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sessió plenària. Entrarem al debat núm. 14, de totalitat a la

secció 18, Conselleria de Salut i Consum, secció 50 hospital

Son Dureta, secció 51 Àrea de Salut de Menorca, secció 52

Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, secció 54 Atenció

primària de Mallorca, secció 56 Gerència del 061, secció 57

Serveis centrals, secció 74 Servei Balear de Salut i empresa

pública 89, Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de les esmenes

presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds

a les seccions incloses en el present debat, per a la qual cosa té

la paraula el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats

que han matinat per ser en aquest inici del plenari, Sra.

Consellera. Presentam aquesta esmena a la totalitat a l’àrea de

salut, a les diverses seccions que la integren, perquè creim que

són uns pressuposts que per a nosaltres, almenys, no resulten

creïbles. Ja no ho eren els de l’any passat, per motius diferents.

L’any passat ens deien que havien trobat un forat a la

conselleria que s’havia de tapar, un foral que al final era que hi

havia deutes pendents de pagar, com passa sempre, quan hi ha

un canvi de govern, que el nou govern s’ha de fer càrrec dels

deutes que es troba, bé, com dic quan s’havia de tapar aquest

forat resulta que es fa un pressupost de contenció, tan de

contenció que la pujada era inferior a l’IPC, era una pujada

inferior també al conjunt del pressupost. Nosaltres hi vèiem una

mostra de la sensibilitat social del nou govern o de la manca de

sensibilitat social, eren uns pressuposts que no servien, se li va

dir des dels diferents grups, crec, ni per pagar la nòmina del

personal, tampoc no resultaven creïbles les previsions pel que

fa a la despesa farmacèutica, com s’ha pogut comprovar

després.

I ara ens trobam, de cara al 2005, que s’ha produït una

espècie de miracle, es dispara el pressupost de manera

espectacular, el pressupost de la comunitat i el de la Conselleria

de Salut. Què ha passat per produir-se aquest miracle? Bé, des

del nostre punt de vista el que ha passat és que a Madrid ja no

govern el PP, i com que no governa el PP es fan una sèrie de

propostes que nosaltres consideram que no són raonables. Per

exemple, ja es comptabilitzen els ingressos que creuen que han

d’arribar, fins i tot, hi ha una disposició addicional a la Llei de

pressuposts que parla dels ingressos que es produiran a partir

d’una reivindicació que farà el Parlament, ja ho deia ahir quan

parlàvem de l’articulat dels pressuposts, és una disposició

realment espectacular, jo no havia vist una cosa semblant, dóna

per suposat que hi haurà aquesta reivindicació, mesos abans

que es produeixi, i per tant ens demostra que tota la comissió

que es va fer de cara al deute de finançament de sanitat i

educació, va ser una espècie d’escenificació d’unes decisions

prèviament adoptades.

Bé, a partir d’aquí ja tenim un deute històric. Es veu que no

es vol ser menys que Andalusia i nosaltres ja tenim deute

històric, a pesar que Andalusia és una comunitat que està en els

darrers llocs de renda per càpita i nosaltres formam part de

l’eix de la prosperitat, però bé, tenim deute històric. Però és un

deute històric molt poc històric, un deute que sorgeix l’any

2002 amb les transferències, aquí neix el deute històric, i

llavors, fent una miqueta de memòria, sense anar massa

endarrera, pensem què deia la que aleshores era la portaveu del

PP en temes de salut i que ara és la consellera, deia el mateix

que diu ara o en canvi deia, si nosaltres no recordam malament,

que gràcies a la magnificència del Sr. Aznar havíem rebut unes

transferències molt ben dotades? Jo crec que era això el que

deia.

A més, també pensam que si ara hi ha un deute històric que

surt del 2002, també hauríem de parlar del deute prehistòric, el

deute que hi havia o les deficiències que hi havia quan rebérem

les competències, que les rebérem amb un dèficit

d’infraestructura, amb la pitjor relació de llits públics o de

centres bàsics de salut per habitant del conjunt de l’Estat, on

l’INSALUD va returar la construcció de nous centres perquè

els hagués de construir en el futur el Govern de la comunitat

autònoma. Però bé, ara això s’ha acabat, ara aquí govern un

partit neoliberal que resoldrà tots els problemes de cop, perquè,

total, la factura la passarem al Sr. Zapatero.

I si passar factures al Govern central, al Sr. Zapatero no fos

prou, comptam amb la iniciativa privada, com a bons

neoliberals comptam amb la iniciativa privada, iniciativa

privada que ens ha de construir gratia et amore un nou hospital

a Son Espases. Bé, no s’haurà de pagar res, ens donaran aquest

nou hospital llave en mano, nou de trinca, sense posar-hi un

duro, i encara alguns som tan ignorants que volem refer

l’hospital de Son Dureta. Bé, Son Espases no costarà res, la

constructora recuperarà les inversions amb el manteniment i

l’explotació de l’aparcament, de les cafeteries, jo em pregunt a

quin preu posaran els cafès i els croissants perquè puguin pagar

tot això. Bé, també pot ser que hagin d’explotar laboratoris i

altres qüestions, encara no se sap bé, però possiblement, els

quiròfans crec que no, que no seran privatitzats; i, a més,

també, ara ja es preveu que s’haurà de pagar un cànon, encara

no sabem de quant, però l’haurà de pagar la comunitat, però

clar, això, no ho pagarà aquest govern, no ho pagarà el següent,

segurament ho pagaran els nostres néts, i jo encara no tenc fills,

però segurament li tocarà als nostres néts.

Tampoc no sabem molt bé encara com el farem, a aquest

hospital, però ja hem contractat una consultoria que ens ho ha

de dir, bé, però no sortia tot gratis? Bé, ara resulta que hem de

pagar la consultora, els redactors del projecte de l’hospital de

Son Espases, mal dir reforma, del mal dit nou Son Dureta, o

sigui projecte de l’hospital de Son Espases Nou. Hem comprat

uns terrenys rústics a Son Espases, a quasi sis vegades el preu

que pagam per les expropiacions de les autopistes, no arriba

ben bé, cinc i escaig, quasi sis vegades. Però no importa, hem

fet una obra de caritat, hem revaloritzat els terrenys de Son

Espases i dels propietaris veïns, no sé per què alguns parlen de

pelotazo, que és una paraula que ni tan sols apareix al

diccionari.

Tot aquest pròleg per explicar que no ens creiem els

pressuposts, però tampoc no ens els creiem per una altra cosa.

Tornen a posar les inversions que ja estaven previstes el 2004,

ja estaven previstes, perquè el 2004 en infraestructures, què han

fet?, han seguit les obres d’Inca i de Menorca que ja estaven en

marxa, però res més, quines obres s’han fet que estaven

pressupostades a l’Hospital de Formentera?, es trobaren amb

un avantprojecte i ara ja està en marxa, fa molts de mesos, bé,
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ara no és avantprojecte, ara es projecte, però no s’han

començat. Què ha passat amb les urgents reformes de l’hospital

de Can Misses que, per cert, té quiròfans amb goteres on se

suspenen intervencions quan els pacients ja estan anestesiats?,

quins centres nous de salut s’han iniciat?

Per tot això, perquè ens hem de creure els pressuposts del

2005 si el 2004 no es varen fer? I, sobretot, si confien en

aportacions que han de venir de Madrid. Perquè si no vénen de

Madrid, passa una cosa molt curiosa, en recursos propis de

salut poca cosa hi destinam. L’any passat varen tenir els

pressupost la pujada més petita de totes les comunitats

autònomes de l’Estat, sí, i ara tenen una pujada espectacular,

simplement com que resulta que les partides d’ingrés no són

reals, així es poden fer virgueries. Ja veurem al final, ja ho

veurem.

En una qüestió sí que es posen en marxa, mirin, en

carreteres no han esperat ni que ho supervisàs el ministeri, ni

que tocàs l’inici aquell any, ni que hi hagués pressuposts, està

tot en marxa, tot cap per avall, però de les inversions en salut

no n’han fet cap. I el problema és que vostès no creuen en la

sanitat pública, per això es plantegen aquest hospital amb

finançament privat i ja se sap, qui paga mana, i per això també

vostès es plantegen resoldre llistes d’espera desviant pacients

a clíniques privades, augmenten els concerts a clíniques

privades i no es promociona la sanitat pública.

Sembla que em queda molt poc temps i encara voldria dir

moltes coses.

EL SR. PRESIDENT:

Un minut.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. També el tema de l’atenció primària,

de la manca de centres, del temps de què poden disposar els

metges d’atenció primària per atendre els seus pacients, el

nombre de targetes per metge, realment espectaculars. Aquí

també hi ha causes de l’efecte rebuda, però també des que hi ha

el Govern del PP no es contracta ni un sol professional, estam

bàsicament amb el mateix nombre de professionals que hi havia

fa anys, únicament el 2002 amb les transferències varen

augmentar una mica.

També, i com que ja he d’acabar, què ha passat amb tot el

que es trobaren fet a la conselleria?, com s’ha desenvolupat el

Pla de Salut que trobaren en marxa?, quines mesures s’han

implementat? Per què no apliquen el Pla sociosanitaris i

n’elaboren un de nou? El Pla de la sida que està a punt d’acabar

ara mateix, quina avaluació n’han fet, l’han renovat, el pensen

renovar, què pensen fer? Què passa amb la despesa

farmacèutica? Que fan, donen incentius directes als metges,

cosa que està totalment desaconsellada des de diferents

instàncies i, en canvi, desmantellen la unitat de farmacologia

clínica que es trobaren funcionant?

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ramon, per favor.

EL SR. RAMON I JUAN:

Com que no hi ha més temps. Moltes gràcies, a la rèplica

direm alguna cosa més.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. En segon lloc, passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en el present debat. Té la paraula la Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Agrair, en primer lloc, la presència

dels diputats que ens han volgut acompanyar i donar bon dia a

tots, als que són aquí i als que vendran més tard.

Des del PSM hem presentat esmena a la totalitat a totes les

seccions de salut, les defensaré conjuntament totes, llevat d’una

que és on demanam la dissolució de GESMA, ja ha passat prou

temps des de l’assumpció de les competències en matèria de

salut i pensam que no té sentit, ja ho trobàvem en un principi,

però ara més que mai, no té sentit mantenir GESMA com una

entitat autònoma fora de l’ib-salut, pensam que per a una millor

gestió i un millor servei al ciutadà, GESMA s’ha d’integrar dins

el que és el sistema sanitari públic i no ser una entitat separada

de l’ib-salut. Això pel que fa a GESMA. 

Ara defensaré les altres esmenes conjuntament ja que, com

que totes fan referència a cobrir les necessitats dels ciutadans

en matèria sanitària i de salut, les podem fer conjuntament.

Hem presentat esmenes a la totalitat, Sra. Consellera,

perquè amb aquests pressuposts que li han fet, com ha passat el

2004, vós no podreu millorar ni l’assistència sanitària als

ciutadans ni podreu dur a terme les inversions que tant vos

agradaria, perquè per a això supòs que heu elaborat aquest pla

d’inversions, perquè la dotació econòmica que teniu és

insuficient, i ho sabeu, i si no ho sabeu ho hauríeu de saber,

perquè vós mateixa ens vàreu dir a la compareixença

d’explicació dels pressuposts que temíeu un pressupost ajustat

a la despesa, i en això estam totalment d’acord amb vós, vos

han fet un pressupost ajustat a la despesa del 2004, segurament

una mica menys del que s’ha gastat el 2004, i el 2005 no

tendreu per fer res més que el que heu fet el 2004, que és

continuar mantenint la sanitat així com la teníeu, perquè no

teniu un increment real damunt el pressupost, en líquid, damunt

el paper, sí, però el conseller d’Hisenda va decidir que tots els

dèficits i factures pendents d’anys anteriors havien de sortir

damunt els papers perquè després la gestió pressupostària és

complicada, i vos ho ha posat damunt els papers, però doblers

dins el calaix tendreu exactament els mateixos que els que vos

han donat per a aquest any que ara acabam, per tant tendreu,

bé, dins el calaixos és una manera de dir-ho, ja ho sé que no els

deu guardar dins els calaixos, els deu tenir al banc, per favor ...

Tothom té les seves maneres de dir les coses, les metàfores

sempre solen ser benvingudes, Sr. Conseller.

Bé, teniu el pressupost ajustat a la despesa d’aquests anys

anteriors, però no està ajustat a les necessitats dels ciutadans

d’aquestes illes. Tots sabem que el 2004 no s’han aconseguit
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els objectius que s’havien proposat en temes sanitaris, i els

mateixos documents que ens va aportar el Govern amb els

pressuposts ho confirmen. El 2004 hi havia pressupostat l’inici

de l’Hospital de Formentera, estava previst iniciar-ho amb el

pressupost del 2004, el 2004 s’acaba i no l’heu començat, el

començareu el 2005, diuen els pressuposts. El Partit Popular

també havia promès que dins el 2004 es posaria la primera

pedra de Son Dureta, per al 2005, l’única cosa certa i segura

que sabem sobre el nou Son Dureta és que pagarem estudis i

treballs tècnics perquè algú assessori el Govern sobre quin

model de finançament ha de tenir el nou hospital, però ni un

cèntim per a les obres del nou Son Dureta.

El 2004 ja havíem d’iniciar l’ampliació del Canal Salat a

Ciutadella, ja havíeu de fer les reformes a Can Misses, ja

havíeu d’iniciar un munt de centres de salut que no s’han

iniciat, pràcticament tot el que es proposa la conselleria per al

2005 s’ho havia proposat per al 2004. La gran part dels

objectius de la Conselleria de Salut per al 2005 són repetició

del 2004, no continuació, no diuen continuació, són repetició.

I hi ha exemples de tota casta. En el servei de Salut s’havia de

crear una unitat inventari de patrimoni, el 2005 també s’ha de

crear. S’havia de crear un nou sistema de la gestió de l’activitat

de laboratori i s’havia d’implantar un nou programa informàtic

dins el que és salut ambiental i alimentària, el 2005 s’ha de

tornar a implantar i s’ha de tornar a iniciar aquest nou sistema,

per tant no es deu haver fet si s’ha de tornar a fer, esperam que

sigui així, que no es torni a gastar amb una cosa que és nova.

Temes de salut mental. El 2004 es proposava revisar el Pla

de salut mental i revisar el Pla sociosanitari, dins els objectius

del 2005 hi tornar a haver revisar el Pla de salut mental i

revisar el Pla sociosanitari, no diu acabar i començar la

implantació, no, diu revisar, per tant la majoria de les

actuacions que es proposen per al 2005 ja se les proposaven per

al 2004, i el  2005, tot i que el seu percentatge teòric sí que

augmenta damunt els papers, tampoc no ho podrà fer, perquè

els pressuposts només reflecteixen la despesa real que hi havia

hagut aquests darrers anys.

