaç un partit com el PSOE, un partit compromès en

vendre ilAlusions perquè a la vista de l’informe de la Inspecció

General de Serveis podem afirmar que la solidaritat del Govern

del pacte hauria consistit en anunciar 1 milió d’euros per

palAliar la catàstrofe ecològica, quan en realitat només se

n’arribaren a gastar 377.483, dels quals només 251.774 eren

imputats i per tant, gastat correctament a la famosa partida de

Camariñas. De cada 4 pessetes que havia promès el pacte de

progrés només n’havia gastada 1 correctament, si ens atenem

al text de l’acord i en el conveni subscrit pel Consell de

Govern, criteri seguit a l’informe d’Intervenció General.

Repetesc, del milió d’euros promès només se’n gastà una

quarta part correctament i de cada 100 pessetes que es gastaren

finalment 34 no eren imputables a la partida a la que foren

finalment imputades. Quantitativament la solidaritat i

l’altruisme del pacte es quedava només en una quarta part

d’allò que havia promès. De l’informe imparcial dels serveis

d’Intervenció del Govern s’observa de quina manera tan

peculiar entenia la solidaritat la Conselleria d’Interior en temps

del pacte, més de 30.000 euros gastats en publicitat, compra de

camisetes, taxis de Palma, serigrafies, pòsters, llibres de

divulgació de neteja de platges, gravacions de vídeo de

l’anterior conseller d’Interior, etcètera, etcètera. 

Més de 60.000 euros gastats entre macropaelles de 800

persones, un sopar per 34 persones a Palma per part de

Protecció Civil, un altre sopar a Palma per 22 persones,

adquisició de 47 vitrines, un altre sopar de 21 persones a

Palma, una altre de 24, un altre per 18 persones, una altre de 26

a Palma, un dinar per 18 persones a Palma, un altre per 20

persones a Palma, un còctel, etcètera, etcètera. Mentre

voluntaris menjaven ranxo a Camariñas, alts càrrecs del pacte

no se varen poder resistir a l’altra gastronomia gallega i

mallorquina, pecats del tot perdonables donada la condició

humana, peccata minuta, sobretot si li sumam la condició

socialista. Més de 43.000 euros de factures de band, de bands

repetesc de l’acord del Consell de Govern, fins i tot varen

arribar a comprar un cotxe, prop de 12.000 euros que se va

quedar la pròpia Conselleria d’Interior. Encara queden per

dilucidar aspectes més foscos, com són el procediment de

contractació per a la manutenció i pels viatges dels voluntaris.

¿ Per què se varen pagar factures per un import de 35 milions

de pessetes a una determinada agència de viatges sense fer cap

concurs o cap subhasta pública? Igualment Intervenció General

considera convenient esbrinar què se’n va fer de les famoses

litografies i productes gràfics regalats per artistes solidaris

destinats a la venda, dels quals no se’n va fer cap control

d’inventari.

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una sèrie

d’esmenes de modificació al text presentat pel Partit Socialista.

Enlloc del punt número 1 proposam que s’accepti el següent:

“El Parlament de les Illes Balears constata que l’actitud i les

iniciatives duites a terme per la Conselleria d’Interior han

contribuït a clarificar la gestió dels fons destinats a l’ajut de

Camariñas per palAliar els efectes de la catàstrofe del Prestige”.

Segona esmena, enlloc del punt número dos, proposam que

s’accepti: “el Parlament de les Illes Balears assumeix el

contingut de l’informe de la Inspecció General de Serveis sobre

la investigació de les despeses efectuades a les tasques de

neteja del petroli vesat a Camariñas pel Prestige”. Tercera

esmena, enlloc del punt número tres actual proposam: “el

Parlament de les Illes Balears constata que s’han manejat de

forma irregular per part d’alguns responsables de la Conselleria

d’Interior de l’anterior Govern els diners destinats a palAliar els

efectes de la catàstrofe del Prestige, desvirtuant així el destí i

l’esperit de l’acció solidària promoguda cap al Concello de

Camariñas”. Esmena número 4, enlloc del punt número 4 actual

proposam que s’accepti: “el Parlament de les Illes Balears

constata que el conseller d’Interior no ha faltat a la veritat, ni

ha desqualificat els afectat i les persones que varen intervenir

i colAlaborar a l’ajuda de Camariñas i valora molt positivament

la tasca realitzada per totes les persones i colAlectius que varen

participar en aquesta acció solidària”.

I jo admet que queda un poc coix, però Sr. Huguet, crec que

ens hem tornat equivocar, jo ja li vaig dir vostè és massa bon

alAlot, hi hauríem d’haver afegit un cinquè punt a les nostres 4

esmenes que hem presentant, un punt número cinc allà on

demanéssim ja una comissió d’investigació. Però clar vostè

confiava, a tenor de les paraules que el Sr. Ramon va dir va 15

dies que Esquerra Unida seria partidària d’arribar al fons de

l’assumpte i per tant, serien ells els que demanarien una

comissió d’investigació. Jo no me’n fiava, però ara tenim les

conseqüències, ja li vaig dir, ni esquerra, ni unida, ni res,

submissió ovina al Partit Socialista.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els

Verds l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló. 

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Té la paraula el

submís. Mirin senyores i senyors diputats, és una llàstima que

arribem a un debat com el d’avui banalitzant uns temes d’una

gravetat sense cap dubte enorme per a aquest país, per als

ciutadans i ciutadanes de Galícia, per als ciutadans en general

i sobretot que s’arribi, perquè senzillament quan s’han fet

preguntes sobre el tema no s’han respost com correspondria i

que dins aquesta dinàmica de no respondre quan correspon

s’entra dins una espiral que arriba a l’absurda intervenció del

diputat del Partit Popular de fa un moment, que ja és treure

absolutament de solc i de polleguera d’allò que estam parlant

avui.
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En definitiva el que va passar, tots ho sabem, va passar un

accident greu, hi varen haver unes responsabilitats polítiques

del Govern de l’Estat que ja se varen assumir i que ja se varen

contemplar a les eleccions següents i que va ser motiu d’una

profunda protesta popular i sobretot, vàrem assistir a un

fenomen de solidaritat generalitzada de tot l’Estat, com s’ha dit

des d’aquí mateix, des del Sr. Ruíz Gallardón fins a totes les

comunitats autònomes, tothom va tenir una actitud de

solidaritat, una actitud de solidaritat en què el fonamental

hagués estat senzillament fer referència a aquesta actitud de

solidaritat. Ja en aquell moment el Partit Popular de les illes se

va estimar més fer befa de si la foto tenia color o no tenia color,

o de quin color era la foto, enlloc d’acceptar el fons de la

qüestió, enlloc d’entrar en el fons de la qüestió i el fons de la

qüestió és que s’havia patit un desastre ecològic sense

precedents, que hi havia hagut responsabilitats serioses del

Govern central i que aquesta comunitat, com la resta de tots els

colors, anava allà a donar una ajuda, a cobrir les deficiències

que l’Estat central des del primer moment no va tenir ni la

capacitat, ni el coratge suficient per dur-les a terme des del

primer moment. Aquest és el tema que ens ocupa, aquest és el

tema que hi ha hagut des d’aquell moment fins ara i des

d’aquell moment fins ara des d’aquestes files l’únic que s’ha

pretès és fer befa de l’assumpte, trivialitzar l’assumpte, és

esquivar el bulto com se diu normalment.

Davant d’aquesta situació, que ja en el meu mode de veure

va ser greu en aquell moment, va utilitzar unes tàctiques

d’oposició que no són les ètiques ni les dignes d’un partit

majoritari seriós i centrat, on és el senyor que parlava de centrat

fa un moment? Ara no hi és. No és la fórmula de fer oposició

d’un partit liberal i centrat enlloc de felicitar el Govern que

encapçala una campanya de solidaritat retreure que si la foto és

d’aquest color o és d’aquest altre...

(Remor de veus)

Estic parlant jo, per tant, se posin tranquils que encara no

s’ha encès el llum, o sigui que fins i tot puc continuar...

(Rialles)

Puc continuar fins que s’encengui el llum. Per tant, davant

d’aquesta actitud que es va prendre en aquell moment quan es

fa una pregunta concreta per aclarir algunes coses l’actitud és

la mateixa, l’actitud és palo y tentetieso, contraatacar i

continuar amb la mateixa actitud corregilla y no enmendalla.

I arribam a avui donant-li voltes a la brutor, quan això és una

cosa que no mereixeria que se’n parlés amb aquests termes, que

se’n parlés amb uns altres termes.

I ja està, nosaltres donarem suport a la moció del Partit

Socialista perquè estam d’acord en què això ha funcionat

d’aquesta forma. I si el Partit Popular té alguna cosa a dir de

l’actuació del pacte de progrés, si té alguna cosa a dir en

concret que vagi als jutjats si vol i ho digui i si no que calli.

Senzillament això és el que hi ha...

(Remor de veus) 

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci per favor.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

No, no los ciudadanos...

Per tant, senzillament davant d’aquesta qüestió la nostra

opinió és ben senzilla, ni tan sols necessit consumir tot el

temps. Donarem el suport a aquesta moció, però consideram

que desgraciadament això continuarà perquè aquesta actitud va

començar el dia que va començar i no acabarà fins que vostès

no canviïn d’actitud i que segons la meva opinió no és l’actitud

adequada d’un partit majoritari.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En el

debat anterior, en el debat de la interpelAlació el nostre grup

parlamentari va demanar només una cosa, una sola cosa,

clarificació. Va demanar que s’aclarissin els dubtes generats

sobre el tema de Camariñas, va demanar que es portés llum a

les zones d’ombra, com vaig dir en aquell moment que

planegen sobre la Conselleria d’Interior. Oportunitats n’hi ha

hagut, el propi conseller d’Interior ha respost en sessió plenària

vàries preguntes sobre la qüestió, ha exposat la seva versió en

una compareixença a petició pròpia convocada en els límits del

Reglament, s’ha pogut explicar en el debat de la interpelAlació

i fins i tot ha aprofitat una compareixença sobre un aspecte

restringit per ampliar les seves opinions al respecte. 

És a dir, ha tengut temps i oportunitat abastament per aclarir

dubtes, treure l’entramat de l’assumpte i clarificar qualsevol

actuació equívoca. Però el problema rau en què el conseller

d’Interior no ha dedicat els seus esforços a l’aclariment dels

temes, o en el convenciment dels diputats que l’escoltaven, al

contrari, ha aprofitat les seves intervencions per intentar

desacreditar la política de l’anterior Govern. I de vegades

malauradament això pot funcionar i certament el Partit Popular

és especialista en aquesta maniobra. No és l’únic cas que estam

vivint en aquest moment a les illes allà on el Partit Popular

empra la mateixa tàctica, d’un fals gra d’arena extret de la

gestió d’un Govern anterior se’n fa una muntanya intentant així

dissimular la pròpia mala gestió. Però la realitat és tossuda i

aquesta tàctica de ventilador retrospectiu no ha funcionat, no

s’ha aconseguit disfressar un fet evident, un fet que es pot dir

amb paraules molt planeres, a la Conselleria d’Interior hi

passen coses rares. 

Senyores i senyors diputats, a l’anterior debat modestament

només vaig llançar 4 preguntes sobre l’afer dels doblers de

Camariñas. No vull dir que en part no se m’hagin contestat,

efectivament ja coneixem qui va retirar els doblers del famós

compte, el Sr. Rodríguez per prudència no va voler dir el seu

nom en el plenari i jo tampoc ho faré, però sabem el nom,

sabem qui va treure els doblers i va cancelAlar el compte saber
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això ho fa tot més increïble, més absurd. Llavors l’explicació

donada pel conseller d’Interior ja voreja per a nosaltres el

surrealisme, per què com es pot creure ningú que una

funcionària normal i corrent de la comunitat autònoma pel seu

compte i risc vagi a un entitat bancària, cancelAli ella tota sola

un compte que necessita dues signatures, se’n porti els doblers,

els dugui a una caixa forta, com s’ho pot creure ningú? I a més

a més tot açò ens ho venen com si vos una ocurrència de la

funcionària. Jo no som Sant Tomàs, però coneixent els

funcionaris de les Illes Balears açò no m’ho crec, perquè

tampoc crec que la temeritat, la irreflexió i la inconsciència

siguin característiques dels nostres funcionaris. I en tot cas si

aquesta funcionària era tan temerària, irreflexiva i inconscient,

no sé que fa ara de cap de departament.

Però certament de tot això no n’hi ha proves, només

explicacions i per tant, ens movem en el terreny de les creences

i en aquest sentit com que ens movem en el terreny de les

creences puc exposar el que jo crec i jo crec que aquesta

funcionària va actuar així per ordre dels seus superiors. Jo crec

que aquesta funcionària no hagués fet el que va fer sense

l’empara d’unes ordres superiors i que després ha hagut

d’adequar la seva explicació a allò que era convenient a qui li

va ordenar. I és cert que aquesta explicació, que aquesta versió

que jo ara dic tampoc té proves, és cert, però almanco té lògica.

No aventuraré els motius per aquesta retirada de diners, no

pretenc llançar acusacions que no puc demostrar, però seguiré

intentant raonar amb coherència.

Senyors i senyors diputats, si es pensava mantenir la

finalitat original d’aquests doblers, enviar-los a Camariñas, per

què llavors se varen treure d’un compte obert específicament a

aquest efecte? Quin sentit té açò? Quina lògica té? La lògica

ens diria que havien de mantenir el compte i en tot cas si era

necessari quan va canviar el Govern canviar les signatures. Açò

és el que faria qualsevol amb dos dits de front. Si es pensava

enviar els doblers a Camariñas per què se treuen els doblers

d’un compte obert només per a Camariñas? Ja ho he dit, passen

coses rares, molt rares.