A la consellera li agrada molt dir que pertany a un govern

que ha tengut una especial sensibilitat per a la sanitat, pot ser

que en algun moment el Govern del Partit Popular tengui una

especial sensibilitat en temes sanitaris, però li puc assegurar

que sobre els pressuposts per al 2005 aquesta sensibilitat no es

reflecteix. Ara ja no hi ha excusa per dir que són els primers

pressuposts del Govern, ha passat més d’un any des que vostès

tornen a gestionar i la consellera hauria de conèixer bé quines

són les necessitats i hauria de defensar dins el Consell de

Govern partides suficients per donar resposta a les necessitats

dels ciutadans.

Per això hem presentat aquestes esmenes a la totalitat,

perquè continuen sense donar prioritat a la salut, per no canviar

no canvien ni els objectius que tenien el 2004. I amb el

pressupost disponible, Sra. Consellera, si fa no fa, poca cosa

podrà fer el 2005. És cert que el 2005 no li retiraran el 2% del

fons de contingència, tot això és cert, però tampoc no podrà fer

ni una tercera part de les coses que vostè ha pressupostat,

perquè els pressuposts de salut i consum són els pressuposts del

sifó modern, molt de gas, però molt poc líquida disponible, i

vós no teniu el coratge que sí tenen altres consellers, que

nosaltres voldríem que fossin una mica més moderats, si vós

fóssiu la meitat de decidida que la Sra. Cabrer, tendríem moltes

obres en marxa i molts de problemes solucionats, perquè la Sra.

Cabrer tampoc no en té de pressupost, però ella tira endavant

i comença, i ja ho pagarem, i justament en centres de salut i en

hospitals, en falta de valentia, Sra. Consellera. I és precisament

en les necessitats més bàsiques dels ciutadans, els ciutadans

necessiten carreteres per arribar als hospitals, però si al final de

la carretera no hi ha hospitals, no haurà servit de res la

carretera.

A nosaltres ens sap greu que vostè no pugui complir, perquè

realment la sanitat i la salut és un dret dels ciutadans i tots

hauríem d’ajudar a donar-hi suport, perquè a part de tot això,

que li hem dit que els pressuposts només s’ajusten a la despesa,

a part de tot això, el conseller d’Hisenda va inflar les partides

d’ingressos, i a qualque banda fallaran els ingressos, qualque

conselleria tendrà encara menys del que té damunt els papers,

i li puc assegurar que no serà carreteres, perquè les carreteres

estan fetes i s’hauran de pagar. Per tant, jo li deman una mica

més de coratge del que té, només la meitat del que té la Sra.

Cabrer, tiri endavant que segur que si vostè comença els

hospitals, algú els pagarà.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Passam a la defensa conjunta

de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista.

Té la paraula el diputat Sr. Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,

benvinguts a aquesta secció de sanitat. Nosaltres hem presentat,

el Grup Socialista, una esmena a la totalitat a aquesta

conselleria perquè pensam que aquests pressuposts són

jurídicament i políticament insostenibles, són d’enfrontament

política davant els anteriors que ara veim que eren de submissió

política. I són d’enfrontament i no de confrontació, com es va

discutir aquí l’altre dia entre la portaveu del Grup Socialista i

el portaveu Sr. Huguet, perquè al diccionari, la paraula correcta

per emprar en aquests casos és “enfrontament”, no

“confrontació”, em vaig preocupar de mirar-ho, i curiosament

la paraula que venia després de “confrontació” era “Confucio”,

que preconitzava un ideal d’home savi, animós, impulsat més

per la justícia que no pels beneficis. Al Sr. Ramis d’Ayreflor la

filosofia del Confució no el va afectar gaire, aquests pressupost

no són justs, entesa justícia com a legalitat, pensam nosaltres,

i cerquen beneficis entesos com rèdits electorals mitjançant

l’enfrontament.

És evident que els pressuposts per a sanitat per a l’any 2005

augmenten d’una manera molt important, als papers almenys ho

fan, però on són aquests doblers, d’on surten? Deia el Sr.

Ramis d’Ayreflor al debat de l’esmena a la totalitat del

pressupost, “en tema d’educació i de sanitat la veritat és que no

he arribat a aclarir si vostè, Sra. Armengol, està a favor de

l’esforç que fem o no”. Nosaltres el que hem arribat a aclarir és

quin és l’esforç que vostès fan: cap, cap esforç. L’únic que fan

és endossar un ingrés de l’Estat quan encara no s’ha discutit. Sí,
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senyor, sí. Vostès posen 276 milions d’euros més, dels quals 60

són de deute i 216 de més d’una transferència que no toca

posar. Per tant, Sr. Ramis d’Ayreflor, quin és l’esforç que vostè

fa?, 60 milions de deute que segurament no pagarà vostè, sinó

els que vendran darrera.

Nosaltres estam d’acord que la transferència de sanitat és

dolenta, vostès afortunadament des del març d’aquest any

també ho creuen. Però hi ha una llei de transferència que es va

signar, que ens van endossar i que vostès deien que era bona,

que ens va donar la quantitat que ens va donar, quantitat

revisable per l’article 67 de la LOFCA i que nosaltres estam

d’acord a fer, i ho hem dit, malgrat ens va preocupar realment

el que va dir el Sr. López Casasnovas i el Sr. Mesquida en el

seu moment, que no està tan clar que la població, any rera any,

augmenti un 3% respecte de la mitjana. Això ens explicaria per

què vostès han posat directament aquesta quantitat als

pressuposts en lloc de demanar la revisió i també que fessin

aquesta comissió que van fer, que va beneir el que va beneir.

Van crear el marc adequat per a l’enfrontament amb el Govern

central. Però jo em pregunt aquest dalt-a-baix pressupostari, Sr.

Ramis d’Ayreflor, que l’ha descobert aquestes setmanes,

vostè?, no hi havia augment consistent de la població, abans?

Del gener del 99 fins al 2005, el PSI, les targetes sanitàries

individuals, han augmentat 156.647 persones, a gener del 2004,

per què no va posar aquesta xifra als pressuposts del 2004, per

què no van posar una quantitat de més als pressuposts del 2004,

què és que no ho sabien llavors? No sabien que es podia fer? O

és que aquell speech que vostè va fer el dia del debat sobre que

no se casa con nadie governi qui governi, és pura fantasia? Jo

n’estic convençut, si vostè el 2004 posa en el pressupost

aquesta quantitat que ha posat ara, li telefona Rato i li diu

“Ramis d’Ayreflor, quita esto”, o el Montoro, en aquest cas. Si

ho haguessin fet vostès l’any passat, jo estaria d’acord que han

seguit una línia, però no ha estat així. 

Quan parlava vostè de carreteres deia que si no arribaven

les partides, aniria als tribunals. Després va dir altres coses que

hi passarem per sobre, però està bé, si vostè creu que

s’incompleix un conveni jo estic d’acord que han d’anar als

tribunals, però i amb el cas de sanitat, no tenim una llei que

mentre no canviï l’hem de complir? Perquè el que va dir el Sr.

Huguet, parlamentari rigorós, va ser un error, l’altre dia. Ens va

dir que l’increment de població fa que hi hagi un increment

dels serveis de sanitat, cert, i això és una factura pendent amb

data de caducitat com a Andalusia. No, Sr. Huguet, si no vaig

errat, i no hi vaig, estic segur que no hi vaig, Andalusia no va

acceptar al seu moment el model de finançament, no el va

acceptar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón, amb tot el carinyo que vostè sap que li tenc,

està obrint el debat cap a tot, el conseller d’Economia  ...

EL SR. GASCÓN I MIR:

M’encanta.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Li dic perquè estam a Salut i Consum, eh? I té la consellera

que està totalment pendent de vostè.

EL SR. GASCÓN I MIR:

D’acord, president, però de fet el Govern pot sortir sempre

que vol. Sr. Ramos, jo li oferesc que surti, si vol. Però no, no

parlaré més del Sr. Ramis.

Com deia, no van signar el finançament perquè no estaven

d’acord que hi havia 400.000 persones més que havien de sortir

a la transferència. I van anar als tribunals -me la miraré a vostè-

i van guanyar, Andalusia va guanyar, i el Sr. Montoro, el que

li deia “no lo pongas”, aquest no va pagar, van guanyar el

judici i no va pagar, s’ha pagat ara. Van arribar a un mig acord

abans de les eleccions i al final es va pagar. 

Pressupost d’enfrontament aquest any i de submissió l’any

passat, Sra. Consellera.

Jo m’he dirigit al Sr. Ramis perquè vostè a la comissió,

quan li vàrem pregunta concretament quina era la transferència

que enviava Madrid, quina era la transferència que havia

d’enviar, ens va dir que no ho sabia, que la Conselleria

d’Hisenda enviava 850 milions, per tant he suposat, i estic

segur que el Sr. Ramis sap d’on vénen les “peles”, qui les envia

i quantes n’envia, o ho hauria de saber.

Per altra banda, hi ha altres temes importants. SERBASA,

què pinta SERBASA als pressuposts de sanitat, als seus

pressuposts de sanitat? El desembre del 2002 al debat de

pressupost deia que no entenia què feia el SERBASA als

pressuposts mateixos de l’INSALUT, perquè el manté vostè,

que és demagògia, és per un altre tipus de problema, què passa?

Textualment el desembre del 2002: “Resulta que vostès creen

seccions, és a dir Son Dureta és una secció, la sessió 50, i la

conselleria és la secció 18, per tant el gerent de Son Dureta té

la mateixa categoria que vostè ara, consellera -li deia vostè a la

Sra. Salom- . El gerent de Son Dureta és igual que la consellera

de Sanitat almenys és el que vostès diuen al pressupost, i si no

ho volien dir és perquè no tenen model sanitari i per tant no

sabien què fer amb els pressuposts”. Ves per on ara la secció 50

és Son Dureta i la secció 18, la conselleria. Ben igual que

abans. Què passa, no té model sanitari vostè, tampoc? O és que

ara hi ha un altre motiu i és culpa que li van deixar una cosa

mal colAlocada els anteriors? El que sí podem dir és que són

iguals la consellera de sanitat i el gerent de l’ib-salut, amb els

canvis que hi ha hagut pressupostaris des de l’any passat amb

el cambalache aquest que s’ha fet, no, més, més.

Inversions. Gran augment del pressupost en aquest capítol,

l’any passat 2004 posen 25 milions i milions se n’executen 11;

aquest any 60. Però se’n recorda vostè, d’aquella queixa que no

s’especificaven les obres que es farien?, que vostè ho deia aquí:

“No ens diu quines obres, ho posa tot en un conjunt”? Ara han

fet ben igual; vostè ha fet un pla d’inversions (...) el pressupost.

En el pressupost hi ha d’haver les obres que pensen fer per

poder fer un seguiment, si no vostè se les pot anar inventant.

No ens ha deixat passar a la comissió ni una esmena d’afectació

del meu grup i d’altres sobre actuacions concretes, ni tan sols

la del quiròfan de Can Misses, que hagués estat un gest, com

deia el Sr. Miquel Ramon abans.
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Du vostè 18 mesos de gestió de sanitat, igual temps que va

tenir el pacte de progrés, i jo voldria que vostè sortís aquí i em

digués: “Hem començat tal, tal i tal obra”. Jo no sé quines

obres ha començat. Ha continuat les que s’estaven fent, n’ha

inaugurat alguna i ja està. I açò que tenien doblers. No venguin

plorant dient que no basten els doblers per a les inversions (...)

el 2002. Segur que va ser per culpa del forat, Sra. Consellera.

Per últim la farmàcia. L’any 2004 pressuposten 400.000

euros menys que l’anterior. No els van bastar, per suposat,

perquè no podia ser. Lamentablement la despesa farmacèutica

és difícil de controlar. Aquesta comunitat acabarà l’any la

tercera per dalt, així estava l’octubre, quant a despesa

farmacèutica. Però aquest 2005 posen molt més, jo crec que 72

milions més; entre poc i massa..., la mesura passa. És que el

desembre no pensa pagar la factura de farmàcia i la

traslladarem al mes de gener?, i així i tot tampoc no ens surten

els comptes. És que la despesa farmacèutica es dispararà

d’aquesta manera tan brutal? Per què posen tanta quantitat en

aquesta partida? Nosaltres no hem pogut esbrinar-ho. Jo supòs

que no deu pensar que pel fet que no la deixin intervenir en els

preus dels medicaments pujarà més; ara vostè demana

intervenir en els preus dels medicaments; és que si no intervé

vostè pujarà més la despesa farmacèutica? Per ara l’únic que

s’ha fet en despesa farmacèutica, com ha dit el Sr. Ramon, és

suprimir funcionalment la unitat de farmacologia clínica, que

havia funcionat durant 14 anys i fa 6 mesos que no hi ha

documentació objectiva i real; han elaborat un incentiu

econòmic per a estalvi en farmàcia. 

Nosaltres pensam que s’ha de treballar seriosament. Vull

recordar que encara no ha passat un any de la reforma via llei

d’acompanyament 2003 i que va ser el seu govern de Madrid

que va introduir una esmena que autoritza els nous fàrmacs i els

seus preus a la Direcció General de Farmàcia del ministeri, i

ara vostè, que governa un altre, demana participar. Jo crec que

s’ha de treballar seriosament, evitar l’enfrontament i posar un

pressupost seriós i raonable i creïble.

Estic segur, Sr. Huguet, que quan Ignacio de Loyola deia

que hay que hacer lo que se debe aunque se deba lo que se

hace, en cap moment no va pensar en els pressuposts de les

Illes Balears. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.

Sí, Sr. Conseller?

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Sr. President, és que per alAlusions directes el Sr. Diputat

m’ha esmentat.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per alAlusions.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

Per alAlusions, sí.

(Remor de veus)

Per alAlusions.

EL SR. PRESIDENT:

Torn incidental.

EL SR. CONSELLER D’ECONOMIA, HISENDA I

INNOVACIÓ (Lluís Àngel Ramis d’Ayreflor i Cardell):

És a dir, el diputat del Partit Socialista m’he esmentat

reiterades vegades, i per aclarir a tots els grups, que veig que no

s’han llegit la Llei d’acompanyament i les resolucions de la

comissió de finançament no permanent, l’afectació d’ingressos

que es farà dintre el 2004 i que l’any 2004 està tancat, aquesta

afectació d’ingressos no produirà cap despesa més. És a dir,

que el pressupost de Sanitat del 2005 és un pressupost dedicat

amb fons de la comunitat autònoma i no està afectat a possibles

ingressos de l’any que ve. En qualsevol cas està ben clar que

nosaltres sí que hem iniciat els contactes i els treballs dintre el

grup d’actualització de persones en el Consell de Política Fiscal

i Financera, i per tant sí que feim tota aquesta feina que diu el

Sr. Gascón que hem fet, i nosaltres sí que estam convençuts, al

contrari del Partit Socialista, que no està per la labor de

millorar la finançació en sanitat i en educació, i nosaltres

demostrarem que teníem raó, no com el govern anterior, que va

perdre dos anys per aquesta reclamació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí? Seguirem un ordre d’intervenció. La Sra. Mascaró m’ha

demanat la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Jo li demanava paraula perquè com

que ha obert un torn incidental també volia intervenir. Jo estic

d’acord amb vostè que aquesta reclamació de Madrid no

suposarà més doblers en els pressuposts del 2005, i segurament

ni en els del 2006. Realment és trist. Una cosa és el que vostès

fan de dir “tot això que reclamarem ho posarem com si hagi

entrat dins el 2004 i després a l’hora de tancar els pressuposts

ens quadrarà”, i diran que no han tengut dèficit; els doblers no

hi són però no n’han tengut perquè això que hi aquí ens havia

de donar i no ens ho ha donat. Això és un tema.

L’altre tema és que els pressuposts del 2005 de la

Conselleria de Salut siguin reals en temes monetaris. Són dos

temes diferents, Sr. Conseller, i jo li dic que no són reals i que

no hi seran, aquests doblers, el 2005; se’n gastaran molts, però

per fer tot el que la consellera vol fer no hi seran.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Gascón.
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EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Per ser el matí és ben viu aquest

debat, avui. Sr. Ramis d’Ayreflor, miri, jo sé que en els

pressupostos d’aquest any, d’aquest any que ve, del 2005, hi ha

850 milions procedents de l’Estat i la transferència no pot ser,

segons la Llei de transferències, de 850 milions. Perdó? 850.

Això és així, és a dir, no pot ser. Aleshores vostès inflen

aquesta transferència com si ja s’hagués fet l’ingrés, aquesta

negociació. Açò és el que nosaltres interpretam. Pensam que no

ho ha fet bé, pensam que és així; si no vostè ho pot explicar,

pot sortir cada cinc minuts a parlar, no li dirà res a vostè el

president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, gràcies. Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Ho anava a utilitzar a la

pròxima intervenció però crec que sí he de fer una petita

resposta al Sr. Ramis d’Ayreflor a una cosa que ha dit que

resulta preocupant. Diu: “És que vostès no s’han llegit les

conclusions de la comissió de finançament”. Clar, ell les coneix

millor, ell les va elaborar fa mesos, fa mesos; hem fet una

comissió que no valia per a res, estaven elaborades les

conclusions fa mesos, i en el darrer moment el Grup

Parlamentari Popular ens les va deixar veure i mai no va

intentar que hi hagués un consens. Els responsables d’aquestes

conclusions, efectivament, no eren els membres del Partit

Popular, sinó que n’era responsable el Sr. Conseller d’Hisenda

del Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Conseller, no té res a dir? Sra. Consellera, vostè té la

paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, senyores diputades i senyors diputats, bon

dia a tothom. Jo pensava que començaríem una mica més

calmats, atesa l’hora que es va acabar ahir i l’hora matinera que

hem començat, però bé, tampoc no està malament, sobretot

quan parlam d’un tema com és la salut, que tots ens hi

involucrem i que tots facem una aposta decidida amb un bon

debat sobre aquest tema. 

Jo avui venc a defensar davant aquest parlament el meu

pressuposts. Estic contestant les esmenes a la totalitat però jo

venc a defensar un pressupost que és el més alt de tota la

història de les Illes Balears que s’ha destinat a la sanitat de les

nostres illes: quasi 1.000 milions d’euros, 976,9 milions

d’euros. Jo sincerament he de dir als portaveus sanitaris que

confiava que enguany em podria estalviar aquest debat;

francament pensava que no hi hauria esmena a la totalitat, atès

l’increment de més del 40% que aquest govern ha fet per a la

sanitat de les nostres illes, però en qualsevol cas vostès fan,

evidentment, allò que creuen que han de fer i estam aquí

defensant el pressupost. I jo ho pensava perquè, tot i que es

poden discutir mesures concretes, actuacions concretes, l’any

passat quan estàvem dins aquest mateix debat la crítica més

important -i podem consultar el Diari de Sessions- és

precisament que creixíem un 2,35% el pressupost de sanitat i

que aquest creixement era realment poc, i jo els vaig dir que

efectivament era un increment realment poc, estàvem

probablement a la cua de l’Estat quant a creixement de

pressupost sanitari respecte de les altres comunitats autònomes.

Però enguany no és així. Enguany tenim un creixement de

més del 40% de recursos que destinarem a sanitat enfront del

pressupost d’enguany, del 2004, i de fet els he de dir que fins

i tot altres consellers de sanitat d’altres comunitats autònomes

-darrerament ens vàrem veure, fa pocs dies- em deien que era

difícil competir amb un pressupost com el que hem presentat a

les nostres illes, a la comunitat autònoma de les Illes Balears,

perquè el que més creixia crec recordar que era un 9, un 10%.

Per tant, bé, en qualsevol cas, repetesc, jo pensava que no

hauríem de ser aquí debatent sobre la totalitat sinó sobre coses

puntuals, però aquí som i així ho farem.

L’any 2004, enguany, jo he de reconèixer que és un any

molt dur, molt dur, i més que per a mi o per a qualsevol de les

persones que integren el meu equip gestor, és molt dur sobretot

per al personal, per a les persones que fan feina dins la sanitat

pública de les nostres illes, perquè efectivament teníem un

pressupost magre, pujàvem poquet, però per exemple, Sr.

Gascón, vostè deia que era un pressupost de submissió, el

2004, i jo li dic que el pressupost del 2004 ha estat un

pressupost de resignació; no podíem fer molt més amb el que

ens vàrem trobar en el Govern de les Illes Balears, no només la

sanitat sinó tots els departaments.

Però hem tirat endavant, i jo crec que fins i tot amb uns

pressuposts com els que teníem l’any 2004 hem aconseguir

millores importants. Lògicament no solucionarem tots els

problemes que té la sanitat en aquests moments, però sí hem

avançat i moltíssim. Nosaltres hem millorat les condicions dels

usuaris que s’han de desplaçar fora del seu lloc de residència

per tal de rebre assistència sanitària, no només les

econòmiques, sinó també les burocràtiques i de tot tipus. Hem

millorat de manera considerable el temps d’espera dels

ciutadans que han d’accedir a una prestació sanitària; de fet un

informe que no és del Govern de les Illes Balears, sinó que és

del ministeri i que és de l’OCU, de l’Oficina de Consumidors

i Usuaris, que no és precisament una entitat que lloï massa

l’acció de govern del Partit Popular, ens situa en segon lloc a

tot l’Estat espanyol quant a bons indicadors en matèria de

temps d’espera dels nostres ciutadans.

Hem aconseguit acords importants en matèria de recursos

humans. Hem millorat moltíssim el transport sanitari, perquè

han davallat d’una manera més que considerable totes les

reclamacions que hi havia abans. Hem millorat en eficiència,

crec que a més de demanar una millora de finançament hem

demostrat que també estam sobre la millora d’eficiència dels

nostres propis recursos. Hem baixat 5 punts el creixement de la

despesa farmacèutica. Hem implantat noves prestacions, com

pot ser la neuroreflexoteràpia, que és una prestació per a

aquelles persones sobretot que tenen mal d’esquena i que està
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donant molt bons resultats. Hem recuperat el “Top 20" de

Manacor, de l’Hospital de Manacor, que vostès recordaran que

s’havia perdut en temps anterior. Hem introduït programes

d’screening de càncer de cèrvix, etc., etc.

Per tant això crec que demostra que com a mínim tenim

interès en el fet que les coses funcionin. I jo dic: si amb un

pressupost com el que teníem el 2004, que era realment difícil

i jo ho he reconegut aquí, ara i sempre, hem aconseguir

millores, no solucions a tot, lògicament, però sí hem aconseguit

millores, jo estic realment convençuda que amb el pressupost

que tenim per a l’any 2005 podrem continuar millorant les

condicions que té la nostra sanitat per als nostres usuaris i

també per als nostres professionals.

Però hem de continuar, lògicament, i el que no faré serà

recordar el passat i el que hem fet, sinó mirar al futur i intentar

respondre totes les qüestions de futur que s’han plantejat en

aquest debat.

Hem de tenir en compte que aquest pressupost no

contempla, com ha dit el conseller d’Economia i Hisenda, la

millora de finançament que s’ha demanat a l’Estat. Aquest

pressupost el que fa és una aposta decidida per la sanitat, una

aposta decidida per millorar la sanitat dels nostres ciutadans

des de la prevenció, des de l’educació, passant per l’assistència

i fins a la rehabilitació, perquè com ha dit el conseller

d’Hisenda aquest govern no només dedica allò que l’Estat, no

de manera finalista, com deia -no sé si avui ho ha repetit- a la

compareixença de la comissió el Sr. Gascón, perquè ja no hi ha

una quantitat finalista per a sanitat de l’Estat, sinó que el mínim

que ens indica l’Estat, per dir-ho de qualque manera, que hem

de destinar a sanitat, no hi destinam només això, és que hi

destinam més, i ho feim amb una aposta decidida per part

d’aquest govern i per part de la comunitat autònoma. Per tant

en qualsevol cas -repetesc- jo estic convençuda que com a

mínim és esperançador, com a mínim és, bé, ilAlusionant poder

pensar que podem aconseguir millorar.

I respecte a Esquerra Unida, el Sr. Ramon que em deia que

no eren pressuposts creïbles, em deia que si el 2004 era molt

poc i que el 2005 tenia una pujada espectacular, i què passava?

Idò passa que aquest govern creu en la sanitat, i creu que hem

de continuar millorant. Això són uns pressuposts socials, i no

altres qüestions, i per això enguany hem aconseguit tenir uns

pressuposts reals, uns pressuposts que en principi nosaltres

pensam que s’ajusten a la despesa real que té la sanitat de les

nostres illes; repetesc: no per solucionar-ho tot, sinó per

continuar millorant, perquè nosaltres tenim un sistema sanitari

recent rebut, és a dir, fa poc temps relativament que hem rebut

les competències, i hem d’anar avançant, construint, posant

fonaments per intentar que entre tots puguem millorar la sanitat

a les nostres illes. 

Torna repetir que les transferències estaven mal dotades. A

mi no em trobarà en una contradicció, Sr. Ramon, perquè jo

procur ser bastant prudent i també procur ser bastant coherent.

A les transferències del 2002 es va quantificar la transferència

en funció de la població i de les circumstàncies que hi havia

llavors, i vàrem tenir un increment de pressupost destinat a la

sanitat de més de 17.000 milions de pessetes, de les antigues

pessetes. És a dir, crec recordar que el darrer pressupost de

l’INSALUD era de 85.000 milions de pessetes, i l’any 2002

disposaren de 102.000 milions de pessetes. Això vol dir que el

govern del pacte va començar amb un superàvit de 17.000

milions de pessetes i que el govern del Partit Popular l’any

2003 va començar, com sempre els he dit i els he comunicat,

amb un dèficit de 150 milions d’euros. Però en qualsevol cas,

li ho repetesc, jo pensava que en aquell moment no estava

malament, sempre vaig dir que tot el que es pogués demanar

s’havia de demanar, però des de llavors ha passat una cosa molt

important, i és que hem crescut un 16% de població, un 16% en

relació a la mitjana estatal d’un 6% de creixement és molt

població, i per tant això fa que si tenim els mateixos recursos

per gestionar la sanitat de moltíssima més població lògicament

no ens basta.

Però a més d’això també resulta que la comissió mixta del

règim especial balear, que també s’havia de reunir per millorar

el tema en relació a la insularitat, tampoc no s’ha reunit i

tampoc no hem pogut millorar en aquest sentit. I també passa

que malgrat les promeses que s’havien fet d’afrontar la

problemàtica de la immigració i la despesa sanitària derivada

de la immigració, en aquests moments ens trobam que tampoc

no s’ha fet, i totes aquestes circumstàncies fan que nosaltres

tenguem el problema en aquest moment que els recursos són

insuficients per tal d’abordar l’atenció sanitària de tota la

població que tenim.

Per tant ja li dic que aquí no hi ha hagut cap canvi de

posicionament, sinó que potser sí que hi hagut canvi de

posicionament no per aquesta conselleria, sinó per les persones

que des del Govern de l’Estat havien d’afrontar totes aquestes

qüestions, o com a mínim així ho deien abans de guanyar les

eleccions, i després de sobte s’han oblidat.

Respecte a l’hospital de Son Dureta, vàrem tenir el

compromís de fer un nou hospital de Son Dureta. Li he de dir

que tots els professionals estan molt contents, de fet

professionals que fins i tot pocs n’hi havia que s’oposaven al

nou Son Dureta, però n’hi havia qualcun, aquests mateixos ja

em diuen que facem via a construir el nou hospital de Son

Dureta perquè estan ilAlusionats després de veure l’hospital que

construirem. Triam el solar, lògicament tenim oposició dels

veïnats, com normalment passa en aquests casos, iniciam els

tràmits, adaptam el projecte a l’entorn i també li anunciaré que

abans de Nadal instarem davant l’Ajuntament de Palma la

modificació puntual del pla general d’ordenació urbana per tal

de poder començar aquest hospital, que serà un realitat perquè

és el meu compromís i també és la meva responsabilitat de cara

als professionals i als usuaris.

Inversions. Tornam a parlar d’inversions. Jo els diré com

estam en inversions. Hospital de Formentera, Sr. Ramon, Sra.

Mascaró i Sr. Gascón, perquè tots m’han demanat el mateix,

Hospital de Formentera; el pacte va deixar un avantprojecte.

Clar, no servia per a res, varen començar una altra vegada tot

el procés i en aquest moment hem licitat l’Hospital de

Formentera, ja està enviada..., de fet ja està publicada en el

Butlletí Europeu la licitació de l’Hospital de Formentera. Això

vol dir que l’any que ve serà una realitat.

L’Hospital de Can Misses. Bé, l’Hospital d’Inca; vostès

basta que passin per allà per veure com van les obres.
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L’Hospital de Menorca exactament el mateix. L’Hospital de

Can Misses; ahir o abans d’ahir es va licitar la reforma de

l’hemodiàlisi, que també és una qüestió pendent. Vostès ara es

fixen en els quiròfans, que també és necessari, però ja deixen

de parlar d’hemodiàlisi perquè ja l’hem duita endavant, cosa

que vostès tampoc no varen ser capaços de dur endavant, igual

que maternitat també es durà endavant.

Centre de salut de Sant Agustí. També estam a punt de

posar la primera pedra perquè ja estan adjudicades fins i tot al

concessionari. Vila, Canal Salat, etc. Totes aquestes inversions

van endavant, i vostès sabem que el primer any de gestió és

difícil posar primeres pedres, per dir-ho de qualque manera, i

el que s’ha de fer és tot el procés que precedeix a la primera

pedra. Però no es preocupin perquè enguany, fins i tot vostès

saben que jo no tenc cap inconvenient, els convidaré perquè

puguin venir a posar les primeres pedres d’aquestes inversions

tan necessàries que tenim a les nostres illes.