Ja acab. No vull entrar ni entraré en l’enfilall de

desqualificacions, acusacions i atacs que el Sr. Conseller

d’Interior ha anat fent al llarg de les seves intervencions sobre

la gestió de l’anterior Govern. La intervenció per cert del

representant del Grup Popular avui mateix hem tornat sentir, ad

nauseam per cert, i no hi entraré també per una raó de lògica,

quan el Partit Popular era a l’oposició era quan havia de

controlar el Govern i és absurd que ara governant vulgui fer el

control parlamentari de l’anterior Govern. En tot cas esperin

per fer això dos anys i mig.

En definitiva i ara ja sí per acabar, amb les seves

explicacions, amb el seu dossier el conseller d’Interior no ens

ha convençut, i els assegur que estàvem predisposats a escoltar

i a analitzar els fets sense prejudicis, però un atac no pot

substituir una explicació, un atac al govern anterior no pot

substituir l’explicació d’uns fets dels quals és responsable el

govern actual. Se’ns demana gairebé un acte de fe i, perdonin,

però el nostre grup és un grup de descreguts, no ens podem

creure el conseller d’Interior. 

I per tot açò i sense cap plaer, i ho dic sincerament perquè

no ens agrada haver de baixar a les clavegueres, donarem

suport a aquesta moció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Antoni Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Gracias, Sr. Presidente. Primero que nada agradecer el

apoyo parlamentario de los grupos que van a votar a favor de

esta moción, y solamente precisar una cosa sobre lo que ha

dicho el Sr. Rosselló, que el tema de hoy especialmente es un

tema de corrupción de esta etapa de gobierno que es lo que

hemos estado planteando, que es lo que hace...

(Remor de veus)

...que es lo que hace la oposición en esta legislatura, que es

lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo.

Mire, Sr. Font, usted se ha equivocado con el tema a la hora

de hacer gracia. Este tema no tiene ninguna gracia. Se ha

equivocado en dos o tres cuestiones esenciales y se las

explicaré, se las explicaré porque hay que ir aprendiendo a

hacer las cosas bien. Mire...

(Més remor de veus)

Mire, ya que hablamos..., empecemos, ya que a usted le

gustan las solapas empecemos con las solapas. Decía Confucio

que el error es la madre del éxito. Le auguro muchos éxitos

porque vamos que se ha equivocado hoy. Y ahora lo verá,

ahora lo verá. No sólo con que San Mateo sea un autor

nacional, porque creo que ha llegado a decir usted que San

Mateo era un autor nacional. ¡Ah!, me había parecido oír y ya

me había preocupado, ya me había preocupado y no sabía si era

por sentido ecuménico...

(Continua la remor de veus)

...o simplemente por otra cuestión. Me alegro de esto. Pero

hay una pregunta que le quería hacer, una pregunta retórica,

naturalmente, y es por qué no defiende al conseller. ¿Le han

oído una sola palabra de defensa del Sr. Conseller? Ni una sola,

ni una; ni aquí, ni en su anterior intervención en comisión,

jamás; el conseller no tiene quien le defienda, no tiene quien le

defienda. ¿Por qué no defiende al Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor...

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Mire, mire...

EL SR. PRESIDENT:
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Sr. Diéguez, un segonet, si és tan amable. Pregaria silenci.

Pot continuar, Sr. Diéguez, si és tan amable.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Muchas gracias, Sr. Presidente.

Mire, hemos pedido que se vote una moción acerca de que

el Sr. Conseller se ha negado a responder de forma reiterada las

preguntas que se le han hecho. Usted podría haber venido aquí

y decir: “No, mire, a esta pregunta dio tal respuesta; a esta otra

pregunta dio tal respuesta”. ¿Por qué se quedó con el dinero en

su caja fuerte? ¿Usted sabe la respuesta? ¿Por qué no ha venido

aquí y nos lo ha explicado? Porque no tiene respuesta, porque

no tiene respuesta, porque ni usted mismo sabe qué hacía ese

dinero en la caja fuerte del Sr. Conseller, en su caja fuerte de su

despacho, no en la que él mentía, decía de la conselleria en

general, sino la propia suya de su despacho. Usted no le ha

defendido para nada porque es indefendible, por eso no le ha

defendido.

El segundo punto de la moción era repudiar su actitud en

cuanto que ha faltado a la verdad de forma reiterada. Esa es la

segunda parte de la moción, y usted no ha dicho ni una sola de

las cosas que nosotros decimos que es mentira ha demostrado

que sea verdad, ni una, no ha entrado en una sola.

En el tercer punto le decimos que se tiene que condenar el

manejo irregular por parte del conseller de Interior del dinero

que debía haber sido transferido al Ayuntamiento de

Camariñas. No ha dicho ni una palabra en su defensa tampoco.

¿O no es irregular que el dinero que tenía que haber sido

transferido al ayuntamiento gallego estuviera en la caja fuerte

personal del conseller?, ¿no le parece a usted irregular? Por eso

no le puede defender. De ahí viene que nos venga a hacer una

intervención con gracietas del más allá.

Por último decíamos que instábamos al conseller de Interior

a pedir disculpas por faltar a la verdad, descalificar a los

afectados, etc., etc. Usted no le ha defendido; el conseller dijo

que eran unos mangantes, los damnificados, lo ha dicho, los

que estuvieron en la comida de la playa de Palma, que eran las

(...) de Camariñas, ha dicho que eran unas mangantes. Usted no

le ha defendido. Eso ha dicho el conseller y está en el Diario de

Sesiones, ha tenido ocasión de defenderse, ha tenido ocasión de

rectificar y no lo ha hecho nunca; así lo ha dicho, y esa

vergüenza ustedes van a votar en contra, la van a amparar,

mejor dicho; esto es lo que van a hacer ustedes. Gracias a su

mayoría...

¡Ah, no!, me dejo dos cosas. Usted ha dicho que incluso

había altos cargos del pacto que hacían una ruta gastronómica.

¿Quiere que le diga lo que le costó una cena a la Sra.

Consellera de Presidencia cuando estuvo allí?, ¿quiere que se

lo diga? 150 euros para dos personas. A la que usted se refiere

como escandalosa, que creo que eran unos 40 euros, eran tres

personas, y además le digo una cosa: ¿sabe que había un

concejal del Partido Popular en esa comida?, ¿lo sabe?, ¿que

entre esos altos cargos del pacto había un concejal del Partido

Popular?, ¿lo sabe? No lo sabe; si es que le han hecho hacer un

papelón, que se lo digo.

Nos ha hablado como si hubiera una corrupción con las

agencias de viaje. Miren, a lo mejor descubrimos que el pacto

de progreso estuvo financiando de forma ilegal al PP, porque

me da la impresión de que alguna agencia de viajes de las

favorecidas pertenece a un alto cargo del Partido Popular. A lo

mejor se estaba financiando irregularmente al Partido Popular,

pero bueno, no entremos en eso.

Miren, gracias a su mayoría parlamentaria, señores del

Partido Popular, hoy va a salir del Parlamento el Sr. Rodríguez

sin lo que se merece, un reproche institucional a quien ha hecho

de la falsedad una costumbre y del ventajismo parlamentario

una norma, y de la cobardía una virtud. Si hace dos semanas

ustedes consideraban que era normal que un gobierno en viaje

institucional visitara prostíbulos, que era normal cargar esos

gastos a las arcas públicas, y votaron a favor de ello, que no

perjudicaba a la imagen de Baleares que sus delegaciones

oficiales asistieran a prostíbulos y votaron a favor de eso, ¿qué

no van a hacer ahora?, a una persona que se le han detectado

más de 30 mentiras sobre un único tema. 

Miren, en poco más de un año a su conseller de Interior ya

le han condenado dos veces los tribunales: una por conducta

anticonstitucional, y otra por dar comisiones de servicios

ilegales. Le han llevado a los tribunales por hacer trajes a

medida para los amigos, les han pillado con el dinero solidario

que tenía que ser remitido a Camariñas en su caja fuerte, le han

pillado inventándose falsas multas de 200 millones de euros de

la Unión Europea, le han pillado haciendo contratos para sus

amigos sin ninguna vergüenza, llegando a contratarlos para

mantenimiento de embarcaciones en la Conselleria de Interior

en Marratxí; en esto se lo han pillado. Le han vuelto a pillar

abriendo con palanqueta los cajones de los inspectores de

servicios...

(Remor de veus)

...para substraer de ellos expedientes que le interesan; todo

ello sin contar con 1.000 pequeñas corruptelas: pagando cenas

de 50 personas que no cenan en el mismo restaurante donde

organiza las comidas del Partido Popular, contratando de forma

irregular a la misma empresa de jardinería que habitualmente

contrataba en Palma, dando aprobado general en la escuela de

policía para que le cuadren los números, convocando un bolsín

de interinos con 4 horas para el plazo de entrega de la

documentación y 48 de antelación...

Esto es lo que ustedes tienen. Me consta que les cuesta a

muchos de ustedes...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Diéguez, per favor.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, acabo en 15 segundos. Me consta que les es difícil

quitárselo de encima, pero tomen alguna medida. Por lo menos

en privado díganle: “José María, por favor, ya está bien”.

Nosotros se lo diremos votando sí a esta moción.

Nada más, Sr. Presidente.
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(Alguns aplaudiments i petit aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diéguez. Perdó? Té la paraula...

EL SR. NADAL I BUADES:

Sr. President, a veure si podríem demanar si es podria el

punt número 1 votar separadament dels altres tres, si el

proposant no té inconvenient.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula el Sr. Diéguez.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, Sr. Presidente. No tenemos ningún inconveniente en que

se voten de forma separada, y sí que queremos decir sólo una

cosa: que las enmiendas presentadas no se aceptan, obviamente.

EL SR. PRESIDENT:

Quin punt ha dit, Sr. Nadal?

EL SR. NADAL I BUADES:

El punt número 1.

EL SR. PRESIDENT:

El punt número 1. Bé, idò, senyores i senyors diputats,

passarem a votar el punt número 1. Votem.

23 vots a favor, 30 en contra, 2 abstencions. Per tant queda

rebutjat.

I ara, senyores i senyors diputats, passem a votar els punts

2, 3 i 4 conjuntament. 

23 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant també

queden rebutjats els punts 2, 3 i 4 d’aquesta moció.

IV) Debat de les esmenes a la totalitat, de devolució,

presentades al Projecte de llei RGE núm. 4232/04, sobre

drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears,

RGE núm. 5578/04, del Grup Parlamentari Esquerra Unida

i Els Verds; RGE núm. 5639/04, del Grup Parlamentari

Socialista, i RGE núm. 5751/04, del Grup Parlamentari

PSM -Entesa Nacionalista.

Tot seguit passam al quart punt de l’ordre del dia, que

consisteix en el debat de les esmenes a la totalitat, de

devolució, presentades el projecte de llei RGE núm. 4232/04,

sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears.

Per defensar les esmenes presentades intervenen durant 15

minuts, i la primera intervenció va a càrrec del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats, l’esmena a la

totalitat que presenta el meu grup se sustenta en un element que

consideram fonamental, que és l’exclusió incomprensible,

pensam, i inexplicable de la prevenció i del tractament de

l’abús de l’alcohol dins aquesta llei.

Per tant, en definitiva, una llei que es presenta avui al

Parlament, que ja hi havia un projecte elaborat de l’època del

pacte de progrés i que llegint la llei detalladament, quan parlem

d’esmenes podrem fer algun matís concret, però molt en línies

generals és molt similar al projecte que va entrar en aquesta

cambra la legislatura passada, pràcticament jo diria que té

alguns canvis en temes d’organitzacions socials i alguns temes

així, però en general és pràcticament la mateixa excepte que

s’exclou d’aquest projecte de llei l’alcohol com una mesura a

combatre dins, bé, a prevenir, i per tant a combatre dins aquesta

llei. Es tractaria, per tant, d’entrar a aclarir per què s’exclou

aquest element, per què s’exclou l’alcohol com a droga quan

tothom reconeix que pot generar addicció i abús, i per tant que

és susceptible de ser inclòs en els programes de prevenció i

tractament contemplats en aquesta llei. 

El projecte de llei que ens ocupa, a la seva memòria i a la

seva exposició de motius ja ens dóna un camí pel qual es pren

aquesta decisió. Es refereix a les especials..., l’exposició de

motius deixa l’alcohol, dic, tant l’exposició de motius com la

seva memòria deixa l’alcohol per a un desenvolupament

normatiu posterior a causa de les seves especials

característiques, així especifica aquest text inicial, que després

no concreta quines són aquestes especials característiques. Jo

no crec que sigui l’àmbit ni el moment d’entrar a aprofundir

sobre arguments científics àmpliament exposats per distintes

persones i distints organismes. De totes formes alguna

referència sí faré a aquest tema. Nosaltres ens oposam a aquesta

exclusió per dos motius: un, per criteris -repetesc- científics,

per criteris reconeguts de forma general dins la comunitat

científica, i també per criteris d’oportunitat política, criteris

polítics. 