Clar que tenim problemes de finançament d’aquestes

inversions, també, lògicament, i la Sra. Mascaró em demanava

més coratge que la Sra. Cabrer. Li he de dir que, primer, no és

el mateix construir una carretera que un hospital, Sra. Mascaró;

crec que hi ha moltíssima diferència i si no li ho puc explicar

més detingudament. Segon: en el tema de carreteres hi ha un

conveni; en el tema de Son Dureta, per exemple, li he de dir

que la ministra no vol ni sentir parlar de cofinançar aquest

hospital. I tercer, li deman ajuda, Sra. Mascaró, perquè podem

parlar una altra vegada de Son Dureta i de l’actitud del PSM

amb Son Dureta; vostè precisament no és que m’estigui ajudant

massa a dur endavant aquesta inversió, sinó tot el contrari. Vull

dir que en el Secar de la Real hi ha un partit que dóna suport

principalment i precisament és el PSM, i ho dic perquè no se

n’ha amagat mai. Per tant, Sra. Mascaró, sigui coherent, i si

vostè vol que jo tengui coratge i que pugui tirar endavant les

infraestructures no es preocupi, el coratge el tenc, em sobra

probablement. Vostè ajudi’m i no es preocupi que traurem

endavant aquesta infraestructura el més aviat possible, i si a

sobre ve finançament de Madrid molt millor.

Veig que no podré contestar totes les qüestions, però aniré

avançant. A atenció primària també se m’ha dit que no hi ha

increment de plantilles o se’m criticava que no s’havien fet.

Aquest pressupost precisament contempla la possibilitat de fer

una inversió amb un increment de plantilles, Sr. Ramon; per

tant vostè doni suport a aquests pressuposts. 

Pla sociosanitari, em diuen que per què no l’aplicam i el

renovam. Per favor!, per què no aplicam el pla sociosanitari

que tenim?, perquè és un llibre de text, és un pla sociosanitari

que pot servir per a la comunitat de Balears, per a Madrid, per

a Andalusia, per a Galícia, per a qualsevol lloc, i no vull ni dir

el que va costar aquest pla sociosanitari. Nosaltres hem

començat des que vàrem arribar a elaborar el vertader pla

sociosanitari de les nostres illes, quan a més ja s’havien tancat

dos hospitals com a aguts, o ja s’havien reconvertit en

sociosanitaris, amb la dificultat de planificar i al mateix temps

gestionar, i ara sí que tendrem un pla sociosanitari adient que

ens dirà com hem de distribuir tots els recursos sociosanitaris

de les nostres illes i com crear aquest espai, que jo crec que de

manera immediata el podrem presentar després del seu debat en

el Consell de Govern.

Supressió de GESMA, Sra. Mascaró; bé, sempre estam en

el mateix: per què no ho varen fer quan governaven, Sra.

Mascaró? És que abans no s’havia de suprimir i ara sí s’ha de

suprimir. Jo crec que GESMA té moltíssimes possibilitats,

sobretot a l’àmbit sociosanitari, com deia. Dotació insuficient,

igualment; jo li dic que l’esforç autonòmic de què parlàvem

anteriorment se xifra en més de 200 milions d’euros,

aproximadament; per tant, bé, jo crec que amb aquest

pressupost no és que tengui en el 2005 un pressupost igual que

la despesa del 2004; li puc assegurar, Sra. Mascaró, que gràcies

a Déu hem pogut tenir un creixement. També em parlava

d’inversions, crec que ja està contestat, i ja li dic que

continuarem millorant, continuam millorant en tots els

indicadors que nosaltres creim que hem d’afrontar, sobretot

reconec que un dels principals on ens hem de dedicar és en el

temps d’espera, que és el principal paràmetre de qualitat que

tenen els nostres ciutadans, i en qualsevol cas jo crec que he

contestat més o manco totes les qüestions que s’han formulat.

Només me’n queda una, que és farmàcia, i acab, Sr.

President, perquè veig que se m’ha encès el llum vermell.

Farmàcia, Sr. Gascón. Jo veig que vostè té qualque informació

del ministeri. Vostè ha assegurat molt gratuïtament quina era la

quantitat que ens arribava de Madrid; li don l’enhorabona

perquè quan jo deman xifres a la ministra a mi no em dóna cap

xifra. Farmàcia: jo li dic que el pla que vol aprovar el ministeri

farà perdre a aquesta comunitat autònoma aproximadament 3,4

milions d’euros; el ministeri diu que no, però no em diu ni em

presenta cap documentació, cap xifra que contradigui la

informació que jo li estic donant. Reunió de la mesa sectorial,

del consell interterritorial: més de la meitat dels consellers

demanam a la ministra que deixi sobre la taula el pla de

farmàcia perquè a tots ens fa perdre doblers; què diu la

ministra?, “jo estic convençuda que això pot anar bé i per tant

tiraré endavant, m’és igual la posició que tenguin els

consellers”. El ministeri va per un costat, les comunitats van

per un altre, però al final qui paga la despesa en medicament és

la comunitat autònoma de les Illes Balears. Enguany hem

aconseguit reduir 5 punts aquest creixement de farmàcia i jo

esper, Sr. Gascón, de veres li ho deman, que si vostè té més

influència sobre el Ministeri de Sanitat, cridi a la

reconsideració d’aquest pla de farmàcia, cridi a la prudència i

per tant ens ajudi en aquesta tasca que és difícil, perquè la

despesa farmacèutica a totes les comunitats costa molt. A

nosaltres aproximadament ens suposa un 11% del pressupost,

però per favor, Sr. Gascón, faci veure al ministeri que perquè

ell vagi pel seu compte de manera independent de les

comunitats autònomes, ens pot dur un perjudici greu. 

Supòs que en el torn de rèplica tornarem parlar de distintes

qüestions i si me n’he deixada alguna tornin-me-la dir, però jo

els repetesc que jo estic convençuda que aquests pressuposts

per a l’any 2005 són uns pressuposts ajustats a la despesa real,

aconseguirem no millorar sinó continuar millorant l’assistència

sanitària de les nostres illes, i podrem avançar en el que és el

benestar social, en la qualitat de vida dels nostres ciutadans,

almanco en el que en matèria sanitària es refereix.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari

d’Esquerra Unida, el Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè

esperava un torn més calmat, un inici aquí a aquesta hora del

matí. Jo crec que hem estat tots calmats, però potser vostè

esperava que estiguéssim adormits i només hem vengut amb

una mica de son i hem tractat d’expressar els nostres punts de

vista i la nostra oposició a aquests pressupostos, però crec que

amb un to tranquil, sincerament. No ho sé, recordi vostè com

eren els debats dels pressupostos de sanitat anys enrere i jo crec

que està bastant més tranquilAlet i bastant més suau.

A mi una qüestió que em sorprèn, en general dels membres

d’aquest govern i de vostè en particular, és la quantitat de

vegades que s’adrecen al Grup Socialista perquè els resolguin

els problemes, i ara ha estat especialment insistent amb el Sr.

Gascón perquè li resolgui els problemes. No ho faci tant, a

veure si el Sr. Matas la substitueix i ofereix la cartera al Sr.

Gascón, perquè tot depèn del que li resolguin per allí.

Miri, Sra. Consellera, vostè no acaba d’entendre...

(Remor de veus)

...per què no ens crèiem els pressupostos de l’any passat en

un sentit, i ara tampoc no ens creim aquests d’enguany. Idò

precisament per això, crec jo, perquè els de l’any passat sabíem

que no servien per pagar les despeses imprescindibles i perquè

ara hi ha una pujada tan realment espectacular sense tenir

garantits els ingressos, que són unes oscilAlacions que ni tenen

lògica, ni tenen sentit, ni són creïbles; és que no ho són. La

demostració també del fet que no eren creïbles crec que l’hi

hem dit tots els portaveus: totes les inversions que hi havia en

els pressupostos del 2004 per fer obres les passam al 2005, i les

obres no han començat, i ara parlaré d’algunes d’elles.

I diu: “I per què tenim aquest creixement?; perquè el

Govern creu en la sanitat”. O sigui, que el 2004 no hi creia; si

ara pugen perquè creu en la sanitat és que el 2004 no hi creia.

Miri, el 2004 els interessava parlar del forat que havia deixat el

pacte i enguany els interessa mobilitzar tota la tropa cap a

Madrid a reclamar a Madrid perquè hi ha un govern diferent.

Això és per a nosaltres l’explicació d’aquestes oscilAlacions

pressupostàries que, si no, no tenen cap lògica interna, no tenen

cap explicació.

I després volen arreglar les seves contradiccions..., clar,

quan vostè deia que havia vengut molt ben dotada la

transferència de sanitat i ara aquí explica que és que del 2002

al 2004 ha pujat molt la població. Del 2002 al 2004 són tres

anys, si jo no vaig equivocat, comptant els dos. Bé, el càlcul de

població per al finançament era del 99; del 99 al 2002 tres

anys, també, ja portàvem un retard de tres anys, però a més -i

si no consulti el Sr. Conseller d’Hisenda, no diré el seu nom no

sigui que demani un nou torn d’intervenció- és que aquella

regla de modulació que ens aplicaren per al finançament i que

feia que d’allò que ens tocava per habitant ens fessin un retall,

una mossegada molt important, això ja passava el 2002; amb el

sistema de finançament que va començar el 2002 ni teníem la

població real, ja havíem crescut molt perquè era la població del

99, i a més, com que la del 99 ja els pareixia a Madrid que

suposava un augment massa espectacular, diu: “Sí, els toca

100?, idò 75", o no record quants exactament. Ens fan aquella

mossegada sobre el finançament que ens corresponia de la regla

de modulació.

Per tant, es posin com es posin els problemes del

finançament de la sanitat o de l’educació no comencen el 2002.

Les transferències d’educació i les de sanitat han vengut

dotades insuficientment, perquè a més hi havia un dèficit -

aquest sí- històric, un dèficit històric perquè aquí teníem el

nivell d’infraestructures i el nivell de personal per atendre

aquestes infraestructures que era molt inferior a la mitjana

estatal. Així ho rebérem i amb poc finançament per tirar

endavant.

I és cert que l’INSALUD, les construccions que ja tenia

programades, que estaven previstes, perquè algunes d’aquestes

que diuen aquí eren programació de l’INSALUD de fa 7, 8, 9

anys fins i tot, ara l’INSALUD frena la construcció de noves

instalAlacions perquè això ja ho farà el Govern de la comunitat,

una vegada que agafi les competències.

I el tema de Son Dureta, per acabar. Tots els professionals

estan molt contents. No sé per què hi ha aquell escrit amb mil

i busques de firmes de professionals? Però bé, ara els han

convençut, diu estam molt contents i demanin que es faci via.

Sí, Sra. Consellera, i nosaltres també i nosaltres també. No li

pareix que seria, fins i tot causa suficient d’una esmena a la

totalitat a aquests pressuposts que no estigui previst ni un sol

euro per al nou Son Dureta, que a hores d’ara encara estiguem

així? Efectivament, faci via, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, ja acab, Sr. President. I si vol colAlaboració per anar a

demanar a Madrid que ajudin a finançar Son Dureta, estam tots

d’acord, però Son Dureta el projecte que hi havia, no un que

val el doble i que no està justificat de cap de les maneres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. A veure, la Sra. Consellera ens ha dit

que veniu a defensar el vostre pressupost aquí, hagués estat

molt millor per als ciutadans que l’haguéssiu defensat dins el

Consell de Govern i haguéssiu aconseguit bastant més del que

heu aconseguit. No crèieu que hi hauria esmena a la totalitat;

per què no ho crèieu? Vós mateixa deis: és un pressupost

ajustat a la despesa. Dins el 2004 la despesa que hi havia

prevista no s’ha fet, totes les construccions que estaven

pressupostades no hi eren, per tant el que han gastat el 2004 és
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totalment insuficient. Si el tenim ajustat a la despesa, el 2005

també serà insuficient, per tant és com a de caixó que

presentem esmena a la totalitat.

El 2004 va ser un any molt dur; desgraciadament, Sra.

Consellera, el 2005 tendreu un any molt dur.

Millores a llistes d’espera. Millores, heu fet tot un llistat de

millores, les llistes d’espera, jo el dia que sàpiga com

comptabilitza la seva conselleria i vostè les llistes d’espera,

quins són els criteris per entrar-hi i quins són els criteris per

canviar de dia a la gent que canvien de dia, me la creuré. Però

jo tenc les dades que publica la conselleria, les dades, que les

tenc i les tenen els mitjans de comunicació, però després

coneixes les persones que te diuen: hi he anat, el metge estava

refredat o estava de baixa i m’han dit que no me tocava avui,

torn a començar la llista d’espera. Aquestes coses vostè no les

comptabilitza dins el temps, perquè com que torna començar

aquesta senyora i segueix sense operar. Vull dir, les llistes

d’espera vós en parlau molt, nosaltres no volem fer demagògia

amb això, però a vós vos agrada parlar-ne molt d’aquestes

millores. I realment els ciutadans de peu no n’han trobades

moltes de millores.

Noves prestacions, com a gran nova prestació, la

neuroreflexoteràpia, que és una especialitat que no està

reconeguda dins el sistema sanitari públic, que me pareix molt

bé, però també hi ha moltes altres necessitats dins el tema de

salut, per exemple les alAlèrgies, que han posat un “daixò”

d’investigació, però les persones que tenen alAlèrgies no tenen

alAlergòlegs dins el sistema sanitari públic.

Diu vostè que té interès que les coses millorin, evidentment,

per això estau a una conselleria i nosaltres ens ho creim que

teniu interès que les coses millorin, però amb aquest pressupost

no podreu millorar, només podreu continuar. No podeu fer una

aposta decidida per la sanitat amb aquest pressupost, només

podeu anar destinant, diu: destinam el mínim que obliga l’Estat;

no destinam un poc més, és evident. Perquè la sanitat en

aquestes illes necessita molt més que el que necessiten les altres

comunitats, perquè tenim moltes més deficiències, per tant és

lògic que s’hi destini més.

S’ajusta a la despesa real. Totalment d’acord, però no

s’ajusta a les necessitats ni de més serveis, ni de més

construccions ni de més personal.

Des que tenim competències la població ha crescut un 16%.

No, amb dos o tres anys la població no ha crescut un 16%, ha

crescut, però no un 16%, ha crescut des de fa molt de temps

que creix. I les deficiències i les mancances no són només per

increment de població.

El nou Son Dureta, diu que abans de Nadal instarà

l’Ajuntament de Palma que canviï la requalificació de Son

Espases. Nadal és pràcticament passat demà, és ben hora

d’haver entrat, aquestes coses són lentes. Idò crec que vostès ho

fan, totes aquestes coses, per seguir esperant a poder-ho

construir. Ara hem anunciat que hi farem coses, en els voltants

sí que se n’hi faran de coses, i no seran precisament públiques.

Però mentrestant l’hospital espera.

Heu dit tot el llistat d’inversions que no heu pogut fer,

perquè clar, heu licitat unes altres serà l’avantprojecte; no vaig

ser jo que vaig prometre que aquestes obres començarien dins

el 2004, vàreu ser vós, no vàreu dir dins el 2004 licitarem; no,

no, no, vàreu dir dins el 2004 començarem l’hospital de

Formentera, posarem la primera pedra del nou Son Dureta,

vàreu ser vós que ho vàreu prometre. I ja vos ho vàrem dir que

segurament no seria així i així ha estat.

Demana cofinançar Son Dureta, i me demana ajuda a jo. Per

què no ho va demanar quan els seus governaven a Madrid el

cofinançament de Son Dureta? O només ho podem demanar

quan no són dels nostres? I me demana a mi ajuda perquè el

nou Son Dureta pugui fer més via; vostè no la vol la meva

ajuda, fa més d’un any que li donam la nostra ajuda. Vostè

tenia un projecte i faria un any que les obres podien estar

començades i faltaria menys per inaugurar, però vós no la voleu

aquesta ajuda; vós voleu que la nostra ajuda sigui dir amén al

que vós feis a Son Espases, i no li direm amén al que feis a Son

Espases, perquè encara dubtam de moltes de les actuacions que

s’han fet a Son Espases, segurament qualque dia n’haurem de

tornar parlar.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sr. President. GESMA, evidentment que ho vàrem

demanar quan governàvem amb coalició amb altres partits, no

ho demanàvem dins el Parlament, però (...) i ho seguirem

demanant si governen vostès si governam uns altres, perquè li

repetesc, per què no va demanar quan els seus governaven a

Madrid cofinançament per a Son Dureta? Per què no va

demanar després l’increment per a la població? No ha crescut

la població des que el Sr. Aznar se n’ha anat de Madrid, ja hi

era. Hem de ser coherents tots i jo li promet que nosaltres sí

que ho som coherents i li demanaríem també coherència a vostè

i sobretot al seu partit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. El pressupost més alt de la història,

diu la consellera, nosaltres deim que és un augment fals. Per

açò, l’any passat era un augment que no creixia, però era un

pressupost real. És un pressupost de resignació, nosaltres

pensam que de l’any passat que era de submissió franca i clara

davant Madrid, ja li han dit abans, no ho tornaré a repetir

perquè a més no hi ha el Sr. Ramis i no...

Vostè realment, Sra. Consellera, no necessita sàvia, vostè

no és responsable mai de res, tot ho fa bé i no tenim cap

problema, surt aquí i ens diu tot el que gestiona, diu que ha

millorat la compensació dels ciutadans per açò, cert, ha millorat

més. Com aquestes proposicions no de llei que feim: el Govern
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farà, no el Govern millorarà més, doncs ha millorat més perquè

ja s’havia millorat abans, que no existien. Ha millorat el temps

d’espera sobre llistes d’espera quirúrgiques que deia la Sra.

Mascaró; jo d’aquest tema no en vull parlar, vostè sap el

macro, jo sé el micro, i li assegur que el que vostè conta i el

que jo veig no té res a veure, però açò no passa ara, ha passat

tota la vida, per això jo punt a la boca i no dic res.

El que sí puc dir és que la gestió que vostè sembla que digui

que fa tan bé, doncs a preguntes que vostè ens contesta, resulta

que Son Dureta baixa el número d’intervencions a l’any 2003

i no el primer semestre, sinó tot l’any, 100 intervencions, Son

Dureta; jo vaig pensar que era per Son Llàtzer, quina és la

meva sorpresa que veig que les peonades, el número

d’intervencions fora d’horari augmenten 1000 el 2003. Això és

bona gestió o és que hi ha qualque problema? Són aquestes

coses que no reflecteixen la bona gestió que vostè ens fa fer

creure. De tota manera jo li insistesc en el mateix, sobre la llista

d’espera jo m’estim més no parlar-ne, perquè és un problema

irresoluble probablement, molt difícil, i vostè sap que no és

aquí el lloc per parlar-ho probablement. Però bé, vull dir, vostè

tampoc no n’hauria de parlar.

Ha millorat el transport sanitari? Probablement sí, hi ha

reclamacions però no tantes com hi va haver en el seu moment,

això sí que és veritat.

Respecte de la farmàcia, bé, la farmàcia a Balears, “Gasto

farmacéutico a través de receta oficial del Sistema Nacional de

Salud” a Balears ha augmentat gener-setembre un 8,48%, a la

mitjana estatal un 6,55% i vostè ens explica que el nou pla de

farmàcia doncs serà un drama i perdrem 3 milions i mig, no sé

què. Bé, jo li vull recordar que es va pactar un creixement l’any

2003 de despesa farmacèutica del 6,5% i el real va ser del

12,5%, no sé quines lliçons hem d’anar a aprendre.

Curiosament el pla de política farmacèutica que vostè sap del

Partit Popular no es du mai al Consejo Interterritorial, ni es va

executar, es va signar un pacte amb la indústria farmacèutica i

els laboratoris retornaven una part de l’excés de la despesa,

però vostè sap que com més gastaven més donaven els

laboratoris. Per tant, això era un favor per als laboratoris, ara

és un 2%. No ens posarem d’acord sobre aquest assumpte, a

més és un assumpte molt llarg, però el cert és aquest.

I per últim, ens ha dit que a vostè no l’agafarem a

contrapeu, ens ha vengut a dir, vull dir que quan diu una cosa

és fa o és la que diu i la manté sempre. Miri, nosaltres hem

presentat una esmena sobre ortodòncia i altres als majors de 65

anys, que vostè va presentar aquí com a proposició no de llei

quan era a l’oposició i demanava que ho pagués el Govern de

les Illes Balears. Jo li he recordat ara perquè estic segur que té

tanta feina que se n’ha oblidat, però és que l’altre dia he vist

que vostès demanen que ho pagui Madrid ara. Demostri,

aprovant aquesta esmena, que vostè sempre fa el mateix; surti

aquí i digui que a cap hospital de les Illes Balears, com vostè

es cansa de dir, es dóna el Sildenefilo gratuïtament als malalts,

que vostè sap que sí es dóna i es cansa de dir als diaris i es

cansa de dir, l’altre dia al Sr. Ramon, que aquí s’havia intentat

només posar el Viagra i coses d’aquestes i no es va posar. Surti

aquí vostè i ho digui públicament que no es donarà el

Sildenefilo als hospitals, el Viagra, que no es dóna als

hospitals, surti i digui, com diu vostè sempre, que no es dóna

perquè el Consell Consultiu no ho va aprovar, surti i digui que

als hospitals no es dóna. Surti i digui que no es dóna la píndola

del dia després en els centres de salut, com vostè també s’ha

cansat de dir. I jo li demostraré que no.

Si vostè fa això, llavors estarem d’acord que sempre fa el

que diu, però vostè sap que és el que jo dic i no el que vostè diu

normalment.

Sra. Consellera, en definitiva, els pressuposts aquests jo

confio que siguin bons per a aquesta comunitat, no hi tenc gaire

fe; tenc por que les inversions no es facin, com ha passat ja

aquest any, que s’han executat molt menys del que estaven

previstes. I per altra banda, vostè té un pla molt ambiciós 2004-

2010, una de les primeres propostes és l’hospital de

Formentera, té raó que ja és hora que es posi en marxa. Però

vagi alerta amb el Sr. Font, vagi alerta al Sr. Font perquè la

Conselleria de Medi Ambient surt avui als diaris, “Medio

Ambiente condiciona las obras del hospital de Formentera” i

posa un plec de coses de carreteres, no ho ha llegit encara?

Doncs ja ho podrà llegir ja, perquè tendrà problemes durant sis

mesos almenys.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM

(Aina Maria Castillo i Ferrer):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Respecte de l’hospital de

Formentera no necessit llegir la premsa per saber el que passa.

Vostè sap que quan s’ha de construir qualsevol infraestructura

Medi Ambient sempre ens ha de dir si es pot fer o no es pot fer.

Li puc assegurar que aquests problemes estan resolts, han fet

molta feina i probablement aquest és el motiu que l’hospital de

Formentera no s’hagi començat a construir enguany, com jo

pensava que podríem fer, sinó que es començarà a construir a

principis de l’any que ve, però li vull recordar, Sr. Gascón, que

el solar on s’ha de construir l’hospital de Formentera no el va

triar aquesta consellera, Sr. Gascón.

Però en qualsevol cas, repetesc, nosaltres intentam superar

les dificultats perquè tenim un objectiu clar i en aquest cas és

construir l’hospital de Formentera; el que per a uns eren

avantprojectes i simplement un parell de dibuixos damunt un

paper, per a nosaltres avui és una realitat i ho demostra el fet

que ja està licitat.

Bé, començaré perquè hi ha poc temps, he tret més o manco

les grans qüestions que s’han debatut avui aquí. Finançament,

hem crescut un 16% de població des de l’any 99, l’any base de

càlcul de les transferències de sanitat. Que, per cert, no vaig ser

l’única que va dir que no eren insuficients, crec que el conseller

d’Hisenda del pacte de progrés, el Sr. Mesquida, llavors va dir

que, no me’n record quina era l’expressió, però qualque cosa

així com “moderadament satisfactori”. Per tant, vull dir que si

jo estava equivocada, vostès també estaven equivocats, però en

qualsevol cas, jo crec que no era equivocada aquesta percepció,

el que passa és que tampoc no sabíem el que passaria amb
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població des de l’any 99. També els he de dir que som la

segona regió europea, no d’Espanya, que més percentatge

d’immigració tenim a les nostres illes, també això vostès,

sobretot els que són sanitaris, saben perfectament que això

afecta l’assistència sanitària. 

Per desplaçats, desplaçats dic des de turistes estrangers,

turistes nacionals, les persones que venen a fer feina durant

sobretot la temporada alta a les nostres illes, amb totes les seves

famílies, l’IMSERSO, etcètera, per aquest concepte no rebem

ni tan sols una dècima part del que realment demanam al

Ministeri. Però podem estar parlant de xifres, però això al final

ens interessarà a nosaltres, als ciutadans el que realment els

interessa és que siguem capaços de poder tenir els recursos per

tal de garantir una assistència sanitària digna. I jo els ho deman,

de ver que els ho deman, estam d’acord o no estam d’acord a

demanar una millora de finançament a l’Estat? Deixem-nos, és

que no importa parlem de xifres, no importa parlem de segons

quines qüestions, el que hem de saber és si estam d’acord a fer

pinya per anar a demanar una millora de finançament. Ho

demana la llei de finançament autonòmic, complim el requisit

de la Llei de finançament autonòmic, per tant anem tots els

grups parlamentaris de les Illes a demanar una millora del

finançament a l’Estat, i dic tots, perquè n’hi ha qualcun, que ara

no m’escolta, que canvien de parer segons com venen donades

les coses. No és precisament aquest Govern qui ha canviat

d’actitud després del dia 14 de març, no. Aquest Govern, ja ho

va dir el president de la comunitat autònoma, en Jaume Matas,

en el debat de l’estat de la comunitat, previ a les eleccions

generals, i ja va dir que una de les primeres coses que faria, una

de les seves prioritats seria demanar una millora del

finançament en matèria d’educació i sanitat, amb

independència de qui guanyàs les eleccions. En canvi ara, els

que abans estaven d’acord que s’havia de fer, com que

governen els seus i els seus no les fan massa cas, es retrauen

una mica, com va passar a la comissió de finançament de l’altre

dia.

Son Dureta, responsabilitat senyors, responsabilitat de Son

Dureta. Potser vostès no estan d’acord a dur un nou hospital,

nosaltres ho tenim com a compromís electoral i per tant s’ha

d’acomplir. Anem a dur endavant aquesta infraestructura, jo els

deman suport, jo ho faré, vull dir que jo faré tot el possible

perquè aquesta infraestructura, el nou hospital de Son Dureta

surti endavant, perquè és una responsabilitat davant els

professionals que feim feina allà i de tots els usuaris que també

hi van; perquè si hi han donat una volta darrerament, veuran

que tenim uns extraordinaris professionals però tenim una

infraestructura molt obsoleta que l’any que ve ja fa 50 anys. Per

tant, anem a fer també pinya, Sra. Mascaró sobretot vostè que

diu anem endavant. Anem endavant, de ver, anem endavant,

però vostès no me posin pals a les rodes, és a dir, vostès

m’ajudin a treure endavant aquesta infraestructura, perquè fins

ara no m’ho han posat gens fàcil.

Però repetesc, jo esper que aquesta setmana entri a

l’Ajuntament de Palma, la modificació del pla per sortir

endavant. Així vull recordar que des del Govern es cofinancen

hospitals de referència a altres comunitats autònomes

governades pel Partit Socialista i en canvi aquí no volen ni

sentir-ne parlar. I no es cregui, Sra. Mascaró, que estarien

començades les obres, perquè ni hi havia procediment, ni

s’havien licitat les obres, ni hi havia un duro pressupostat per

a aquesta infraestructura. Per tant, no es deixi enganyar Sra.

Mascaró.

Llista d’espera, jo no som triomfalista, jo simplement don

les dades perquè si no després me dirien que a més ocult les

dades. Vostès estan d’enhorabona, perquè quan jo era la

diputada portaveu a l’oposició, mai vaig aconseguir que me

donassin llista d’espera, dades de llista d’espera, record que

fins i tot, bé, vaig haver de demanar no sé quantes vegades en

el registre de la conselleria que me les donassin. I encara, vaja,

podria estar esperant aquestes dades, vostès les tenen

puntualment cada vegada que me les demanen, i no som

triomfalista, perquè sempre he dit que si hem aconseguit el que

hem aconseguit, que és molt, és gràcies a l’esforç de tots els

professionals. Per tant, no som triomfalista.

No hi va haver menys activitat a Son Dureta, Sr. Gascón, hi

va haver menys activitat ambulatòria a Son Dureta, però

activitat amb més complexitat, que és el que pertoca a un

hospital de referència, vostè ho hauria de saber, perquè a més

és cirurgià.

Farmàcia.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, Sr. President, acab tot d’una. Farmàcia. El Pla de

farmàcia que va començar a elaborar el Partit Popular en el

Govern, el Ministeri de Sanitat, es va dur al Consell

Interterritorial per al seu debat, jo hi era present, va ser una

posada en comú de totes les iniciatives que duen les comunitats

autònomes, i vostè crec que té l’acta on consta això que li dic.

En canvi el Pla de farmàcia que du aquest ministeri el primer

dia que jo vaig tenir ocasió de debatre, entre cometes, perquè

va ser un monòleg, aquest pla amb la ministra, el me vaig

trobar editat damunt el meu lloc en el Consell Interterritorial,

editat sense haver ni discutit una coma d’aquest pla i on feien

referències fins i tot al dolent que era el Govern anterior.

Prestacions, no m’he oblidat de la prestació de majors de 65

anys en atenció bucodental. El que passa és que és una

prestació cara, que durem endavant i que lògicament també està

pendent de la millora del finançament de l’Estat.