Al mateix pla nacional contra les drogues elaborat pel

ministeri corresponent l’any 2003, és a dir, per un ministeri del

Govern del Partit Popular, a les bases científiques de la

prevenció de les drogodependències es pot llegir textualment:

“Se ha encontrado una fuerte evidencia de que el consumo de

drogas de inicio, como el alcohol y el tabaco, está asociado

con un incremento del riesgo o probabilidad de utilizar otras

drogas con posterioridad”. De la mateixa forma i en aquest

mateix document més endavant es pot llegir: “Los programas

preventivos deberían incluir todas las formas de consumo de

drogas incluyendo el tabaco, el alcohol, la marihuana y los

inhalantes”. Això surt clarament de l’Administració, és un

criteri utilitzat clarament per l’Administració i -repetesc- dins

el Pla nacional contra les drogues, per tant que sorgeix d’un

ministeri en aquell moment regit pel mateix Partit Popular.

Una entitat de reconegut prestigi en el món de la lluita

contra les drogues com és Projecte Home, en el manual d’un

dels seus programes, un programa denominat “Entre tots”, es

pot llegir també: “A través de l’experiència acumulada pel

Proyecto Hombre en sus diferentes propuestas asistenciales y

de prevención secundaria, hemos podido verificar cómo el

consumo de drogas legales puede ser en muchos casos el punto
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de contacto con el hachís y las de síntesis, y una puerta abierta

para que se establezca un consumo regular de drogas que

desencadenan un proceso aditivo, sin olvidar que en si mismas

son generadoras de problemas”. Aquest programa que aplica

Projecte Home s’ha implementat, entre altres, a l’Ajuntament

de Palma, al d’Inca, al de Capdepera, a distints ajuntaments de

les nostres illes.

En resum, són moltes les veus científiques autoritzades que

apunten la necessitat d’abordar la prevenció del consum de

l’alcohol com a prioritat tant des del punt de vista tècnic com

per raons epidemiològiques, sobretot entre la població jove i

adolescent.

Si a la vegada tenim present que el consum de l’alcohol és

responsable de més de la meitat dels accidents de trànsit que hi

ha en els països occidentals i que sense cap dubte és un dels

problemes sanitaris més importants que afecten la població en

general i molt especialment la població juvenil, no tenir

present, no vincular el consum de l’alcohol i del tabac a

drogues posteriors ens sembla un argument difícil d’entendre.

No entenem per què s’inclou precisament l’alcohol, que té

també efectes clarament perniciosos per a la salut, seria difícil

dir si més o manco que l’alcohol, i per què s’introdueix, perquè

si del que es tracta és d’argumentar que s’ha de fer una llei a

part sobre el tema de l’alcohol, per què no es fa una llei a part,

també, sobre el tema del tabac, i en aquesta ens dedicam

exclusivament al tema de les drogodependències? No obstant

això incloem l’alcohol com un element, perdó, el tabac, con un

element més dins aquesta llei i excloem l’alcohol. No acabam

d’entendre, continuam sense entendre quines són aquestes

especials característiques que té l’alcohol.

La cosa es complica quan entram a estudiar el tema

comparativament amb la normativa i amb la legislació d’altres

comunitats autònomes. Són 15 les comunitats autònomes que

en aquest moment tenen aprovada una llei de drogues, de les

quals 14, 14, inclouen l’alcohol com una causa més, com un

element més. M’estic referint a la llei de Castella-Lleó, la de

Catalunya, la d’Andalusia, la d’Aragó, la de la comunitat

valenciana, comunitat de Madrid, Extremadura, País Basc,

Múrcia, Madrid -crec que Madrid ho he dit dues vegades, sí,

retir Madrid aquesta vegada-, La Rioja, Canàries, Galícia i

Cantàbria. Quan un veu aquest panorama geogràfic polític

encara entenc menys per què solament a les Illes i a una altra

comunitat autònoma, he dit que de 15 que tenen llei contra la

drogodependència solament aquesta comunitat autònoma i una

altra exclouen de la llei, d’aquesta llei l’alcohol.

Una llei que, com he dit al principi de la meva intervenció,

recull un percentatge amplíssim del que deia la llei anterior

elaborada pel govern anterior i que havia entrat en aquesta

cambra i que no es va poder discutir perquè va acabat el

període de sessions, però que fins i tot ja estava, en fi, ja havia

entrat en aquesta cambra. Pràcticament s’assembla com una

gota d’aigua a una altra, exclusivament llevant el tema de

l’alcohol. A mi m’agradaria saber quines són les causes que

puguin dur a l’argumentació que es fa, causes de caire científic

o causes d’altre caire, perquè jo sí entenc que hi pot haver

elements de caire econòmic importants, ho entenc; a més he de

reconèixer que com a membre del govern anterior les he

conegudes, les he viscudes, per tant entenc que en un moment

determinat hi hagi determinats grups econòmics que pressionin

perquè l’alcohol no entri dins aquesta llei; ho entenc

perfectament i a més fins i tot m’atrevesc a dir obertament que

la qüestió es complica, que la qüestió és complicada, perquè si

des d’aquí estam defensant combatre l’estacionalitat, cercar

fórmules econòmiques alternatives, si cercam el

desenvolupament econòmic, quan tenim una indústria que pot

funcionar i que combat l’estacionalitat i no sé què li començam

a posar emperons, evidentment per a un governant això és

preocupant, això és difícil. 

Des de l’oposició pot resultar molt fàcil dir que ja

s’arreglaran; des de persones que tenen la responsabilitat de

governar han de contemplar aquestes coses, les han de tenir en

compte, i així ho vaig viure jo personalment i ho varen viure

altres companys. Vàrem haver de discutir i vàrem haver de

posar damunt la taula què pesava més en un moment determinat

en un tema d’aquestes característiques, i nosaltres vàrem arribar

a la conclusió que pesava més, home, un criteri científic, un

criteri universalment reconegut pertot, que cantava molt -i

perdonin-me la paraula poc elevada i poc tècnica- que cantava

molt que es llevàs l’alcohol d’una llei d’aquestes

característiques, que canta encara més quan hi ha una llei feta

que ho té perfectament argumentat i estipulat, i que es llevi i

que un pugui llegir les dues lleis una vora l’altra i que

senzillament vegi: “Article tal. No sé què, no sé què i

l’alcohol”, i la llei de vora: “No sé què, no sé què”, i ja no hi ha

l’alcohol. Senzillament s’ha limitat a suprimir on hi havia

aquesta referència perquè no s’ha volgut fer. 

Probablement hi haurà sector econòmics en aquests

moments que estaran satisfets que aquesta llei sigui així, i jo

crec que nosaltres haurem de dir que si s’aprova aquesta llei

d’aquestes característiques, si el Govern del Partit Popular no

té el seny, l’amplitud de mires, aquesta filosofia més liberal

centrista de la qual feia gala fa un moment, idò ara podria donar

un exemple, retirar aquesta llei i tornar-la com aquestes 14

comunitats autònomes d’Espanya a les quals he fet referència,

unes governades pel Partit Socialista, unes altres governades

pel Partit Popular, la gran majoria, unes altres governades per

nacionalistes, etc.

Faria això i tornaria, perquè d’aquesta forma aprovaríem

aquesta llei ràpidament, que ja és tard, que ja som una de les

poques comunitats autònomes que no en té, que és clamorós

que sigui així, que tothom té responsabilitats respecte d’això i

no eludesc les meves, perquè la vàrem presentar en aquestes

dates i l’haguéssim poguda presentar mesos abans i hagués

estat aprovada, probablement no es va presentar mesos abans

perquè sí vàrem patir les mateixes pressions que deuen haver

patit altres, per tant això és el que hi ha. La resta és dir “bé, en

contra dels criteris científics més comuns, en contra del que fan

pràcticament totes les comunitats autònomes, nosaltres avui

posarem en discussió una llei que exclou l’alcohol i ja veurem

quan arribarà a aquesta cambra una llei que inclogui l’alcohol”,

quan parlam de prevenció, quan parlam de quantitat de coses

realment importants, que les mesures que es prenen per al tabac

o que es prenen per a altres drogues, que es prendran a partir

que aquesta cambra doni el vistiplau a aquesta llei, deixaran de

prendre’s per a l’alcohol i haurem d’esperar mesos i mesos que

aquest govern elabori una llei, que la dugui a aquest parlament,
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que aquest parlament la discuteixi i que aquest parlament

l’aprovi.

Jo -i amb això acab, Sr. President- vull una vegada més

utilitzar l’argument que he utilitzat al principi de la meva

intervenció. Si hi hagués elements de fons es podrien discutir,

però jo no en veig cap, ni científics i, sobretot, a mi que

m’expliqui algú per què 14 comunitats autònomes d’aquest

estat fan una llei que inclou l’alcohol i una ho deixa fora, i

nosaltres volem imitar l’una en lloc de les altres 14. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. Per defensar l’esmena

presentada pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula

l’Hble. Diputat Sr. Gascón.

Les intervencions vénen a compte així com s’han

presentades, per ordre de presentació. No, és un plaer donar-li

explicacions. Sr. Gascón...

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Tres motius principals fan que

presentem avui aquesta esmena a la totalitat amb devolució de

la llei al Govern, llei que nosaltres creim que és la mateixa,

com ha dit el Sr. Rosselló, que va sortir publicada en el Butlletí

d’aquesta cambra el 31 de gener del 2003, feta per l’anterior

govern i que no va poder ser debatuda en aquells moments i a

la qual vostès han tret tres punts essencials, entre d’altres

detalls.

El primer és l’absència, excepte a l’exposició de motius, de

qualsevol referència a l’alcohol a la llei. Així només parla

d’alcohol per dir que per les seves especials característiques,

que supòs que avui ens diran quines són, rebrà un

desenvolupament normatiu independent, i que nosaltres no

consideram adequat, atès que és un producte igual que els altres

i que ha de quedar reflectit en aquesta llei. I és un contrasentit

que vostès a l’article 2 del projecte defineixin droga com

“qualsevol substància, natural o de síntesi, que introduïda dins

l’organisme pugui modificar una o més funcions de la persona,

la percepció de la realitat, així com la seva capacitat volitiva,

i sigui capacitat de generar addicció o dependència, i comporti

efectes nocius per a la salut i el benestar social i individual”. Si

han escoltat aquesta definició jo voldria saber qui aquí pot dir

quina especial característica té per se l’alcohol per no entrar

com a subjecte amb nom propi en aquesta llei.

I creim que és un contrasentit perquè contravé clarament les

normes que emanen de l’estratègia nacional de drogues 2000-

2008, pla en el qual, per cert, van participar dos alts càrrec de

dos governs d’aquestes illes, primer el Sr. Crespí l’any 99, que

era director general del Sr. Fiol, i posteriorment el doctor

Pomar, que era director general de la Sra. Salom. Ambdós, i

per tant els seus governs, van estar d’acord amb les directrius

del pla estratègic, pla que reiteradament parla de l’alcohol com

a droga, i no distingeix cap tipus d’especial característica en

aquest producte. Durant molts d’anys, des del Plan nacional de

las drogas, es perseguia una estratègia homogènia per a totes

les drogues, les institucionalitzades i les no institucionalitzades;

això es va aconseguir l’any 99 amb el PP al Govern d’Espanya

i ara vostès li donen l’esquena. La darrera comunitat autònoma

en tenir llei de drogues, per culpa de tots, també és cert, com ha

dit el Sr. Rosselló, i ens trobem ara amb açò.

Arribem al ridícul, fins i tot, perquè al text aprovat pel

Govern de les Illes Balears el desembre del 2002, aquest que

s’ha mal copiat, han suprimit un paràgraf que feia referència al

text de referència a Espanya, “l’estratègia nacional de drogues”,

això s’ha suprimit del text. És curiós que es presenti un projecte

de llei que no fa referència al principal text del nostre país; és

curiós relativament, perquè tampoc no fa referència, ni a

l’exposició de motius, a la Llei de salut de la nostra comunitat,

que se suposa que té a veure molt amb aquest assumpte.

I ja que no surt l’estratègia nacional de drogues jo els

recordaré alguna de les coses que diu l’estratègia nacional de

drogues. “El alcohol es sin lugar a dudas la sustancia tóxica

más consumida por los españoles. El plan nacional aborda el

problema del abuso de las drogas desde una perspectiva

global, lo que supone incorporar plenamente todas las

substancias que pueden ser objeto de uso y abuso, con especial

atención al alcohol y al tabaco. En el año 2003 todos los

planes autonómicos habrán incluido medidas informativas

sobre el tabaco y el alcohol. Todos los planes dispondrán de

medidas normativas que limiten la publicidad del alcohol.

Todos los planes tendrán normativas”. 

I per què es preocupa tant el pla de drogues de l’alcohol i

que nosaltres no entenem per què no consta? “Gonzalo Robles

-antic delegat de la droga- sostiene que el alcohol crea más

problemas de salud que las drogas”, novembre del 2002. “El

alcoholismo en el trabajo genera un gasto de 2.460 millones

de euros anuales”, más de 2002. “El consumo de alcohol

causó 12.000 muertes en España el año pasado según Gonzalo

Robles. El 11,8% de jóvenes de 14 a 18 años abusa del

alcohol”, Robles. Segons l’última enquesta, per cert, ara l’edat

d’enganxar-se ha baixat als 13,5 anys. “Gonzalo Robles

apuesta por la prevención como una de las iniciativas para las

próximas elecciones”, i per últim, i això no ho diu Gonzalo

Robles, “el 40% d’ingressos per intoxicació a Son Dureta van

ser el 2003 per alcohol”. Amb tot això que he dit, no els vull

convèncer, perquè sé que ja estan convençuts que l’alcohol és

perjudicial, en grans quantitats, és una droga i per se no té cap

motiu per no sortir de la Llei de drogues i merèixer una llei o

una norma especial, cosa que en principi nosaltres pensam que

és aberrant. Estam d’acord amb el que ha dit el Sr. Rosselló,

que catorze autonomies tenen una llei de drogues amb

l’alcohol, n’hi ha una quinzena que no ho té, que és Castella-La

Manxa, però Castella-La Manxa, ho dic per si surt -ara m’ho he

deixat, però, no, és aquí-, té una llei 2/95 contra la venta y

publicidad de bebidas alcohólicas, prèvia a la llei de drogues,

o sigui que els preocupava tant que ja en van fer una de

l’alcohol, nosaltres la farem posteriorment, probablement.