I Formentera, Formentera que els he de dir i ja els he dit

que estan licitades les obres i crec que ja els he contestat les

qüestions que m’han dit.

I acabaré dient que el pressupost del 2005 jo estic

convençuda que ens permetrà afrontar a la nostra comunitat

autònoma la nostra obligació, que és cobrir les necessitats de

salut dels nostres ciutadans, des de l’educació, SIDA per

exemple, SIDA que vostès me criticaven fa pocs dies que no

fèiem un esforç. Hem crescut un 4%, el Ministeri, la

transferència que ens ha fet el Ministeri és exactament igual

que la de l’any anterior, i hem d’elaborar un altre pla.
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Llei de drogues, plans de nutrició, etcètera. Assistència,

rehabilitació i no s’oblidin, perquè veig que aquí a cap dels

grups parlamentaris de l’oposició els interessa el consum, que

també és a la meva conselleria i també és dins el pressupost de

la secció 18; en el consum també farem feina per garantir tots

els drets dels consumidors i dels usuaris. Posarem en marxa el

programa Consum a ca teva, per acostar l’oficina dels

consumidors, l’administració dels consumidors als ajuntaments

amb la colAlaboració dels ajuntaments. Potenciarem la Junta

Arbitral de Consum i serem permanentment en el mercat per

evitar les alertes sobretot de consum, que darrerament en tenim

moltes, i que he de dir que des de la direcció general s’ha

contribuït molt al que són les alertes nacionals enguany, perquè

hem estat amb permanent vigilància.

Per tant, per acabar, Sr. President, simplement dir a tota la

cambra que jo esper que aquests pressuposts del 2005, que sí

han estat lluitats, lògicament, i han estat parlats amb el

conseller d’Hisenda, a qui he d’agrair també la seva sensibilitat,

perquè la pujada de més del 40% li puc assegurar, Sra.

Mascaró, que no la té cap conseller de sanitat en aquest

moment de tota Espanya; jo estic convençuda que aquest

pressupost demostra l’aposta decidida per la sanitat, sempre

l’hem feta, però enguany la feim molt més i demostra que

realment aquest Govern té uns pressuposts socials, que pensen

amb les persones i que pensen amb els nostres ciutadans. Per la

meva part, com a responsable sanitària, els puc assegurar que

continuaré fent feina per poder millorar aquelles qüestions que

s’hagin de millorar per continuar amb les coses que han

millorat i per arreglar aquelles coses que encara no estan

solucionades que, efectivament, com passa a tots els serveis

sanitaris, doncs encara en tenim un parell.

Per tant, moltíssimes gràcies a tots i molts d’anys.

EL SR. PRESIDENT:

Per torn en contra, té la paraula el Grup Parlamentari

Popular. El Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

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

Ara toca totalitat i per tant la consellera ha fet una magnífica

exposició, després me diu el Sr. Ramon que faig la pilota; els

que me coneixen saben que sempre me perd per no saber-la fer

la pilota, sempre dic el que pens, però és que aquí hi ha una

reflexió: on érem, on som i on anam. On érem? Érem a una

política d’abstracció, a un model fonamentalment teòric, a una

cultura mediàtica; érem a una política d’equilibri entre forces

sense coherència a una conselleria que dirigia GESMA que

avui demana que l’eliminin, però com que la duia Esquerra

Unida i Esquerra Unida tenia la cadira que no ens havíem de

moure, això era el que hi havia, un regne de taifes. On som?

Som a uns pressuposts d’un 2,35%, que dèieu que era, no ho

enteníeu, a un 40%; ara vos preocupa que no es pugui fer. És

un pressupost d’un 40% més, aquí és on som ara, i aquí és on

ve la principal disgregació teòrica entre política gestió, política

mediàtica i política ficció.

El Ministeri de Madrid ho veim cada dia, política mediàtica,

no saben de què han de parlar i s’inventen un dia el tema de les

drogues, fan un discurs teòric, però el que és concepte de salut

ampli, amb tots els meus respectes, molt poc.

Política ficció és allò de què farem i farem i farem, quatre

anys ho vàrem patir, però no ens posam d’acord, però no tenim

doblers, però no sabem com hem de finançar.

La política gestió, que és la política en la qual un model

liberal creu fonamental, és saber gestionar les necessitats de la

ciutadania. I per això no fan por determinades estructures, que

jo diria retrògrades i poc coherents amb la realitat. Li faig un

envit a l’oposició: quant d’aquí dins pagam hipoteques per un

cotxe i per un habitatge, que són dos elements fonamentals?

Creïs vosaltres que un Govern amb sentit comú no s’ha

d’hipotecar per la salut i l’educació, que és el més important

d’una comunitat? Ho creïs realment això? Hi ha una cosa que

es diu suficiència financera, si vostè guanya cent i es compra un

Mercedes i ha de pagar 90.000 pessetes cada mes de les

100.000 per mantenir el Mercedes, mal negoci. Però si vostè

guanya cent i es compra un Panda i funciona amb 10.000 tendrà

la mateixa feina i serà eficaç, això és política gestió.

Aquest govern sap perfectament que és capaç d’assumir

aquest deute, per dos motius: un perquè sap manejar els

doblers, perquè les sap gestionar i això és absolutament

inqüestionable.

On anam? Anam a no obviar consum, ni tan sols l’heu

esmentat, salut i consum, això és la conselleria; amb un

programa d’acostar el nostre esforç a la ciutadania. Parlam d’un

model sociosanitari que serà una realitat ja, amb una qüestió

que per a mi és cabdal, es fa antigament un model sociosanitari

absolutament teòric com sempre, com deia molt bé la

consellera, que el poden fer i copiar de qualsevol altra

comunitat, nosaltres feim un model sociosanitari tècnicament

correcte perquè el primer que ha fet és una anàlisi profunda de

quina és la realitat a tota Mallorca: quina prevalença de

malalties, quina incidència, quina edat, on estan ubicades les

malalties, amb quin registres i en funció d’això es faran

programes. El producte aquest de parlar de recursos i tot això

ja està molt passat de moda, a Europa el que es du i en el món

el que es duen són programes, no podem fer de mils milions de

pessetes que després no sabem perquè l’hem fet, com per

exemple el psicogeriàtric. Nosaltres hem de fer programes que

vagin adreçats a realitats concretes i a necessitats concretes.

D’addiccions tampoc no n’he sentit parlar. Nosaltres sabem

perfectament el que es fa, es va fer una llei que s’enfrontava a

un sector important productiu de l’Estat espanyol i de les Illes

en particular. Nosaltres feim un pla d’humanització, feim un

programa amb un decret de llista d’espera, feim un estatut marc

per defensar els professionals, que són els primers avaladors

d’una salut pública adequada; feim un pla d’infraestructures,

deim el que volem fer quan, com i amb quins doblers. Sabem

el que hem de fer en salut pública. No ens oblidam de la

investigació, mirin els pressuposts, mirin l’esforç que fa

aquesta comunitat en investigació, mai no s’havia fet, i me

perdonin, si miren percentualment, cap comunitat d’Espanya es

gastarà el que nosaltres gastarem percentualment i per càpita en

investigació, això és nou i això mal i això preocupa als que fan

política ficció.
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Assistència i noves tecnologies, això és el que es fa i és el

que es fa diferenciant un model de malalt agut que precisa

hospitals amb un programa ambulatori correcte, fent una

medicina del segle XXI i posant en marxa recursos

sociosanitaris reals, que el que fan és que els malalts crònics i

els malalts palAliatius tenguin recursos adequats. Això és

política gestió i això és on va aquest govern.

I per tant, com que amb aquests pressuposts i amb la

capacitat de gestió que jo crec que ja s’ha demostrat, creim que

això va per bon camí, nosaltres, el nostre pronunciament és

aquest. I acab perquè no crec que es necessiti esgotar el temps,

els que han fet moltes oposicions i els que hem anat pel món

fent exàmens a qualque universitat sabem que un no sap ni tan

sols gestionar el temps, molt probablement no sabrà gestionar

res més. Has de saber el que has de dir i aquest govern ho diu

i el Grup Parlamentari Popular li dóna suport perquè sap

perfectament el que fa.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

(El Sr. Vicepresident segon substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, per part del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds, té la paraula el

diputat Sr. Ramon i Juan.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Munar, jo avui no el

recriminaré, jo crec que en algunes ocasions vostè s’ha passat

de fer la pilota al Govern, avui no tenc res a dir-li, me pareix

molt bé, va millorant.

S’ha posat molt filosòfic, a veure on érem i on som ara, i hi

ha coses que em sorprenen, abans era política mediàtica. Bé,

supòs que qualsevol conselleria, qualsevol govern intenta que

els mitjans de comunicació recullin les coses, però abans era

política mediàtica. Totes aquestes inversions que vénen per al

2005 vostè sap quantes vegades s’han anunciat a la premsa?,

sap quantes vegades? Vaig veure a un diari, fa mesos ja, ho

havien dit tantes vegades ja, les carreteres aquestes que ho

faran amb finançament a ombra, diu “com s’ha fet el nou Son

Dureta”, ja publicava un diari, sincerament, política mediàtica

crec que a vostès ningú no els ha de donar lliçons. I política de

ficció, també, no ho sé, atribueixen als altres el que són les

seves mancances, en quatre anys farem, farem ... Bé, vostès

encara no porten quatre anys, ara, perquè abans en duien molt,

però, farem, farem, crec que ningú no els pot donar lliçons, a

pesar que tenen un model liberal que sap gestionar, la qual cosa

vol donar per suposat que els d’esquerres, els que defensen

sistemes públics no saben gestionar. Bé, això per més que ho

afirmin ho haurien de demostrar.

Que qualsevol s’hipoteca, sí, però hauríem de veure en

quant ens hipotecam, per quant de temps, a quantes generacions

i a quants de governs. Seguint en la metàfora que feia vostè, diu

que si un pot comprar un Mercedes o un Panda, clar vostès

s’han apuntat al Mercedes, però no tenen combustible per fer-lo

funcionar, tal vegada no haurien hagut d’anar tant de pressa.

Consum. Ningú no n’ha parlat, no hi ha molt de temps, però

evidentment això vol dir que m’acceptaran l’esmena que

demana major partida per a consum que no m’acceptaren en

comissió, supòs.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Diputat, li demanaríem que fes referència al debat i no

a un debat anterior.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, Sr. President. És que m’ha dit que no parlàvem de

consum, i jo li faré una referència que demostra que sí em

parlat de consum.

Clar, i retreure que el projecte de llei de drogues, que fèiem

un projecte que s’enfrontava, bé, es va fer un projecte de llei de

drogues que contemplava totes les addiccions, les més

importants, la més important de totes, la que causa més

problemes és la d’alcohol. Vostès no han retocat ni una coma

d’aquell projecte, però no s’han atrevit a incloure l’alcohol.

Aquesta és la millora de gestió que han fet vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Diputada Sra. Mascaró i

Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Sr. Munar, deis vós que hem de

saber on érem, on som i on anam, però també és important

saber per què hi érem, per què hi som i per què hi anam, i

sobretot quan hi arribarem. I en temes de salut, sobretot en

temes d’inversions, no veim gens clar quan hi arribarem. Deis

vós que s’han de gestionar les necessitats dels ciutadans, jo no

hi estic d’acord amb això, Sr. Munar, s’ha de gestionar per

donar resposta a les necessitats dels ciutadans, no es poden

gestionar les necessitats, no es pot dir ara aquesta temporada no

podem tenir malalts de cardiologia perquè els quiròfans i els

cardiòlegs no ... no, no, no, s’han de donar respostes a les

necessitats dels ciutadans.

Parlau també d’hipoteques, i és evident, qui més qui menys

feim hipoteques, no per comprar Mercedes, però sí per comprar

cases i coses necessàries, però és que el que ens plantegen

sobre el finançament de les construccions i de les inversions de

Son Dureta, no és una hipoteca, és un fons perdut, sense saber

a canvi de què, perquè de moment ni el Govern no ho sap que

fa comptes fer, perquè paga estudis perquè algú li expliqui quin

ha de ser el model de finançament. Per tant, on érem, on som i

on anam i quan hi arribarem i què ens costarà arribar-hi,

arribar-hi, no fer-ho, Sr. Munar.
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I, finalment, parlau que està passat de moda parlar de

recursos i que per Europa ja no es parla de tenir més recursos

sinó de tenir programes. Miri, digui-li com vulgui, el que han

de fer és millorar, si vostè no li vol recursos i li vol dir

programes, millorin els programes per donar resposta a les

necessitats dels ciutadans, a mi m’és igual si vol que li diguem

programes, que els programes siguin el suficientment bons i

ben dotats econòmicament per donar resposta a les necessitats

dels ciutadans en temes de salut. 

I és ver que no hem parlat gaire de consum i no hem parlat

de moltes coses perquè deu minuts tampoc no donen per tant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el diputat Gascón i Mir.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Poca cosa hem de dir a l’alAlegat

victoriós que ens ha fet el Sr. Munar. Sobre la cultura

mediàtica, miri, jo l’altre dia llegia una carta al director a un

diari d’aquesta comunitat, que parlava d’una revista, la revista

de la conselleria o subvencionada en gran part per la

conselleria, on el 45% del tot el que sortia eren fotos de la

consellera, el 45% de l’entrevista eren fotos de la consellera, la

coneix vostè la consellera, no som jo. Per tant, cultura

mediàtica, què vol que li digui, Sr. Munar?

No tenim culpa mai de res. Formentera, Medi Ambient diu

que no va escollir el terreny ell; llistes d’espera, miri com m’ho

van deixar; (...), no em contesten; píndola del dia després, no

sap no contesta; les dents, allò que he dit de les dentadures dels

majors de 65 anys que ens va demanar que ho pagués el Govern

balear, ara ha insistit que ho ha de pagar el Govern central.

Clar, és que així és molt fàcil fer la feina.

Dues cosetes només, president. Una per defensar una

persona que no hi és, que és l’anterior consellera d’Hisenda,

diu al Diari de Sessions sobre aquest tema que ha dit la Sra.

Consellera que estava moderadament satisfeta, concretament ...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Diputat, però el debat no és amb la consellera,

eh?, té un torn de rèplica a la intervenció del Grup Popular.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Molt bé, Sr. President, si no em deixa vostè parlar. Tan sols

dir que sobre farmàcia, que sí n’ha parlat el Sr. Munar a un

moment donat, jo tenc aquí les actes 64 i 65 on hi era la

consellera, em sap greu, però hi havia la consellera, no el Sr.