Per tant, pensam que no hi ha dubte que ha d’existir algun

altre motiu per excloure l’alcohol, com deia el Sr. Rosselló. I

aquest motiu no és altre que no voler perjudicar els productors,

cosa que nosaltres tampoc no volem fer. Sabem que l’anterior

legislatura hi va haver molt debat en aquest assumpte, però el

fet és que la llei va arribar íntegra aquí, nosaltres volem que els
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productors facin feina i al mateix temps siguin protegits els

drets dels joves i els ciutadans. Vàrem tenir una reunió amb la

federació de begudes espirituoses, en la qual es va explicar

exhaustivament el seu punt de vista, nosaltres acceptam molts

dels seus `punts de vista, però pensam que és essencial protegir

els menors, és el principal. Per això, les nostres esmenes, si són

acceptades en el seu moment, perquè aquesta a la totalitat

evidentment no ho serà, veuran vostès que no es posen pegues

ni a la fabricació, ni a la comercialització ni tampoc a la venda,

ni tampoc a les subvencions que el Govern legítimament dóna

a determinats productes, no anam per aquí. La nostra llei, les

nostres esmenes, l’únic que fan és protegir els menors de la

incitació al consum i, per tant, els protegeix de la propaganda

que se subvencionin directament esports per a joves, etc., però

no vol atacar en cap moment els productors, i no voldria que

anessin per aquí els tirs, perquè no és el cas.

Per açò estem en contra d’aquesta llei. Vostès mateixos a

l’article 8 diuen que s’ha de tenir especial atenció als consums

que tinguin repercussions més greus per a la salut i el benestar

social, i ja hem dit tot el que deia el Sr. Gonzalo Robles. 

Segon motiu per demanar el retorn d’aquest projecte.

L’absència a la llei que presenten vostès, perquè açò hi era

abans i ara no, de qualsevol referència directa a actuacions

d’altres conselleries cap al problema de les drogues i

competències i actuacions d’altres conselleries envers del bon

funcionament d’aquesta llei. La Llei de drogues ha d’afectar

altres conselleries en un procés transversal, no és una llei que

es pugui desenvolupar, només, per la Conselleria de Salut.

Així, i tornem a agafar el Pla de drogues 2000-2008, quan parla

d’àmbits d’actuació es refereix a l’àmbit escolar perquè ha

d’implicar parers, alumnes i professors, aconsellant projectes

educatius a l’escola. Per tant, a la llei hi han d’estar expressades

manifestament les competències d’educació. També a l’àmbit

familiar, que té a veure amb la Conselleria de Presidència, en

aquest cas, per prevenir l’aparició de problemes derivats del

consum de drogues també als centres de menors, tampoc no es

fa referència a aquesta conselleria. A l’àmbit laboral, alguna

competència haurà de tenir el Sr. Huguet, tampoc no tenim una

delimitació de competències de la Conselleria de Treball, quan

afecta, i tots ho sabem, molt aquesta conselleria. A l’àmbit

comunitari els que tenen competències en policia local, res. Tan

sols és la Conselleria de Sanitat la que ha de desplegar aquesta

llei, yo me lo guiso, yo me lo como. I han tret totes les

referències a les altres conselleries.

I el tercer motiu que per si sol donaria, pensam nosaltres,

per fer una esmena a la totalitat de la llei, és el finançament,

millor dit, la manca de qualsevol referència al finançament, que

sí estava també a la llei que va entrar aquí el desembre del

2003. Jo tenc aquí unes paraules -evidentment sí que hi era, sí-,

evidentment un pla sense finançament tots sabem que és paper

banyat, per tant, hem de tenir molt en compte si tenim els

mitjans o les fórmules de finançament necessàries per tal de

dur-lo endavant. Són paraules de la consellera de Salut el

passat 20 d’octubre quan parlava d’infraestructures. Nosaltres

sabem que un pla no és el mateix que una llei, és evident, però

aquesta llei també ha de tenir previst al seu articulat, el

compromís ferm de les diverses conselleries, perquè pensam

que no és una sola conselleria, respecte del finançament

específic per desenvolupar les seves funcions. Aquesta llei ha

de ser la base per fer una política seriosa i contundent contra les

drogues i per poder ajudar els afectats a sortir d’aquest drama

i poder prevenir els nostres joves dels seus perills, i per això es

necessiten doblers.

És cert que sense finançament -aquesta frase m’agrada molt

i la dic jo bastant-, és cert que sense finançament hi pot haver

una gestió política, però és absolutament contundent que sense

doblers no existeix una gestió veritable. Per tant, amb les

pessetes davant, podem parlar de política. Són paraules del

conseller d’Economia de l’any 95, abans de ser aixecat als

altars de la Presidència del Govern.

Pensem que cadascun dels tres motius que hem exposat, és

suficient per presentar una esmena a la totalitat de la llei,

podríem parlar també de la manca de claredat en la definició de

les funcions a desenvolupar per la Conselleria de Salut, del

coordinador de drogues, de la comissió interinstitucional, etc.,

però són temes, si no menors, que pensam que els hem de

debatre en les esmenes parcials. Creim que el més important

aquí és que no es parla de l’alcohol, com he dit al principi, que

nosaltres no volem en cap moment perjudicar els productors i

els comerciants de l’alcohol, el que volem és defensar els

menors d’aquest problema, de l’alcohol; pensam que el

finançament ha de quedar reflectit en dues línies, basta, com

estava en dos articles a la llei anterior, i, per últim, pensam que

amb el tercer punt, que era la transversalitat d’aquesta llei.

Estaven anomenades totes les conselleries, les feines que tenia

cadascuna, en aquest cas no, serem l’única comunitat que no ho

tindrem, l’alcohol dins les drogues, excepte Castella-La Manxa

que, com he dit, ho va fer abans a la Llei 2/95, abans de fer la

seva llei de drogues.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, té la paraula l’Hble. Diputada Sra Joana Lluïsa

Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats. El

problema de les drogues i de les addiccions per les

conseqüències que té tant a nivell personal com a nivell social,

provoca una considerable preocupació a la ciutadania i genera

una gran necessitat de cercar solucions i de trobar-ne, de

solucions. Per tant, només el fet de la presentació d’un projecte

de llei de drogues, sobre drogodependències i altres addiccions,

atesa aquesta problemàtica existent avui en dia, hauria d’haver

estat, com a mínim, motiu per donar l’enhorabona a qui l’ha

presentat. Perquè, en principi, un projecte de llei d’aquestes

característiques hauria de suposar un intent seriós d’abordar la

problemàtica i de donar resposta a aquesta gran necessitat de

trobar solucions. Però ja des del començament, des de la

primera pàgina de la memòria, el projecte de llei que ha

presentat el Govern del Partit Popular ens ha decebut, ens ha

decebut perquè aquest projecte de llei no suposa cap intent

seriós d’abordar la problemàtica existent en aquestes illes. No

contempla ni solucions integrals ni solucions perdurables que
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realment donin resposta a les necessitats actuals. Per això, des

del Grup Parlamentari del PSM hem presentat aquesta esmena

a la totalitat que vull defensar.

El projecte de llei que ha presentat el govern del Partit

Popular és un projecte de llei de mínims, de passa tu, com si el

Govern s’hagués vist obligat a haver-ne de presentar un sense

tenir-ne ganes. En estudiar el projecte, que ho férem molt a

fons, la sensació va ser com si el Govern hagués tengut

l’obligació d’haver-lo de presentar sense estar-ne gaire

convençut. Com que la temàtica que aborda és molt sensible,

i ja hi havia hagut una iniciativa anterior del pacte de progrés,

que després va decaure quan es va dissoldre el Parlament per

les eleccions del 2003, supòs que el govern actual es devia

sentir mínimament obligat a presentar alguna cosa. I no ha

sabut fer res més que agafar el projecte anterior i en lloc de

millorar-lo en aquelles coses que segurament eren millorables,

l’ha convertit en una simple declaració d’intencions. Ha agafat

l’anterior projecte, ha canviar coses de lloc perquè semblàs nou

i ha retallat punts essencials i bàsics que dificultaran poder

afrontar de veritat la problemàtica que generen avui en dia les

drogues i moltes altres addiccions.

L’actual projecte de llei no contempla aspectes tan bàsics

com la consideració de la drogodependència com una malaltia,

la prevenció de l’abús de l’alcohol i el tractament de

l’alcoholisme, l’avaluació i el finançament. Ara s’espantava la

consellera quan deia que no contempla la drogodependència

com una malaltia, tant a la memòria del projecte de llei com a

l’exposició de motius, sí que és cert que deixa clar que la

drogodependència s’ha de considerar com una malaltia més, de

fet diu “aquest concepte d’integració pretén que el fenomen de

la drogodependència s’entengui com una malaltia més dins el

nostre marc social, abordable amb els mateixos mitjans

materials humans i amb la mateixa consideració i el mateix

rigor científic i terapèutic que la resta de prestacions del nostre

sistema sanitari públic”. “una malaltia més”, diu la memòria i

l’exposició d’intencions, però això només és en teoria.

L’esperit del projecte de llei, en l’exposició de motius sí que ho

diu això, però l’articulat es contradiu amb l’esperit del projecte

de llei. A l’hora de regular els drets i els deures dels

drogodependents hauríem d’entendre que regulam els drets i els

deures de persones malaltes, si la pretensió és que la

drogodependència sigui una malaltia més, hauria d’estar regulat

dins l’articulat, i això ha desaparegut de l’articulat. Ni les

drogodependències s’entenen com a malaltia dins l’articulat ni

els drogodependents es consideren malalts. Els articles que fan

referència als drets dels drogodependents, els articles 4 i 5,

només fan referència a drets dels usuaris de serveis i centres

relacionats amb drogodependències o altres addiccions, només

dels que són usuaris de qualque servei o de qualque centre, en

cap lloc parla dels drets dels drogodependents com a malalts o

dels que no siguin usuaris, perquè n’hi ha molts de

drogodependents que no són usuaris d’aquest servei i no se’ls

contempla cap dret dins l’articulat d’aquesta llei, només parla

dels drets dels usuaris, només regula els drets dels usuaris dels

serveis que estan relacionats amb les drogodependències.

Per tant, des del PSM entenem que si la drogodependència

s’ha d’entendre com una malaltia les persones que pateixen

aquesta problemàtica han de tenir els mateixos drets que les

persones que pateixen qualsevol altra malaltia, han de tenir els

mateixos drets, tant pel que fa a la legislació sanitària com pel

que fa a la legislació social i a la laboral vigent.

I també pensam que totes les referències als serveis sanitaris

s’han d’entendre en l’accepció més àmplia, han d’incloure els

aspectes mèdics, els farmacològics, els psicològics i els socials,

i tot això no apareix al projecte de llei; apareix a la filosofia, a

l’exposició de motius, però no a l’articulat, i és ben necessari

que hi sigui, per dues raons, perquè si no hi és la mateixa llei

contradirà el seu esperit i perquè si no hi apareix serà

impossible fer un abordatge real de la problemàtica existent en

aquestes illes.

Només per aquests motius ja bastaria per dir-los que el se’n

tornin i refacin aquest projecte de llei. Però n’hi ha un altre. El

tema de l’alcohol, ja ho han dit abans els portaveus que m’han

precedit. El projecte de llei, com diu el mateix document, neix

com una eina de coordinació amb esperit d’integració i

abordatge multidisciplinar i la finalitat d’optimitzar els

recursos. Diu exactament això, “esperit d’integració i abordatge

multidisciplinar”, i deia fora de la norma l’alcohol. Com pot

tenir esperit d’integració i abordatge multidisciplinar un

projecte de llei sobre drogodependències i addiccions que deixa

fora la prevenció i el tractament de l’alcoholisme.

Constantment surten a diaris i a mitjans de comunicació

notícies referents a l’alcoholisme. Jo només li recordaré els dels

dos darrers mesos o del darrer mes i mig, alguns ja li han dit:

“El 40% de ingresos por intoxicación en Son Dureta se debe

al exceso de alcohol”, això del darrer any. “Aumenta la

atención de drogodependientes en los centros del Govern por

el consumo de alcohol y cánnabis”. “El número de adictos al

hachís en Baleares se dispara un 80% en un año y el de

alcohólicos un 30%”. “El 60% de los jóvenes entre 13 y 18

años declaran consumir de forma habitual bebidas alcohólicas

según afirmó ayer el coordinador de drogas del Govern”. 