Munar, i a cap acta no surt que es presenti el Pla de política

farmacèutica, és mentida que es presentés a una acta. Jo tenc

totes les actes, se suposa que totes les actes, i no hi ha a cap

moment això, per tant, això és fals.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, té la paraula

per part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Munar i Cardell.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

La contrarèplica és que no sé què els he de contestar, però sí els

puc dir, perquè pràcticament no m’heu dit res, però del que sí

m’heu dit, que és aquesta obsessió permanent que teniu amb

Son Dureta, com si la Conselleria de Salut i Consum només

hagués de fer l’hospital de Son Dureta. La diferència entre un

discurs esfèric i l’imbecilisme esfèric és que simplement estan

contraoposats, és a dir un discurs esfèric és pràcticament

sempre, l’agafis per on l’agafis, vessa salut, si un s’obsessiona

que tota la seva oposició s’ha de fonamentar que no facin el

nou Son Dureta, és que no hi ha res més a dir, però si és això el

que vos preocupa, el 22 de diciembre 2004, avui, Cinco Días,

supòs que per a molt de vostès, una revista especialitzada en

economia: “Las administraciones -en plural- lo utilizan para no

endeudarse, el modelo de financiación mixta de edificios se

extiende a toda España, hospitales, cuarteles y ministerios”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat núm. 15 de globalitat

i, en primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida

i Els Verds a les seccions incloses al present debat. Té la

paraula el diputat Ramon i Juan.

EL SRA. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La primera de les esmenes

que tenim és una dotació de recursos per al seguiment i posada

al dia del Pla de salut, Pla de la sida, Pla sobre tabaquisme, Pla

sociosanitari, únicament en el Pla sociosanitari han dit que hi

estaven treballant i a la resta no sabem que hi facin res des del

Govern.

La següent esmena és per a campanyes de salut, de

promoció de la salut, que demanam que s’hi incloguin 3

milions d’euros. La següent, campanya de vacunació contra

varicelAla, amb un important de 215.000 euros, campanyes de

vacunació contra pneumococs, una partida d’1.670.000 euros.

Transferències per valor de 300.000 euros als consells en

relació amb el Pla sobre drogues. 15.000 euros, una esmena

modesta, 7651, per augmentar les oficines de consum, aquesta

sense cap dubte el senyor parlamentari del Grup Popular hi

votarà a favor. La més important quant a partida econòmica, bé,

som així d’obsessius, és que clar, pensam només en Son

Dureta, però això tendria una fàcil solució, comencin a

construir-ho i deixarem de parlar de Son Dureta, com que no

comencen, no hi ha ni un euro, demanam que es posin 15

milions d’euros, donat el valor de l’obra per al primer any, no

és una quantitat excessiva, però com que l’havíem de traslladar

d’una partida a l’altra i tampoc no n’hi havia moltes, ho

traslladàrem de concerts amb entitats privades que estava molt

ben dotada, i 15 milions d’euros per al nou Son Dureta.
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La següent, 3 milions d’euros, reforma de bloc quirúrgic i

àrea de consultes de l’hospital Can Misses. Promeses repetides,

problemes greus, evidents, donam per suposat que hemodiàlisi,

que han dit que ho han licitat, i àrea de pediatria que

mediàticament l’han licitada quaranta mil vegades, donàvem

per suposar que aquestes sí que les posarien en marxa, però

aquestes altres, que són necessàries, de les reformes de Can

Misses.

Per últim, una afectació també de 2 milions d’euros per al

nou centre de salut de Vila, repetidament anunciat, per tant no

hi ha d’haver inconvenient que quedi afectada aquesta partida

dins les inversions.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En segon lloc, passam a la defensa

conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses

en aquest debat. Té la paraula la diputada Sra. Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Hem presentat 5 o 6 esmenes,

és igual, les diré una darrera l’altra. La primera que defensarem

pretén que s’incrementi la transferència a l’ib-salut per

augmentar el personal d’atenció primària, és cert que la

consellera ha dit fa un moment que el pressupost contemplava

la possibilitat, però nosaltres voldríem seguretat en l’increment

del personal que atén primària. Estam convençuts que és una de

les primeres passes per millorar l’assistència sanitària dels

ciutadans d’aquestes illes, reforçar l’assistència primària i per

reforçar-la hi ha d’haver més personal que doni una resposta

més aviat als problemes i que pugui dedicar més temps a

atendre els malalts. Reforçar primària, a més de donar un millor

servei als usuaris, ajudaria també a descongestionar serveis

d’urgències, per tant, els beneficis que això suposaria per al

sistema sanitari públic serien dobles, i demanam el suport a

aquesta esmena, sobretot del Partit Popular.

Tenim una altra esmena on demanam la creació d’una

partida per donar suport a aquells ajuntaments que duen a terme

o que pensen dur a terme plans municipals contra la droga. El

projecte de llei de drogodependències preveu, que està en fase

de discussió i que ens agradaria que s’aprovàs dins el 2005,

preveu els plans municipals de droga i nosaltres pensam que el

Govern hauria de preveure la dotació d’aquests plans dins el

seu pressupost, perquè no està bé que totes les administracions

vagin legislant sobre què han de fer els ajuntaments i al final els

ajuntaments van assumint competències i gestions noves però

gestiona amb els mateixos recursos, així que demanam que el

Govern doti els ajuntaments que duguin a terme actuacions per

a prevenció de drogodependències.

Una altra de les esmenes és de la mateixa temàtica, també

de prevenció de drogodependències, però demanam, en aquest

cas, un increment de la dotació del programa autonòmic de

drogues, és necessari donar un impuls a aquest programa -veu

com ara parlam de programa, també, Sr. Munar?-, no tots són

recursos, nosaltres pensam que hi ha programes i dins els

programes hi ha d’haver recursos, per tant, ara demanam

recursos econòmics per al programa autonòmic de drogues. És

previst, i així ens agradaria que s’aprovàs la llei de drogues

dins el 2005, i pensam que si s’aprova aquesta llei s’han de

poder dur a terme totes les actuacions que hi ha previstes i que

la dotació econòmica del programa autonòmic de drogues serà

insuficient. Per tant, demanam també el suport del Partit

Popular a aquesta esmena perquè, en cas contrari, haurem de

creure que la llei de drogues serà simplement una declaració

d’intencions i no unes intencions de fer coses.

I, finalment, presentam també quatre esmenes d’afectació

per garantir, pretenem garantir l’inici ja d’una vegada

d’aquelles obres que s’havien de començar dins l’any que ara

acabam. És cert que la consellera ho ha anunciat, és cert que els

pressuposts ho diuen, però com que ja ho deien els del 2004 no

estaria de més poder garantir-ho una mica amb el suport de tots

els grups. Demanam concretament que s’iniciï ja dins el 2005

el centre de salut de Vila a Eivissa, el centre d’especialitats de

Canal Salat a Ciutadella, l’hospital de Formentera i el nou

hospital de Son Dureta.

I, sí, Sr. Munar, que estam obsessionats amb Son Dureta,

sobretot perquè és un hospital de referència, l’únic hospital de

referència que tenen els ciutadans d’aquestes illes. Per tant, si

l’hospital, l’únic hospital de referència, el que en teoria ha de

tenir tots els recursos per donar resposta a les necessitats dels

ciutadans de totes les Illes no es posa en marxa, no ha de trobar

estrany que des de l’oposició ens obsessionem amb aquest

tema. Per tant, demana això, que s’iniciïn totes les obres, però,

en aquest Son Dureta evidentment el demanam a Son Dureta,

no demanam un hospital a Son Espases, demanam que s’iniciïn

les obres d’acord amb el projecte inicial que havia tret a

concurs l’INSALUD, que comptava amb el consens de totes les

administracions de diferents colors polítics, i que si el Partit

Popular no hagués canviat d’opinió, avui en dia estaria en

obres, amb obres començades i amb una data d’inauguració

molt més aviat que el previst a Son Espases, i sobretot molt

més econòmic i amb un valor afegit sobre el de Son Espases,

sense cap sospita urbanística. Si es recupera el projecte original

de Son Dureta, a més de poder disposar del nou hospital amb

les mateixes prestacions que el que està previst a Son Espases,

però amb molta més rapidesa i molt més econòmic, el Govern,

a part de començar a donar solucions a les necessitats en

matèria de salut d’aquestes illes, també recuperaria un poc la

credibilitat urbanística.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el diputat Sr. Gascón i Mir.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president, molt breument, serem estrictes amb el

Reglament. Només per defensar les nostres esmenes. Un grup

d’esmenes té relació amb consum, d’oficines de consum que

pensam que s’haurien de posar noves i millorar-ne d’altres. El

programa SITAR que funciona a altres autonomies pensam que

s’hauria de posar en marxa en aquesta autonomia nostra.
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Després hi ha dues esmenes relatives a malalties cardíaques,

perquè es va aprovar aquí una proposició no de llei que instava

a fer campanyes sobre aquest tema i no s’han fet, posam una

quantitat per a això, i li recordam a la consellera les persones

de més de 65 anys que tenen aquell dret que tenien fa dos anys

a posar-se la dentadura a compte de la comunitat autònoma,

que sigui a compte de la comunitat autònoma i no del Govern

central.

I per últim, Sr. President, un grup d’esmenes que són

d’inversions, una simbòlica de Son Dureta de 9 milions d’euros

per començar a Son Dureta a Son Dureta, no a Son Espases, i

unes altres que són de distints centres, entre ells el centre de

Canal Salat de Ciutadella perquè el construeixi la comunitat

autònoma i que l’ajuntament no s’hagi d’endeutar i altres

centres, com Can Picafort, etc. Aquest és el gruix de totes les

esmenes que són d’inversió i que confiam de la benvolença de

la Conselleria de Sanitat i que seran aprovades totes en grup.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per fixació de posicions, no hi ha cap

membre del Grup Parlamentari Mixt, per tant, té la paraula per

part del Grup Parlamentari Popular el Sr. Munar i Cardell.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Una vegada revisades les seves esmenes, he de dir que estic

absolutament satisfet i tranquil, perquè no estam tan

desencaminat en aquest aspecte de les necessitats, diríem,

primeres, el que ens separa, com no pot ser d’una altra manera,

és el modus operandi, és a dir vostès parlen que per a consum

s’han de fer nous centres i nosaltres pensam que fer nous

centres és encarir un producte i que hi ha una cosa més

intelAligent que és acostar el producte als ciutadans, i el

producte que es diu programa A ca teva, resol això d’una

manera que nosaltres pensam que com a modus operandi és

més eficaç.

El nou hospital de Son Dureta, jo, amb tot el meu carinyo

no som capaç, per molt que m’esforci, de repetir d’una forma

més eficaç, més pedagògica o més clara el que la consellera, el

president del Govern, la vicepresidenta, un servidor mateix en

diferents ocasions, vos hem comentat. El nou hospital de Son

Dureta que ja he dit que és un model que s’estén, que els

ministeris de Madrid, que totes les administracions ja estan

estudiant per posar-lo en marxa, no implica absolutament cap

despesa a aquest govern, mentre que no ens donin la clau. Per

tant, no vos obsessioneu amb aquesta història que no

pressupostam Son Dureta, no necessitam pressupostar Son

Dureta perquè Son Dureta comenci.

Segona qüestió. Els que som aquí, ho vaig dir ja a la

comissió, no podem alAlegar ignorància, perquè som uns

professionals que ens paguen per ser aquí. Tots sabem que una

cosa és una decisió política i una altra és una realitat

administrativa, perquè un discurs polític sigui en el seu moment

real, hi ha un procés administratiu, i aquest procés administratiu

és el que és, no es pot modificar. Un conseller pot sortir i dir

“farem tal cosa”, però això després necessita licitar-se,

necessita els permisos, necessita ..., per això aquest govern està

seguint les passes rigoroses, no s’obsessiona amb les primeres

pedres. La consellera demà matí pot anar i pot posar una

primera pedra, n’hi ha que ho han fet i ho fan molt bé, i agafen

molt bé la paleta i la foto surt molt mona, però

administrativament no es pot continuar després, ja tenim la

pedreta posada i fa tants anys que la pedreta té ja verdet. No,

aquí del que es tracta és de ser seriosos, rigorosos i eficients. Hi

ha un projecte, aquest projecte té el suport per un ampli sector

de la població, i qui no hi està d’acord amb el modus operandi,

sí està d’acord que aquesta comunitat necessita un hospital de

referència nou i nosaltres vàrem decidir i optar per un model,

aquest model no precisa en aquest moment de doblers perquè

es pagarà després.

Droga. Sra. Mascaró, és cert el que vostè diu, però

m’agradaria comentar-li que si vostè se’n recorda, hi ha una llei

de transferències als consells, que els consells reben uns

doblers i poden uns doblers perquè és una competència que

executen ells, en el que fa referència a ajuntaments, per tant

això és un tema i l’altre és Pla Nacional de Drogues. El Pla

Nacional de Drogues ha sofert un augment que es veurà

reflectit en el 2005 i, per tant, nosaltres pensam que amb això,

el tema queda resolt.

Quant al tema urbanístic que sempre surt, jo no en sé

d’urbanisme, jo sé una mica de salut, i no en vull parlar de si

Son Espases ..., jo vull parlar d’un hospital de referència nou,

amb la infraestructura necessària, amb unes condicions a la

medicina del segle XXI, etc., etc., i això és clar que es farà.

Quant a les inversions que deia el diputat del PSOE estic

absolutament d’acord que aquestes inversions s’han de fer i

estic absolutament segur, la consellera ja ho ha dit per activa i

per passiva, algunes d’elles s’estan iniciant ja, algunes altres

començaran ja, s’estan administrativament vestint per poder ser

una realitat, i aquest any veuran la majoria de les que vostès

han comentat.

Quant a l’atenció primària, m’alegra la defensa que vostè fa

sempre d’atenció primària, Sra. Mascaró, perquè sap que

coincidim al cent per cent, el que passa és que això de vegades

no s’ha de reflectir pressupostàriament perquè el gerent té la

capacitat d’optimitzar uns recursos per donar-los a un altre lloc,

és clar que l’atenció primària necessita un increment, aquest

increment hi és i aquest increment es gestionarà i s’optimitzarà

per augmentar determinats professionals i poder ser més

eficaços de cara a la ciutadania.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Conclòs aquest debat, passam al debat

16 de totalitat de la secció 19 Conselleria de Treball i Formació

i la secció 76 Servei d’Ocupació de les Illes Balears. Passam a

la defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista a les seccions incloses al present debat.

Té la paraula la diputada Sra. García i Querol.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:
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Gràcies, Sr. President. No recordava que era l’única que

havia presentat esmena a la totalitat, Sr. Conseller, estam un

altre cop solos ante el peligro, i com que ja tenc per costum,

segons veim, que a cada plenari vostè i jo tenim una conversa

respecte dels temes laborals, continuarem.

El nostre grup sí ha presentat una esmena a la totalitat, no

tant per les xifres, que direm si ens semblen bé o no, sinó per

la política general que té la conselleria amb la presentació

d’aquest pressupost. No estem d’acord amb la política de la

conselleria i, per tant, el nostre grup havia de presentar una

esmena a la totalitat.