Avui, que la lluita contra l’alcoholisme hauria de ser

considerada un dels programes prioritaris per a la prevenció per

millorar la salut dels nostres joves, vostès van i ho deixen fora

de l’àmbit de la llei. La mateixa Organització Mundial de la

Salut, amb un estudi que va sortir fa un parell de mesos, deia

que l’abús en el consum d’alcohol provoca danys a la salut

similars als que provoca el tabac. Altres estudis, de tècnics, no

de polítics, diuen que l’alcoholisme està íntimament relacionat

amb la major part de les addiccions i, en molts de casos,

integrant de les drogodependències múltiples. I el Govern

pretén deixar-ho fora de la norma, deixar-ho fora de l’àmbit

d’aquesta llei significa deixar-ho fora de les mesures

preventives, deixar-ho fora de tractament, deixar-ho fora de les

actuacions de l’àmbit laboral i deixar-ho fora de qualsevol pla

d’actuació sobre drogodependències.

Si l’alcohol queda fora d’aquesta llei, anirà en contra

d’aquell esperit de la llei que li he recordat abans i que li

tornaré a recordar, si la llei neix com un esperit de coordinació,

com una eina de coordinació amb un esperit d’integració i

abordatge multidisciplinar, quina multidisciplina faran si un

dels que crea més problemes és fora de la llei?

Un altre aspecte que no preveu aquest projecte de llei i sí

que hi era a l’anterior que havia entrat en aquesta cambra, és
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l’avaluació. Una llei d’aquestes característiques, els reglaments

que l’hagin de desenvolupar i, sobretot, els programes i

projectes de prevenció, de tractament i de reinserció que se

n’han de derivar, han de preveure l’avaluació. Per anar

millorant és bàsic saber les actuacions i les tècniques que

s’apliquen i l’avaluació d’aquestes diferents actuacions és

fonamental per garantir l’eficàcia de totes les polítiques i més

encara quan aquestes polítiques afecten temes tan sensibles i

tan preocupants que necessiten solucions com les que avui

tractam en aquesta llei.

L’avaluació permetria prendre decisions que afavoreixin la

qualitat dels serveis, possibilitin l’adopció de mesures que

resolguin o palAliïn els problemes en cada moment i en cada

situació que es plantegi, però el Govern no preveu l’avaluació

en el seu projecte. L’ha esborrada del projecte anterior.

I un altre tema, ja li ha dit també el portaveu que m’ha

precedit, que desapareix un punt essencial per poder aplicar

una llei, qualsevol lleu, però aquesta més que cap, que és el

finançament, ni aquesta ni cap altra llei no és possible dur-les

a terme sense finançament, i no han posat cap línia de

finançament, zero, zero. Jo voldria saber com garantiran totes

les actuacions que s’han de desplegar d’aquesta llei si no té

previst com es finançarà. Una llei d’aquestes característiques

que no preveu d’on han de sortir els fons, es converteix

automàticament amb paper banyat, que no serveis per res més

que per enganyar els ciutadans. Una llei d’aquestes

característiques sense finançament és, en bona mesura, un

engany a la societat. Una llei que afecta una temàtica tan

sensible com aquesta, provocarà expectació entre la ciutadania,

i si no preveu la dotació econòmica, és un engany. Com a

mínim, hi hauria d’haver hagut dues línies que comprometin el

Govern i les altres administracions a haver de dedicar cada any

una quantitat per a aquestes actuacions, però és que ni això no

han fet, res, zero, ha desaparegut. Hi havia tot un capítol de

finançament a l’anterior projecte i ha desaparegut.

Ja per acabar, demanam que retornin aquest projecte de llei

per tot això, perquè no es preveuen com es finançaran les

actuacions, no es consideren realment els drogodependents com

a malalts, no inclou l’alcohol dins l’àmbit de la llei i no

contempla l’avaluació dels programes que es puguin dur a

terme. Demana el retorn al Govern perquè l’articulat contradiu

l’esperit de la llei exposat en el mateix projecte, perquè no

contemplant tots els aspectes fa impossible que sigui una eina

de coordinació. El consum de drogues, les addiccions i les

repercussions sanitàries i socials que se’n deriven no són un

problema conjuntural, s’han convertit en un greu problema

estructural i per això és fonamental que es tractin des d’una

perspectiva global que integri el conjunt d’actuacions de

prevenció, d’assistència i d’integració social dels afectats,

atenent totes les substàncies, les institucionalitzades i les

prohibides. És fonamental que es transmeti a la societat de

forma clara dues clares: la importància del problema i un

missatge de compromís del Govern i de totes les institucions

d’abordar la problemàtica. Però amb aquest projecte de llei

vostès no ho fan, això, no transmeten ni la importància del

problema, perquè deixen coses a fora que haurien de ser aquí

dins, ni hi ha cap compromís clar d’abordar-lo.

De vegades se sol dir que val més una bona còpia que un

mal original. Vostès tenien un bon original i n’han tret una molt

mala còpia. Gràcies.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Govern, té la

paraula, obre una qüestió incidental, l’Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident, senyores i senyors

diputats. Crec que avui debatem una de les lleis més importants

per a la nostra comunitat autònoma. El fenomen de les

drogodependències jo crec que és un fenomen social, un dels

fenòmens socials més importants del segle XXI, i amb aquest

projecte de llei que esperam que s’aprovi en aquest parlament,

nosaltres el que volem és crear, aquest projecte de llei aspira a

ser una eina molt important per tal de lluitar contra el problema

de les drogodependències a totes les nostres illes.

Per primera vegada s’aprovarà a la nostra comunitat una llei

de drogodependències, és cert, i s’ha dit aquí, que som l’única

comunitat autònoma que encara no té aquesta llei. I això és un

dels motius principals pels quals l’alcohol no està inclòs dins

aquest projecte de llei. M’explicaré, tenc temps i m’explicaré,

però no ignorin que aquest és un fet molt important.

Els donaré una sèrie de dades, perquè crec que és molt

important situar-nos, podem dir que les drogodependències són

importants, però jo crec que amb dades concretes potser anirem

cap a la realitat. Tenim, per exemple, una de les qüestions

principals que regula aquest projecte de llei que ha presentat el

Govern per a la seva tramitació davant aquest parlament, és

precisament el tabac, l’addicció al tabac. Jo els donaré dades

perquè vostès siguin conscients de la situació que tenim. No

m’estendre massa, tot i que sé que tenc temps, perquè a més

tampoc no els vull cansar amb xifres, però els puc dir que el

14% de les morts que es produeixen, de les defuncions que es

produeixen a les Illes són precisament per malalties derivades

del consum de tabac. També els diré que l’esperança de vida es

pot reduir entre 10 i 20 anys, precisament perquè el consum de

tabac du implícit una sèrie de malalties cardiovasculars, etc.,

que duen precisament a tenir una menor esperança de vida. I

també els donaré una altra xifra relacionada amb el tabac, que

és molt important, i aquesta és econòmica, el 15% de la despesa

sanitària total de la nostra comunitat, precisament, va destinada

a palAliar les malalties vinculades al consum del tabac. Són

dades d’informes del banc mundial, no són dades ni tan sols

elaborades per la conselleria.

També podem parlar d’altres addiccions, la cocaïna. La

cocaïna, precisament a través d’un informe del Projecte Home,

hem sabut que cada vegada més joves i d’edat més primerenca

s’estan iniciant en aquesta addicció; si abans l’edat d’inici a

l’addicció de la cocaïna estava situada als 19 anys, ara ja la

tenim als 18 anys. Pot ser només pareix un any, però és molt
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important i sobretot també si tenim en compte les dades de

creixement d’aquest consum.

El cannabis. Segons, precisament el Pla nacional de

drogues, aquí s’ha esmentat, 1 de cada 5 estudiants de les

nostres illes consumeix cànnabis.

I heroïna, heroïna que era un tema que pensàvem que

s’estava reduint i que minvava el seu consum, doncs resulta

que, fins i tot amb paraules de la pròpia ministra de Sanitat,

detectam que això creix, que l’addició a l’heroïna torna a

créixer, quan pensàvem que s’estava reduint.

Jo crec que aquestes dades ens indiquen perquè és urgent

presentar una llei de drogues en aquest Parlament.

Evidentment, el consum de begudes alcohòliques també

augmenta i que ningú vegi que haguem presentat o elaborem

una llei pròpia de begudes alcohòliques en què nosaltres

pensem que el consum abusiu de begudes alcohòliques no és

una droga, és una droga i hem de lluitar també contra aquesta

addicció i contra aquesta drogodependència. I mirin si li donam

importància que li feim una llei especial.

A mi, sincerament, Sr. Rosselló, que les altres comunitats

autònomes no ho hagin fet no vol dir que allò estigui ben fet i

allò nostre estigui mal fet, jo crec que simplement és una opció,

perquè l’alcohol, el consum abusiu de begudes alcohòliques és

una drogodependència, però també té unes particularitats

diferents de la resta d’addiccions, que jo crec que mereixen una

atenció especial. I no només una atenció especial, sinó que, a

més, també requereix un nivell de consens per a la seva

aplicació molt important; perquè no s’enganin, avui nosaltres

podem aprovar, avui o quan sigui, podem aprovar un projecte

de llei de drogodependències de les nostres illes que si no

tenim colAlaboradors per posar-lo en pràctica no ens servirà

absolutament de res; perquè aquestes lleis només poden

contemplar mesures contundents, d’altra manera no podrem

aconseguir el nostre objectiu.

Per tant, la meva decisió, com a consellera de Salut, va ser

doncs simplement regular les begudes alcohòliques no estava

suficientment consensuat com la resta d’addiccions o

drogodependències. I per no fer esperar més l’addició del tabac

i de la resta d’estupefaents, vàrem decidir presentar un projecte

de llei amb aquestes substàncies, que contemplaven aquestes

substàncies i d’altres drogodependències, com pot ser el joc

patològic, i esperar a tenir realment consensuada la part de

begudes alcohòliques. Consensuada me referesc per poder

aconseguir la seva plena eficàcia, no parl només de sectors

econòmics, parl de què si nosaltres no trobam la colAlaboració

dels distints sectors, podem prohibir la venda d’alcohol, podem

prohibir el consum de begudes alcohòliques en el carrer, que si

no posam instruments serà impossible fer efectiva la llei. Per

tant, no és que nosaltres pensem que no és una

drogodependència i que per això ho llevam, sinó que

simplement feim dues normes que integraran un mateix bloc

normatiu. I sincerament els dic que esper que molt prest entri

dins aquest Parlament per a la seva tramitació.

Nosaltres, ja els ho dic, igual que amb aquesta llei en què

hem trobat el consens, i jo tendré l’ocasió d’explicar-los-ho,

hem trobat el consens tant per a la seva elaboració com per a la

seva aplicació, amb l’alcohol ho estam cercant; però repetesc

que tenim dades importants que també ens indiquen que ho

hem de fer. Ara, també hem de ser sincers, tenim problemes,

tenim una altra droga que tal vegada està acceptada socialment,

com podria ser el cas de l’alcohol, que és el tabac, que també

requereixen mesures urgents; els he donat les dades, un 15% de

la despesa sanitària total va precisament a cobrir malalties

derivades del tabac. Això ens ha de dur a prendre mesures

contundents, com deia. Vostès diran, la Sra. Mascaró deia: és

que és una llei de mínims que no introdueix res; perdoni, doncs

nosaltres anam més enllà fins i tot del que diu el Ministeri de

Sanitat que farà. Vull dir, a través d’aquesta llei es prohibeix en

els grans espais lliures una sèrie d’espais, uns de manera

taxativa, on no es preveu ni tan sols una zona específica per a

fumadors -me sap greu dir-li, ara no hi ha el president del

Parlament-, en aquest Parlament, les administracions públiques,

i aquest Parlament, com a administració pública, estarà

totalment prohibit fumar, serà un espai lliure de fums i no està

previst ni tan sols l’espai destinat a fumadors, a no ser que per

esmena tots els grups considerin que s’ha d’incloure, però ni

tan sols està previst aquest espai.

Però després hi ha altres circumstàncies que ni tan sols el

ministeri s’ha atrevit a fer, perquè nosaltres som conscients que

són necessàries aquestes mesures contundents, parl, per

exemple, de tots aquells locals on es venguin aliments, es

consumeixin aliments, bars, restaurants, etcètera. En aquests

locals, a no ser que hi hagi un espai expressament reservat per

a fumadors, no es podrà fumar si aquest projecte de llei

s’aprova per aquest Parlament. O també a les empreses, en els

llocs de feina també passarà el mateix, a no ser que hi hagi un

espai, en els que són tancats, a no ser que hi hagi un espai

expressament reservat, tampoc no es podrà fumar. I sempre

serà sota el principi de “a favor del no fumador”, perquè és el

que els dic: si no prenem mesures contundents no aconseguirem

el nostre objectiu, que no és altre que la gent deixi de fumar, i

cadascú és lliure per fumar, si vol, però també ha de ser

conscient que si ho fa primer pot perjudicar el que té al seu

costat, i segon, també ha de ser conscient que el mata i de tota

la despesa sanitària que s’està generant al sistema.

En qualsevol cas no entraré a detallar els supòsits d’on està

prohibit fumar i on està prohibit vendre el tabac perquè estan

en el projecte de llei i a més a les esmenes a la totalitat no s’ha

volgut entrar en aquesta qüestió. Però sí Sr. Rosselló jo li diré

una cosa, vostè me deia que “justificava l’esmena a la totalitat

per l’exclusió d’alcohol”, era en principi salvo el PSM que

després en xerrarem, és el principal motiu. Jo he de dir una

cosa i ho dic sincerament, nosaltres en aquest projecte de llei

hem aprofitat la feina que se va fer a la legislatura anterior i just

reconèixer-ho, nosaltres no hem fet tota la feina, simplement

vàrem agafar l’esborrany de projecte de llei que hi havia i el

vàrem revisar, no vàrem donar per bo res del que va estar fet.

El vàrem tornar consensuar, tot i que se va dir que s’havia

consensuat, nosaltres ens vàrem trobar que no perquè de fet

vàrem tenir alAlegacions que les hem incloses, però la vàrem

consensuar i hem aprofitat molt el text que hi havia

anteriorment. Per tant, des d’aquí vull donar les gràcies també

a la feina que va realitzar l’anterior equip de la Conselleria de

Salut perquè és també molt important.
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Però vostè deia: “ens oposam a l’exclusió d’alcohol per dos

motius, per criteris científics i per criteris d’oportunitat

política”. Jo li dic Sr. Rosselló i també als altres portaveus que

han intervingut, nosaltres precisament hem tret tota la regulació

de les begudes alcohòliques per aquests dos mateixos motius,

per criteris científics i per criteris d’oportunitat política. I li

començaré per aquí perquè li he fet referència ja, pel consens.

El consens s’havia aconseguit a la primera part, a allò que hem

presentat en el Parlament i que són totes les altres edicions.

Però en el cas de l’alcohol teníem una sèrie de qüestions que jo

crec són les principals i que afecten i li donen particularitat

precisament a la regulació de les begudes alcohòliques que

precisament no estava realment consensuada. Estic xerrant de

la promoció, entrarem aquí també dins un sector econòmic, la

promoció del vi per exemple, o les begudes espirituoses de

denominació d’origen de les Illes Balears, per exemple. Així

com estava regulat ens trobàvem que si bé, el Sr. Gascón hi ha

fet referència, a través d’un departament del Govern de les Illes

Balears que era de Sanitat se prohibia tota promoció de les

begudes alcohòliques, un altre departament gestionat per un

altre partit polític que era la Conselleria d’Agricultura es

trobava amb una incoherència perquè per altra banda s’havia de

potenciar, promocionar els productes de les Illes Balears, igual

que també passava a la Conselleria de Comerç del pacte. Per

tant, jo crec que era una qüestió que no estava suficientment

considera i ens duia una incoherència i per tant, havíem de

resoldre aquesta incoherència i és allò que estam fent en aquest

moment.

Una altra qüestió molt important que ha de tractar la Llei de

begudes alcohòliques és precisament el tema del trànsit. No ens

enganem, un 40% de les morts en accidents de trànsit són

persones que han consumit abusivament begudes alcohòliques,

això és la veritat, ens indica que és un tema molt important.

Però crec que hem de fer especial incidència i també ho hem de

consensuar amb tots els sectors i amb totes administracions que

tenen competències i hem de cercar la millor manera i hem de

fer una especial visió d’allò que és aquesta qüestió. D’aquest

40% també li he de dir que el 12% estam xerrant de joves i

també a través d’una consideració especial estam protegint els

nostres joves. El botellón, un tema molt important, se diu que

se posen mesures, però que no s’està solucionant i que ens hem

d’asseure i hem de mirar quines coses podem fer per evitar el

botellón, no només des del punt de vista de la neteja que també

és important, sinó també des del punt de vista dels nostres joves

que consumeixen abusivament l’alcohol a través del botellón.

Per tant, està clar que nosaltres hem tret aquesta regulació

perquè la consideram específicament i perquè consideram que

encara hem de fer molta feina damunt d’ella. Això no vol dir

que no l’haguem feta ja, prest crec que la veurem en el

Parlament i en tot cas la podrem debatre, no simultàniament

perquè aquesta llei ja ha començat, però quasi en el projecte de

llei del qual avui estam xerrant.

I per què no hem tret el tabac? Perquè estava consensuat Sr.

Rosselló, per això, perquè estava consensuat i no només estava

consensuada la manera de qualificar-lo com una droga i de

regular aquest aspecte segons allà se prohibeix fumar, o allà on

se prohibeix la venda de tabac sinó que bé, en aquest cas a més

no és que estiguem xerrant de què si el Malboro, perdonau

perquè empri marques comercials, el Malboro és una droga i

els Ducados no. El tabac és una droga. En el cas de l’alcohol

després veurem que hi ha diferències, el vi no és el mateix que

una beguda destilAlada i això jo crec que fins i tot el Partit

Socialista de Mallorca que tenia responsabilitats a la

Conselleria d’Agricultura me donarà la raó a la següent

intervenció. Però en qualsevol cas li deia, estava consensuada

l’elaboració de la llei i estam consensuant la seva aplicació en

el cas del tabac. He tengut reunions amb els sectors

empresarials per tal de poder aplicar aquesta llei. Jo els he dit,

si nosaltres anam des de la imposició no aconseguirem res, hem

d’anar des del consens. Jo m’he reunit amb els sectors

empresarials, la CAEB, la PIMEM per tal de fer possible

l’aplicació d’aquesta llei en els sectors evidentment de

restauració, però també de les empreses perquè estam prohibint

el fumar en els llocs de feina tancats. I això és el que hem de

fer. En canvi a les begudes alcohòliques encara no hi era.

I criteris científics Sr. Rosselló i li ho dic a vostè perquè

vostè ha fet esment en aquest motiu, però també val per totes

les alAlegacions que s’han fet en aquest plenari, els criteris

científics són pura i simplement que no és una qüestió pacífica,

hi ha disparitat quant al tractament de les begudes alcohòliques.

Jo li puc dir que per exemple la Societat Espanyola de Nutrició

considera que prendre una copa de vi és saludable,

cardivascularment saludable, li puc dir fins i tot que està entre

els aliments recomanats per a totes aquelles persones, sinó una

copa de vi diària, però sí que és saludable beure una copa de vi

o beure una cervesa. Per tant, li estic xerrant de la Societat

Espanyola de Nutrició. Li puc dir que hi ha revistes científiques

que fins i tot ja no allò que deim nosaltres de considerar el

consum abusiu de l’alcohol una droga, fins i tot diuen que el vi

i la cervesa no poden ser mai una droga, científicament vull dir,

no som nosaltres que ho deim. Però en qualsevol cas hi ha

disparitat. També tenim allò que els contava abans, el Consell

Regulador de les denominacions d’origen, per una banda estan

encarregats de promocionar els productes de les Illes Balears,

entre els que tenim vi i tenim begudes espirituoses. Per tant,

aquí també hi hauria una disparitat, per una banda prohibim la

seva promoció i per una altra banda hi hauria un altre conseller

que ha de defensar la seva promoció. Estam cercant

precisament aquelles raons que ens duguin a fer una acció

política coherent.

I també que els he de dir Sra. Mascaró, fins i tot li puc dir

i li dic ara perquè vostè pugui replicar i després no me digui

que no li ve el torn de replicar. El Sr. Mateu Morro que

gestionava la Conselleria d’Agricultura, jo tenc aquí les

alAlegacions que va fer contra l’anterior projecte de llei de

drogodependències presentant pel pacte, allà on diu que en tota

la història de les Illes Balears el vi no s’ha pogut considerar

mai una droga, allà on també diu que s’oposa frontalment a

considerar les begudes alcohòliques com a drogues i a les

limitacions a la promoció del vi i les begudes espirituoses en

denominacions geogràfiques. Per tant, jo crec que fins i tot

aquesta consideració és majoritària i no només per part del grup

que dóna suport al Govern de les Illes Balears, sinó també per

part d’un altre grup, o com a mínim així ho va destacar quan va

poder fer alAlegacions en el moment en què governaven.

En qualsevol cas ja li dic, jo crec que hi ha disparitats, va

ser una decisió de Govern, però els puc assegurar que estam

regulant el bloc normatiu que farà referència a les begudes

alcohòliques i jo esper que en el seu conjunt sigui el bloc
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normatiu que lluiti contra les drogodependències de qualsevol

mena a les nostres illes. Els he explicat ja, per no reiterar, que

l’alcohol té per a mi 4 punts importants i que són: el botellón,

la lluita contra l’addicció als menors, el trànsit i la promoció

dels consells reguladors i hi estam fent feina. Però no estam

aturats, precisament el Sr. Gascón feia referència a què això no

havia de ser una llei només de la Conselleria de Salut i

precisament per això estam en aquest moment i vostè feia

referència principalment a la part referida a les begudes

alcohòliques i precisament per això estam fent feina amb altres

conselleries.

Finançament, un altre tema que s’ha dit aquí que faltava en

aquest projecte de llei. He vist que hi ha una esmena presentada

per incorporar un text, crec, me puc equivocar, que no hi era en

el projecte de llei que va elaborar el pacte. Però en qualsevol

cas la podem pactar, no hi ha cap problema d’incloure una

previsió de finançament, per això la duim en el Parlament i jo

estaré contenta de què pugui sortir amb el major consens

possible. Si no està inclosa i és bo que hi hagi aquesta previsió

respecte el finançament, que hi sigui. Però no me diguin que és

una llei que no contempla memòria econòmica, jo tenc aquí la

memòria econòmica, l’he llegida, jo no sé si vostès l’han

llegida, hi és i diu fins i tot que qüestions que estan regulades

en aquest projecte de llei ja estan previstes en el pressupost de

la comunitat autònoma per al 2004. Per tant, ja estam fent coses

i el que diu simplement és que totes aquestes qüestions

s’hauran de preveure també de cara als pressuposts següents.

Però no me diguin que no té memòria econòmica i que és una

llei de paper banyat perquè la té i està plenament observada.

Però en qualsevol cas, li ho repetesc, si vostès volen afegir amb

una esmena un apartat específic de finançament es pot afegir

sense cap problema i probablement enriquirà el text que ha

presentat el Govern.

Sra. Mascaró, jo li he volgut fer una menció especial perquè

així com entenc les alAlegacions o les argumentacions dels

altres grups polítics, sincerament no entenc la seva esmena a la

totalitat, no l’entenc, perquè vostè me diu que és una llei de

mínims, però jo li he dit que he aprofitat molt el text que vaig

trobar i no me costa reconèixer-ho, perquè el que hem fet ha

estat agafar l’esborrany que teníem i millorar-lo baix el nostre

criteri. Per tant, si ara és una llei de mínims li puc dir que abans

no sé què devia ser, però en tot cas de mínims també ho devia

ser. A més, li he demostrat fins i tot que anam més enllà que el

Ministeri de Sanitat quant a la lluita contra l’addicció del tabac,

estam prenent mesures que són pioneres fins i tot a nivell

d’Estat. Per tant, de mínims la veritat és que no crec que ho

sigui. I li dic que no entenc la seva esmena a la totalitat perquè

precisament el PSM defensava allò que nosaltres hem fet en

aquest projecte de llei i que era treure tota la regulació del vi,

de les begudes espirituoses i de les begudes alcohòliques en

general per no confrontar les dues funcions de dos

departaments diferents d’un mateix Govern de les Illes Balears.

I això és allò que estam fent, consensuam aquesta qüestió per

no ser incoherents i d’aquesta manera donar un bloc normatiu

com els deia. Vostè deia “és que estam obligats a presentar

aquest projecte de llei i per això és de mínims”, no Sra.

Mascaró, no és que estiguéssim obligats perquè l’havíem de

presentar, és que dúiem molt de retard, som l’única comunitat

autònoma que no tenim una llei de drogodependències i per

això he començat la meva exposició dient-li al Sr. Rosselló que

un dels motius pel qual hem tret l’alcohol és perquè era urgent

presentar aquesta llei de drogodependències perquè érem

l’única comunitat autònoma que no la teníem i és aquest

simplement, no estava consensuada la part de begudes

alcohòliques, però no podíem retardar més presentar una llei de

drogodependències i altres addicions a la nostra comunitat.

Vostè diu que no consideram la drododependència com una

malaltia, precisament el que feim és considerar la

drogodependència com una malaltia més, no específica, sinó

una malaltia més com qualsevol altra. I vostè diu que no

regulam els drets de tots els malalts que no estan en contacte

amb el servei de l’administració. Aquests malalts són com els

altres malalts perquè aquesta malaltia és com qualsevol altra

malaltia i tenen el dret regulat a la Llei de salut, allò que

nosaltres podem regular és el contacte amb les administracions

públiques i regular els serveis que hem de posar al seu abast per

tal de recuperar la seva salut. Diu que no fa un abordatge

integral, però nosaltres contemplam des de la prevenció, allà on

hi feim especial incidència perquè la prevenció i l’educació

sempre hem dit que era una inversió per a la salut dels nostres

ciutadans i també per garantir la sostenibilitat del sistema,

contempla la individualització del tractament amb una història

clínica unificada, que no s’havia fet mai i de fet ja l’estam

posant en marxa, la reincorporació social i una protecció

especial als menors, amb unes coordinacions especials amb els

serveis de protecció de menors, en aquells casos que detectem,

bé una desintoxicació de menors de 18 anys o en aquells casos

que detectem casos de menors que estiguin desfavorits. 

També implicam totes les administracions públiques i

també les empreses privades, per exemple una cosa que si no

m’equivoc no estava contemplada i és una incorporació nova

és que estam coordinats amb els serveis de medicina del treball,

de tal manera que si ells detecten un cas de possible addicció

ho poden posar, evidentment amb el consens del malalt en

comunicació amb els nostres serveis i d’aquesta manera poder

donar una atenció més completa. Ja li dic, és important aplicar

aquesta llei des del consens i no des de la imposició. El

finançament vostè també m’ho criticava, li dic que podem

xerrar d’incloure una previsió específica, però no diguin que

aquesta llei no du finançament, té una memòria econòmica que

ho contempla perfectament.

I per acabar simplement dir-los que podem xerrar de tenir

diferents criteris respecte el tractament de les begudes

alcohòliques, de si s’ha introduir en aquest projecte de llei, o

està mal fet o ben fet que es faci un projecte de llei específic de

begudes alcohòliques. Jo els he explicat els motius, suposava

que hi hauria aquest debat i aquesta crítica, però la meva

responsabilitat des del Govern era fer immediatament una llei

de drogodependències que contemplés totes les addiccions

possibles des del consens, amb regulació i amb l’aplicació. I

per una altra banda també ser conscients de què si en aquest

tema i els 4 punts que els he mencionat, menors, botellón,

trànsit i consell regulador no hi havia encara el consens

necessari, no estava suficientment madur aquest projecte de

llei, la meva obligació era fer una regulació específica per no

demorar més tot allò que necessitam, com per exemple el tabac

i que duim avui en el Parlament. Jo crec que el més important

és no retardar aquest projecte de llei, també fer via en la

presentació del projecte de llei de begudes alcohòliques per
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tenir un mateix bloc normatiu, però no retardar aquest projecte

de llei que jo crec que és allò que fan aquestes esmenes a la

totalitat que avui presenten.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula l’Hble. Diputat Sr.

Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

Consellera, la veritat és que no m’ha convençut i la veritat és

que vostè sol ser una diputada molt hàbil, molt capaç i utilitza

arguments contundents. Avui li ha costat bastant perquè el que

estam discutint és només un aspecte, jo ara podria sortir i dir

que estic d’acord amb el 80% del que vostè ha dit, els efectes

de la droga, del tabac, l’accidentalitat, tot. Aquí la discussió se

limita a un altre aspecte, se limita a l’aspecte de si és normal o

no és normal, si és coherent o no és coherent treure una llei

contra la drogaddicció sense incloure-hi les begudes

alcohòliques, vostè molt bé ha dit que aquesta era l’argument

de fons..., per ser exactes l’únic que he utilitzat jo en

representació del meu grup, és l’argument de fons i és un

argument que és difícil de combatre des d’altres arguments,

solament se pot combatre des d’un argument en el que vostè ha

fet referència i en el que jo me neg a donar-li categoria suficient

per retardar aquesta llei.

Miri, si utilitzam criteris damunt allò que signifiquen el

tabac, el 40% de mortalitat, l’esperança de vida, tot allò que

vostè ha dit, el mateix podem dir de l’alcohol i hi estam tots

d’acord, en la implicació que té en els accidents de trànsit i per

cert, la implicació que té en els accidents laborals, tan humana

com de caire econòmic. Per tant, en això hi estam tots d’acord.

Home, arguments científics se’n poden utilitzar molts i sempre

hi ha arguments per a tots els gustos, però clar estam parlant del

Pla nacional de drogues, fet per tots els partits i concretament

fet pel seu partit que equipar l’alcohol a una droga, estam

parlant de l’Organització Mundial de la Salut, estam parlant de

dades que ha donat el Sr. Gascón abans. En fi, jo crec que la

gran majoria d’opinions científiques en el món plantegen que

el vi, la cervesa i la resta de begudes alcohòliques són una

droga, això no vol dir que perquè siguin una droga siguin

pernicioses en el mateix nivell totes, com tampoc altres, la

marihuana també té efectes beneficiosos per a determinats

aspectes i d’altres. Per tant, no és si se pot beure un tassó de vi,

en això coincidiria plenament amb l’argument científic de què

un tassó de vi és bo, sobretot si és de bona qualitat. Per tant,

sobre això no crec que ens barallem.

El tema és quin tipus de regulació i a cada una la que

correspon. Aquí d’allò que estam discutint és de si pot sortir

una llei de drogues sense que incorpori aquest element i me diu,

“el fet de què les altres comunitats autònomes la tenguin i

nosaltres no la tenguem no és un argument de pes”. Bé, no sé

si és de pes o no, però és un argument. Algunes han de tenir

moltes dificultats per a aquest consens al que vostè fa

referència, perquè si nosaltres tenim problemes per aconseguir

aquest consens, imagini’s La Rioja els problemes que ha de

tenir per incloure a la Llei de drogues l’alcohol. Per tant,

evidentment que hi ha dificultats a totes bandes allà on se parla

d’aquest tema. Jo crec que és un argument de pes.

Per altra banda la llei estava feta, com vostè ha dit, havia de

modificar les coses que no li agradaven. Un altre argument que

ha utilitzat, és que la promoció del vi o determinats articulats

a vostè no li agradaven, o no li semblaven bé al seu Govern.

Perfectament legítim, però això s’arregla canviant la redacció

d’aquest articulat, no llevant tot l’apartat de l’alcohol perquè

evidentment aquí hi ha la discussió, supòs que aquestes són les

esmenes que haguessin presentant vostès si s’hagués

argumentat en el seu moment. Al final anam allà mateix, no

s’ha pogut consensuar amb els sectors econòmics que no veuen

amb claredat aquest tema. Jo damunt aquest tema només li diré

dues coses, una aquest excelAlent esperit de consens que vostè

té m’agradaria que el Partit Popular el tengués sempre que

parla de totes les polítiques, no només quan parla de sectors

econòmics. A veure si algun dia veim aquest esperit de consens

tan ample amb grups ecologistes per posar un exemple i abans

de treure una normativa tarden mesos i més mesos fins que

arriben a un acord, a un consens amb un grup ecologista, no

només quan parlen de promotors econòmics i que també és

important el consens.

Segona, han tengut un any, per què no han aprofitat aquest

any per arribar a un acord? La nostra opinió és que faríem

molta més via si ara vostès retiressin aquest projecte de llei,

modifiquessin aquest aspecte que pràcticament està redactat i

a més, si han seguit fent feina el consens ja el deuen tenir a

punt, el tornessin presentar, que esperar que aquí vengui una

llei pel tema de l’alcohol separada i sinó quedarà clar en el

Diari de Sessions i en podrem parlar en el seu moment. Avui

estam a dia..., no sé quin dia 2 de novembre, idò ja veurem quin

dia des d’aquesta tribuna parlarem de la llei contra l’alcohol i

en podríem estar parlant ja ara, o si tan vol, si vostès retiressin

aquesta llei el mes de febrer quan comencés la pròxima sessió.

En això jo no hi veig coherència de cap de les maneres i estan

disposats vostès a presentar una cosa que és inèdita a nivell de

tot l’Estat, que es confronta amb els criteris més racionals,

científics, generals que hi ha per no haver fet, si vostè vol, els

deures a temps per tenir aquest consens acabat a hores d’ara.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Té la paraula l’Hble. Diputat Don

Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Molt breument perquè el Sr.

Rosselló pràcticament ja ha donat els mateixos motius que

faríem nosaltres. Vull dir jo Sra. Consellera estam d’acord en

quasi tot el que ha dit, el 14% de morts per malalties de tabac,

15% de despesa sanitària total. Nosaltres no hem dit en cap

moment que es tregui el tabac de la llei, nosaltres hi estam

d’acord, per açò pensam que hi ha d’estar. També podríem dir

que 2.500 euros anuals li costa a Espanya les malalties
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d’alcohol, és a dir més de 50 euros per persona, més de 8.000

pessetes per persona i per què no deim açò enlloc de dir només

açò del tabac. Per cert, articles 63 i 64 de l’antiga llei parla del

finançament i l’article 44 i successius de les polítiques

transversals que vostè ha dit que han de treballar molt les altres

conselleries, però casualment han tret tot el que fa referència a

les altres conselleries a la llei.

Nosaltres pensam Sra. Consellera que la Conselleria de

Salut ha perdut un pols que deu haver tengut amb els que s’ha

de tenir aquest pols, els interessos econòmics han primat sobre

altres interessos i això és el que ha passat. Vull dir que si vostè

llegeix la llei que va entrar aquí el 30 de gener de l’any passat,

del 2003, que era la llei inicial, l’article 19 el referent a la

promoció jo la repto a què digui com afectava, perquè vostè diu

“és que una conselleria anava contra l’altra, perquè si un havia

de subvencionar...”. Si vostè mira la promoció, els articles que

parlen de promoció, parlen amb qui no es pot fer promoció,

coses d’esport de joves, ha d’estar separat quan hi ha joves,

només es parla de joves, vostè tampoc ha llegit aquesta llei

perquè no parla en contra dels productors, ni dels venedors,

només protegeix els joves quan es parla de promoció a la llei

antiga. I com deia el Sr. Rosselló, si vostès retiressin aquesta

llei i la presentessin amb 4 coses de l’alcohol tal vegada la

llegiríem per lectura única i s’aprovaria sense més problemes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Té la paraula l’Hble. Diputada Sra.

Joana Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, moltes de les coses

que heu dit teniu tota la raó, sobre el tabac ja vós ho he dit,

però hi ha temes que per ventura hauríem de pensar abans de

dir res. Hi ha decrets aprovats a nivell estatal que també són de

compliment aquí, com per exemple no hi pot haver màquines

de vendre tabac que hi tenguin accés menors. Se passegi per

qualsevol poble d’aquestes illes, o per dins Ciutat i veurà

quantes màquines de tabac damunt portals de diferents bars,

qualcú ho ha de vigilar a això, això és prevenció. Per tant, hi

estam d’acord amb el tabac i a més, des del nostre grup hem fet

esmenes parcials que van encara més enllà del que vostès han

posat en el seu projecte de llei i que fins i tot demanam

suprimir qualsevol publicitat del tabac, hi estam totalment

d’acord amb això.

És una llei urgent i era tan urgent que ho separen i faran

dues normes. Si el tenen fet, de moment només en tenim una

que no inclou l’alcohol, si ho tenen preparat li posin dins.

Vostè parla de què no ha arribat a un consens, amb qui no ha

arribat a un consens? Perquè amb el nostre grup parlamentari

crec que és la primera vegada que en parlam d’aquest tema per

exemple. Amb els tècnics que treballen en prevenció de

drogues segurament no ha arribat a cap consens si no l’ha posat

aquí dins, perquè ells sí que volen que la prevenció de l’alcohol

sigui aquí dins. Diu vostè que el seu primer objectiu és que la

gent deixi de fumar, aquest hauria de ser un dels primers

objectius del tractament, però el primer objectiu no hauria de

ser que els que no fumem no s’iniciïn a fumar? Perquè la

joventut no comenci fumant quan és hora, la prevenció es fa

quan és hora. Vull dir que són objectius diferents, però tal

vegada en el mateix nivell.

Després el tema de l’alcohol. Li puc acceptar els criteris

polítics de què no hagi arribat a un consens, de què no estigui

d’acord en la regulació dels temes de la publicitat, però amb els

científics no. Tan alcohòlic és un que ho és degut a una beguda

d’alt grau, com un que ho és amb el vi del tetrabrik. Els

problemes al final són els mateixos, el del vi segurament li

sortirà una mica més econòmic, però a la llarga les

conseqüències són les mateixes. No estam en contra de la

publicitat dels vins i del l’alcohol, no hi estam en contra. Estam

en contra de què vagin adreçades als joves. Estam en contra de

què s’utilitzi la gent jove per a la seva publicitat. I és cert que

el conseller d’Agricultura quan era del PSM va fer unes

alAlegacions i aquestes alAlegacions s’hi varen incloure, en

aquell projecte de llei estaven incloses i nosaltres li hem fet

unes esmenes parcials, molt respectuoses amb els productors,

però que precisament van a la prevenció de les males

conseqüències que tenen els abusos de l’alcohol.

El tema del finançament el podem pactar. Escolti, tenim

esmenes presentades, les accepti en el seu moment i ja està.

Què més ha dit? Que no entén la meva esmena a la totalitat.

Sra. Consellera, molt malament me dec explicar, o és per què

encara no hem dinat i tenim gana, però crec que era prou clara.

I quan parla de consens diu...

Crec que ja li ho dit tot, simplement repetir-li això de

l’alcohol. Ah, sí!, una cosa li havia de dir, allò dels drets. Deis

vós que sí que estan regulats els drets de... No és vera, eh?, no

és cert això. L’article 4 és un article que es diu “Dels drets”, i

diu que els usuaris de serveis i centres públics i privats

relacionats tenen els drets següents: a la informació, a la

confidencialitat, al tractament, a la voluntarietat, a igualtat

d’accés, però només tenen dret a igualtat d’accés els que ja són

usuaris, els que no són usuaris no figuren aquí dins. Si realment

tenguessin els mateixos drets vostès haguessin posat alguna

cosa semblant com dir “tenen els mateixos drets que qualsevol

altre malalt”.

Per tant no és complet, no basta que la llei tengui una

memòria econòmica, ha de comprometre l’administració actual

i les futures perquè hi destinin partides econòmiques, no només

el Govern sinó altres administracions, i consensuïn no només

amb els productors sinó amb els que treballen amb aquests

problemes en prevenció i en tractament i veuran com aquí dins

hi falten moltes altres coses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Té la paraula l’Hble.

Consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):
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Gràcies, president. Seré breu, perquè jo he volgut fer una

primera exposició sense guardar asos a la màniga perquè creim

que és un tema..., idò la veritat és que és molt simple. De què

parlam? Parlam d’unes esmenes a la totalitat d’uns grups

parlamentaris que es refereixen a un projecte de llei que

precisament va elaborar part de les persones que fins i tot estan

assegudes avui aquí. Per tant de l’únic que parlam i del punt

principal és l’exclusió de l’alcohol.

Començaré per la Sra. Mascaró. Sra. Mascaró, no és que

acceptassin les esmenes que va fer el PSM quan estava

gestionant amb el pacte, perquè allò que proposava el Sr.

Mateu Morro era: “Es considera”, per totes les alAlegacions que

feia, que deia “el vi i les begudes espirituoses són sense cap

dubte part de la història i els costums de les Illes Balears. En

tota la història del vi de les Illes Balears no hi ha constància

que s’hagi definit el vi com una droga. La revista The Lancet va

publicar un estudi sobre el descens de la mortalitat entre les

persones que han patit un infart i beuen vi moderadament, de

2 a 6 gots de vi negre a la setmana -fins i tot especifica.

Qualificar totes les begudes espirituoses com a drogues tampoc

no és encertat”; entre d’altres, perquè la veritat és que jo m’ho

vaig passar una mica bé llegint aquestes alAlegacions. “Per tot

això es considera que el vi i determinades begudes espirituoses

no es poden considerar drogues i cal eliminar -eliminar, no

esmenar- l’apartat 2.1.c) de l’avantprojecte de llei i totes les

demés referències a aquests productes”. No els varen acceptar

les alAlegacions, Sra. Mascaró. Per tant...

(Conversa inaudible)

...si l’únic argument de pes per presentar una esmena a un

projecte que vostès mateixos fins i tot varen participar molt

activament en la seva elaboració és l’eliminació de les begudes

alcohòliques o l’exclusió de les begudes alcohòliques i vostès

mateixos des del PSM fins i tot defensaven el que nosaltres

acabam de fer, idò m’entendrà Sra. Mascaró que jo no entenc

la seva esmena a la totalitat. Però en qualsevol cas és per

respectar. Vull dir que per això jo crec que estam parlant.

Per tant, principal punt: l’exclusió de l’alcohol. Jo sabia que

tendríem aquest debat, però és una decisió de govern. Jo estic

convençuda del que hem fet, estic convençuda, és una decisió

de govern per coherència, per coherència; vull dir que a mi

m’agrada fer les coses per coherència, a aquest govern li agrada

fer les coses per coherència, perquè tots els departaments estan

gestionats per un mateix partit polític. Potser abans no passava

això i generava problemes, però ara no, i ara hem de ser

coherents; abans tenien excusa per no ser coherents, ara no la

tenim i hem de ser coherents, i per coherència. Perquè no es

tracta de cortar y pegar. Vostès diuen “és que si tot el

problema era que no estava consensuada la part de les begudes

alcohòliques, posin-ho ara”; és que no està consensuat, no està

consensuat. Què hem de fer? 

Vostè, Sr. Rosselló, em parlava de La Rioja, que l’ha inclòs

i que La Rioja precisament és una comunitat on hi ha molt de

vi. Bé, idò entrem en el debat, entrem en el debat que els

arribarà, perquè jo els vull fer extensiu aquest debat. Entrem en

graduació; a veure, quines diferències de graduació posam?, a

partir de quina graduació podem beure?, a partir de quina

graduació consideram que el vi és una droga? Jo no estic en

condicions de dir-ho, ni crec que hagi de ser la consellera de

Salut que hagi de dir a partir de quina graduació es pot

considerar el vi una droga i per sota de la qual no és una droga.

Però parlam també de molts de temes. Es tracta que no és

cortar y pegar, es tracta de saber perfectament el que estam

regulant sense trepitjar; vull dir que el Govern no està per

trepitjar, el Govern està per regular, per ordenar i, en aquest

cas, per lluitar contra un fenomen social tan important com és

el de les drogodependències. Però facem-ho des del consens,

no trepitgem, i si tota la resta estava consensuada, fins i tot

estam consensuant la seva aplicació amb els sectors

principalment afectats, que són sobretot bars, restaurants i

empreses, treguem-la perquè és urgent. Tenim un problema,

encapçalam moltes llistes la nostra comunitat autònoma,

traguem-la. Però no es fixin en això per aturar aquesta llei,

perquè vendrà una altra llei reguladora de les begudes

alcohòliques i de les addiccions a les begudes alcohòliques, que

també el consum abusiu de l’alcohol és una droga, que no hem

dit que no. 

Per tant traguem aquesta llei amb el màxim consens

possible i després debatrem l’altra llei. Els puc augurar que

probablement el debat de la Llei de begudes alcohòliques serà

més intens, perquè el problema està on els dic: a partir de quina

graduació. Després hi ha un altre criteri que s’ha aplicat a altre

comunitats autònomes: el criteri de la destilAlació i de la

fermentació; n’hi ha que diuen que com que el vi i la cervesa

són productes naturals no són droga i que, en canvi, les begudes

destilAlades sí són drogues perquè no són naturals. Veuen com

aquest debat no està clar?, no està clar ni hi ha un consens

suficient. Per tant hem d’arribar a aquest consens, que no hem

de retardar però que hem d’obtenir i, per tant, fer un projecte de

llei de begudes alcohòliques que, com aquest projecte de llei de

drogodependències i altres addicions a les Illes Balears, es

pugui aplicar des del consens i des de la convicció, perquè els

he dit abans i els repetesc: si no aconseguim implicar el sector

podem aprovar qualsevol llei aquí que no servirà de res, perquè

si no els implicam no podrem fer mai efectives les previsions

que contenen en aquesta llei. En el tabac els ho he dit: som

contundents, però sense la colAlaboració del sector no ho

aconseguirem. 

Per tant jo no em vull estendre més. Simplement els dic que

crec que és una decisió presa des de la coherència, crec que és

una decisió que no nega tot el que vostès han dit avui aquí, que

el consum abusiu d’alcohol és una droga, i ho mantenim i és

així, sinó que simplement hem decidit alentir, si es pot dir, una

mica més aquesta part perquè encara no està consensuada,

perquè al final el que volem és fer una llei absolutament

consensuada. També amb els ajuntaments, per exemple; el

botellón podem regular el que vulguem, que si no tenim la

implicació dels ajuntaments no ho podrem aconseguir. Per tant

anem a consensuar, i tenguem clares les coses; la duim aquí i si

l’hem de fer per lectura única estupend, perquè crec

sincerament que haurem fet una cosa que realment beneficiarà

els nostres ciutadans i realment beneficiarà tots els nostres

joves que són, com deia la Sra. Mascaró, els que realment hem

de lluitar perquè no s’iniciïn en aquests hàbits, i també per a

aquells que ja el tenen poder donar-los l’assistència que

necessiten. 
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Però, per favor, no retardin més aquesta llei de

drogodependències. Parlarem també de begudes alcohòliques,

però entre tots, i ja que estam parlant pràcticament del mateix

text que es va presentar l’anterior legislatura, anem a

aconseguir que tengui una tramitació ràpida i que les Illes

Balears deixin de ser l’única comunitat autònoma que no té una

llei de drogodependències. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Castillo.

(Petit aldarull)

Té la paraula el Sr. Miquel Munar, per part del Grup

Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

seré breu per respecte a les seves hipoglucèmies d’avorriment.

En qualsevol cas el que voldria dir és que quan he escoltat la

primera intervenció dels grups de l’oposició he de reconèixer

que han estat brillants i que a mi, quan venia a aquest debat

d’avui, venia preocupat perquè no sabia què és el que es podia

haver fet malament en aquesta llei. 

Ells han versat la seva pràctica totalitat del temps parlant de

l’alcohol, i permetin que excepcionalment parli de la meva

persona. Jo he estat comissionat del Pla nacional de drogues i

he format part del comitè d’experts de l’observatori mundial de

Lisboa. Per tant jo no em podria presentar en aquest faristol si

no tengués la convicció que la consellera ha actuat amb

intelAligència i amb coherència. Per què? Perquè per ventura

aquí vostès han fet esment al cientificisme de l’alcohol, que

està claríssim i és evident, ningú no ho pot negar, però a mi

m’agradaria, en forma de reflexió constructiva, perquè repetesc

que estam totalment d’acord, però m’agradaria aportar que hem

de parlar d’ús i abús -si no tenim aquest concepte clar no

podem parlar d’alcohol-, i hem de parlar, naturalment, del que

són les drogues culturals, drogues legals, drogues ilAlegals... És

a dir, si no tenim clars aquests conceptes probablement no

entendrem la dimensió.

Parlàvem del mimetisme de les altres comunitats. Disculpin;

és que ja està bé que quan hi ha una llei, el darrer que ha de fer

una llei es dediqui a agafar les altres, canviï quatre coses i

tregui la mateixa. Per què no hem de ser nosaltres millors que

els altres? Per què aquesta comunitat autònoma, que té uns

tècnics fantàstics i que té uns polítics intelAligents, no pot anar

fins i tot més endavant del que han anat els altres? És a dir,

Castella-La Manxa va fer una excepció, i nosaltres feim una

excepció perquè consideram que l’alcohol ha de tenir un

tractament específic perquè és una droga cultural, perquè la

religió majoritària d’aquest estat celebra els seus esdeveniments

amb una cosa que es diu vi, i perquè quan un neix ho celebren

aixecant el vi, i perquè això forma part de la nostra cultura, i

per tant ha de tenir un tractament d’excepcionalitat, i perquè la

transversalitat no és només entre conselleries, és entre cultures,

i és entre mediadors socials, i és entre interventors

sociofamiliars i socioculturals. 

Estam totalment d’acord. No podem parlar ja ni tan sols de

drogues, dins el món modern ja no parlam de drogues, parlam

d’addiccions. Hi ha addiccions que no són ni tan sols drogues

que són tan delicades: el joc està desestructurant milers de

famílies, i aquí hi ha un conseller que està fent una feina molt

correcta en el tema precisament del món del joc. És a dir, és

que el joc també és una addicció i s’ha de tractar

adequadament, i s’han de tractar adequadament...

(Remor de veus)

Em sap greu no dir-los el que vostès volen sentir, però és

que dic la veritat. La veritat és que estam parlant d’addiccions,

i estam parlant de models d’intervenció...

(Continua la remor de veus)

...i estam parlant de ser una comunitat que es llevi

complexes...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

...i que no copiï els altres, que facem les coses, si és

possible, fins i tot millor que ells. I us puc assegurar que si no

tengués la convicció que molt aviat la nostra magnífica

consellera treurà una llei d’alcohol que resoldrà amb les

mesures del possible molts dels inconvenients que tenim ara no

seria aquí. 

Per tant estam d’acord en el fet que l’alcohol és una droga,

sempre una substància que entra dins l’organisme i modifica la

conducta és una droga; per tant l’alcohol és una droga, ja ho

sabem. Precisament per això li volem donar un tractament

específic.

Però, a més, el nostre govern ha demostrat un tarannà de

consens, efectivament. Hi ha tot uns sectors, hi ha una cultura,

hi ha tot un món empresarial. No, hi ha un món empresarial de

les petites empreses, dels models culturals familiars. Tot això

s’ha de tenir en compte a l’hora de tractar un tema d’aquesta

envergadura. Els puc assegurar que aquest govern sap el que fa,

i els puc assegurar que jo no defensaria una llei d’addiccions i

de drogues que no contemplàs el tema de l’alcohol si no

sapigués que, efectivament, després immediatament vendrà una

llei específica per a l’alcohol.

Per tant estiguin tranquils, aprovem aquesta llei, que som

l’única comunitat que no la té, i després al mateix temps..., no,

ja hi estan fent feina, els tècnics de la conselleria ja estan fent

feina en la llei de l’alcohol; treurem una llei de l’alcohol,

Castella-La Manxa ja ho va fer, va treure l’alcohol de la llei de

drogues i ho va fer; havia fet una llei abans, això és així, ningú

no ho nega. Nosaltres, aquesta consellera només fa encara un

any que és aquí i ja treu la llei de drogues, i dins aquesta

legislatura treurà la llei de l’alcohol...

(Remor de veus)



...i al final us agradarà. Naturalment no ho direu però us

agradarà. Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Miquel Rosselló, si vol

intervenir..., si vol, no és obligació, però... No vol intervenir. El

Sr. Miquel Gascón..., tampoc no vol intervenir. La Sra. Joana

Mascaró..., idò vostè té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Munar li agraesc que ens hagi

definit una altra vegada el que és droga i el que no ho és,

perquè a la darrera intervenció la consellera ens venia a dir si

l’alcohol ho és o si no ho és. Estam d’acord en el fet que

provoca addiccions; per tant entra dins la definició que a la

conselleria heu posat com a substàncies que poden ser

perjudicials per a la salut, per tant que creen addicions, per tant

que poden ser drogues. 

El problema no és si estam d’acord en el fet que és un tema

cultural o si no ho és; el problema és de prevenir l’abús, és

prevenir-ne l’abús. Tots estam d’acord que certes substàncies,

l’ús de certes substàncies legals o no és positiu, l’ús, i en canvi

l’abús, l’abús, és el que fa mal, i per tant nosaltres el que

demanam és que aquesta llei contempli l’abús, no l’ús, l’abús,

i per tant reguli escrupolosament totes aquestes coses que no hi

són.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Munar, té la paraula. No vol intervenir?

Idò no passa... Aquesta presidència no...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Jo crec que és un respecte a tothom. Jo crec que el que no

ha volgut entendre s’ho ha de fer mirar. Està claríssim, la

consellera ja li ho ha deixat clar i jo he procurat emfasitzar el

que deia la consellera.

Res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò senyores i senyors diputats, ens podem

preparar per votar. Votam.

Votam les esmenes, òbviament; és l’únic que es vota avui.

20 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant queden

rebutjades aquestes esmenes a la totalitat.

S’aixeca la sessió.
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