És cert que s’incrementa el pressupost total, si sumem la

conselleria i el SOIB, el pressupost total de tots dos ens suma

més que l’any passat, és cert que té un creixement del 18%, que

el conseller ens va dir en compareixença per presentar el

pressupost, però també és cert que la mitjana del creixement del

pressupost de la comunitat autònoma és del 39% i, per tant, la

seva conselleria té un creixement per sota del pressupost de la

comunitat autònoma. De fet, pensem que els creixements de

cada una de les conselleries donen idea a quines qüestions el

Govern de les Illes Balears presta major atenció: autopistes,

IB3, algun tipus de promoció turística, i això es materialitza en

les xifres que es presenten, amb els increments que es presenten

i amb les partides que es proposen.

Per què no estem d’acord amb el pressupost de la

Conselleria de Treball i en la política que s’hi fa? En primer

lloc, parlem de gestió administrativa, quan es parla de persones

que estan a l’atur, de persones que necessiten formació, la

gestió administrativa que es fa en torn a elles és el doble

d’important, segurament tan important com en educació o en

sanitat, en qualsevol cas, molt important. Nosaltres pensem que

la gestió administrativa d’aquesta conselleria hauria de ser una

gestió descentralitzada, no hauria de passar únicament per les

oficines de la comunitat autònoma, hauria de ser única quant al

nivell de resposta que es dóna als ciutadans que van a les

diferents unitats descentralitzades, que evidentment hauria de

ser un funcionament en xarxa, amb el que això implica, és a dir

implica una gestió en la qual tots els punts de la xarxa, tots els

nòduls de la xarxa tenen la mateixa importància a l’hora de

gestionar les polítiques i des d’un punt de vista de qualitat i

eficiència, i val la pena dir que la qualitat i l’eficiència són

paraules que es diuen molt i que, com a concepte, són difícils

de practicar. El que pretenem dir és que hem de donar la

màxima rendibilitat social als recursos que la conselleria

destina a temes de treball i a temes de formació.

Per què creiem que no es du un bon camí en aquesta

matèria? Han desaparegut els punts d’informació lligats als

punts d’informació juvenil als ajuntaments, per tant ja no hi ha

informació laboral als municipis de les Illes, s’han contractat

orientadors dins les oficines del SOIB, que justament això és el

contrari a una descentralització administrativa. Duim un retard

d’un any en la definició del que havia de ser el SOIB, un

projecte presentat pel pacte de progrés, que és el projecte

europeu XXL i, per últim, els pactes locals, tal com vaig

intentar demostrar en la meva interpelAlació en aquesta cambra,

els pactes locals no tenen una definició territorial que els

justifiqui i que sigui uniforme en la seva aplicació al llarg de tot

el territori de les Illes Balears. Per tant, concloent no hi ha

definició del model de gestió que pretén el Govern quant a la

política d’ocupació i de formació.

En segon terme, no hi estem d’acord perquè creim que en

aquests temes, tal com estableix fins i tot la Unió Europea per

definir les polítiques d’ocupació i de formació i que aquestes

siguin rendibles, un altre cop, socialment, es necessita una

política estratègica, i què és una política estratègica?, pensem,

és clar que no hi ha política estratègica sense fixar els objectius

en base als quals volem dissenyar totes les accions que

nosaltres feim. El conseller cada vegada que surt en aquesta

cambra, ens parla d’unes xifres en les que hi estam d’acord, no

les amaguem. Tenim una taxa d’atur baixa, tenim una alta taxa

d’ocupació, tenim moltes hores treballades, és a dir, que els

nostres treballadors treballen moltes hores. I precisament

nosaltres no ho neguem, el que passa és que no ho veim com

una avantatge sinó com si el mercat laboral de les Illes Balears

estigués segrestat d’una determinada situació política, en la

qual no acabam de tenir qualitat de l’ocupació dels nostres

treballadors.

I quins són els objectius de qualitat? Tampoc se’ls ha

d’inventar, els té escrits, la Unió Europea els defineix, són 10

objectius entorn als que es considera que l’ocupació d’una

determinada regió de la Unió Europea té qualitat. Jo n’hi

posaré 4 que crec que són fonamentals a les Illes Balears, una

és la salut laboral i la prevenció, l’altra és la conciliació de la

vida laboral i familiar, la tercera que nosaltres li posam damunt

la taula és la formació que serveixi per a la qualificació

professional, per ser cada vegada millors professionals. I quart

i molt important, l’estabilitat en el lloc de feina, justament un

indicador en el que la comunitat autònoma està sempre per

darrera del que seria necessari per consolidar una vida personal

de cada una de les persones, una vida familiar de cada una de

les famílies. Per tant, una vida en la nostra societat amb una

certa estabilitat i amb garanties de continuïtat.

I nosaltres li demanam Sr. Conseller, quins objectius té la

comunitat o el Govern respecte d’això? Esperam la seva

resposta. Jo li avanç que jo crec que no en té cap d’objectiu i

per què? Perquè els objectius per ser certs han d’estar escrits i

vostè no té pla d’ocupació de les Illes Balears, no el té escrit.

I no té pacte per l’ocupació de les Illes Balears. Per tant, en

aquests temes està suspès quant a la seva execució. No es pot

passar comptes si no es fixen objectius, perquè per avaluar

necessitam saber cap on anàvem. I per tant, no es pot caminar

cap a l’excelAlència, que ens deia el Sr. Matas en el debat de la

comunitat, no s’hi pot caminar si no té un esperit crític

d’avaluació del que s’està fent i dels objectius que es volen

aconseguir. 

Vostès caminen cap a la continuïtat, aquesta és una

conselleria que nosaltres hem qualificat alguna vegada aquí,

com una conselleria maria, mou-te poc, sí una maria, el que

deien els estudiants quan estudiaven una assignatura que no era

important. Ser conseller de Treball i Formació per al Partit

Popular és una maria, una conselleria poc complicada, basta

parlar amb uns i els altres, no tenir manifestacions i després ja

tenim una bassa d’oli en aquesta conselleria i feim política de

continuïtat, repartim els fons, quedem bé amb uns i els altres i

sobretot, no ens mullem, perquè el que es mulla després pot

tenir problemes. Per tant, just, la roba recollida i sense mullar-
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nos en què és allò que volem per a la nostra comunitat

autònoma. Per tant, jo li faré una pregunta i esper que de tota

la meva intervenció quedi clar que només n’hi faig una. En

base a què vostè reparteix els fons de formació i polítiques

actives d’ocupació, en base a què?

Pel que fa a la formació, tampoc estam d’acord en la

política que es du perquè la pròpia conselleria manifesta que la

política de la Conselleria de Formació és independent de la

Conselleria d’Educació, això en respostes escrites. Això és un

error de base importantíssim, en contra de tots els objectius

estratègics que la Unió Europea sí té i en el que s’estableix en

primer lloc que les polítiques formatives de la persona han

d’estar coordinades i han de tenir objectius comuns. En aquesta

comunitat allà on l’abandonament de l’educació reglada és molt

alt, encara més motiu perquè la Conselleria de Treball no actuï

com a competència de la formació reglada de la Formació

Professional. No hi ha òrgan de coordinació entre les 3

formacions, formació contínua, formació ocupacional i

formació reglada, no existeix. Per tant, no es fa feina en aquest

sentit i jo pens i pos damunt la taula que tampoc existeixen

objectius estratègics perquè el que s’anomena formació

permanent al llarg de la vida sigui una realitat en aquesta

comunitat autònoma, allà on és molt més important perquè

l’abandonament dels joves de la formació reglada deixa el

mercat laboral sense un itinerari formatiu que els permeti

recolAlocar-se o reincorporar-se, o qualificar-se al llarg de la

seva vida. Com que això està passant els últims 15 anys,

probablement els efectes no els veurem fins molt més tard,

perquè haurem d’esperar que aquests joves que surten de la

Formació Professional per anar a treballar i comprar-se una

moto, tenguin 40 anys, hagin cotitzat alguns mesos a l’any i

tenguin dret a molt poques prestacions i una vida amb molt

poca projecció professional. I no hi ha territorialització de la

formació ocupacional perquè els sindicats decideixen quins

fons apliquen i quins cursos fan a cada un dels territoris les

patronals decideixen elles quins cursos fan i on els fan i les

administracions a través dels pactes locals que vostè ha afirmat

també programen i decideixen quins cursos fan. Per tant, no hi

ha eficiència a l’hora de gastar tota aquesta formació.

Per últim, me deixaré alguns temes perquè no tenc temps,

volia parlar de la concertació. És veritat que vostè ha arribat a

alguns acords, com els dels pactes locals amb els sindicats i la

patronal. Però li vull dir una cosa, que se s’avinguin a firmar el

que hi ha damunt la taula no vol dir que això sigui la millor

política que es pugui fer, segurament en té 10, 12, 14, 15

damunt la taula i se’n firma una, a la que s’arriba a un acord.

Per tant, no se pot justificar la concertació com per definir que

la política que s’ha signat sigui la millor, probablement si

n’hagués presentat una altra també hagués pogut arribar a un

acord amb patronals i sindicats. El que sí és veritat és que

necessita una base...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, li agrairia que anés acabant.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

...(...) que vostès sí han fet.

Per últim, Sr. Conseller, vostès han iniciat una campanya,

jo crec que un poc desafortunada, en el que diu que “les Illes

Balears són un espai laboral a protegir”. Nosaltres li proposam

un altre titular, “les Illes Balears són un espai laboral a

qualificar”. Necessiten plans, necessiten pensar noves

polítiques, innovar, necessiten que en aquesta comunitat

autònoma hi hagin més feines i que siguin feines més estables

i de més qualitat.

Gràcies, Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. El Govern obri un torn incidental i

té la paraula el conseller de Treball, el Sr. Huguet i Sintes.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

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

Sra. Garcia Querol, puj amb un esborrany del Pla d’ocupació

de les Illes Balears del qual li llegiré alguna cosa, només

perquè no pugui repetir aquí que no hi ha objectius i que no hi

ha planificació i després dues fulles allà on he anotat el que

vostè m’havia demanat. Crec que de cap de les maneres, ni el

que vostè ha dit, ni molt manco la línia i no sé si arriba a mitja,

que van escriure a l’esmena a la totalitat, justifica de cap de les

maneres la pretensió de què se torni fer aquest pressupost de

Treball i del Servei d’Ocupació. De cap de les maneres.

Miri, jo començant pel principi de la seva intervenció, me

pareix que comparar el tant per cent d’increment de tot el

pressupost de la comunitat, allà on hi ha com vostè sap obres

que són estructures que s’han de fer d’una manera conjuntural

i per tant, quan estan fetes no s’han de reiterar any rera any en

la política de treball, que sí és una política per exemple en

formació ocupacional, o contínua diferent, no me pareix

raonable i segur que vostè, amb la seva intelAligència, sap

perfectament que de cap de les maneres és comparable que

enguany el pressupost global de la comunitat pugi un 39% i açò

sigui una crítica a què el de treball només puja un 18%. Per

tant, jo esper que aquesta crítica Sra. Garcia Querol, la retiri

per falta de fonament en el seu argument.

En segon lloc m’ha parlat de què la gestió administrativa

que troba molt important és un dels elements poc eficients, o

mal organitzats o no suficientment adequats a les necessitats de

la comunitat. Miri, tot el que he fet des de què som a la

conselleria i estic segur que els meus antecessors igualment,

està basat no en l’organització, aquest és un vici, me sap greu

dir-ho perquè no vull fer crítica del passat, però és un vici

repetit per l’administració, no precisament del Partit Popular,

sinó pel seu. S’organitzen en funció dels pactes de les

necessitats polítiques i de l’estructura de l’organització per

governar. El Partit Popular ens podem permetre organitzar en

funció dels usuaris, dels beneficiaris, dels administrats, dels

ciutadans que han de rebre els béns i serveis de l’organització

administrativa. I fet açò, jo li puc demostrar i comparar que el

que tenim en aquest moment allà on aquells que estan a l’atur

tendran tota una estructura administrativa a través del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears. Que veu incrementat, vostè ho

sap de sobres, de 25 milions a 46 els recursos necessaris per
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millorar i canviar la seva situació, és prou eloqüent jo crec,

perquè vostè m’accepti que com a mínim els mitjans tan

humans com materials a disposició d’aquesta política d’inserció

laboral de les persones que no estan ocupades millora. 

I efectivament, se territorialitza d’acord amb un projecte

iniciat en època del pacte, que no està fora de termini. Vàrem

pensar a l’informe intermedi a finals de novembre dins el

termini a la unitat corresponent de la Unió Europea i per tant,

Sra. Garcia Querol aquesta és una crítica absolutament gratuïta.

Respecte la descentralització. Serà el resultat d’aquest projecte,

nosaltres el que no hem de fer és iniciar ara una

descentralització si vostès i nosaltres estam d’acord en què el

resultat d’aquest projecte és precisament per açò i aquest

projecte s’executa en termini.

Me diu que han desaparegut els punts d’informació, que els

orientadors estan a les oficines. Escolti, mentre no tenguem el

projecte executat i sapiguem exactament on s’han d’ubicar i

com les noves oficines i aquesta gestió compartida a través dels

pactes locals que jo li he manifestat des de la primera

compareixença, que hi estic d’acord, no crec que sigui una

crítica al projecte d’enguany. El projecte d’enguany se pot fer

d’acord amb la situació i les necessitats que tenim actualment,

però encara en absència de la revisió del programa operatiu,

que també està..., ahir vaig firmar la contractació de l’avaluació

addicional de la fase intermèdia. Per tant, està en el moment

apropiat. Hi ha la revisió dels objectius de la Unió Europea,

vostè ho sap. És a dir, l’estratègia europea amb els 10 objectius

que té, cada any se fa una revisió i per tant, han de ser

congruents amb açò. El Pla d’ocupació d’Espanya del 2004

també serà revisat. I nosaltres en aquest moment a la mesa del

diàleg social feim feina amb dos documents, un que és el pacte

socioeconòmic, per dir-ho d’alguna manera i el Pla d’ocupació

que s’incorporarà com a document, que jo li puc mostrar, però

no li puc donar perquè mentre no l’hagi negociat i treballat amb

els agents socials, no crec que sigui el correcte. Però on se

tracti i li llegiré una mica per damunt els punts que vostè ha

insinuat de qualque manera, però que jo les hi llegiré

textualment com a punts ineludibles de negociació i

concertació.

Mesures actives i preventives a favor dels ocupats i les

persones inactives. Potenciar l’esperit d’empresa i promoure la

creació d’ocupació. Abordar els canvis i promoure la capacitat

d’adaptació al treball. Més i millors inversions en recursos

humans i estratègia d’aprenentatge permanent. Augmentar

l’oferta de mà d’obra i promoure la prolongació de la vida

activa. Igualtat d’homes i dones. Promoure la investigació de

les persones desfavorides en el mercat del treball i combatre la

discriminació de què puguin ser objecte. Vuit, fer que treballar

resulti rendible mitjançant incentius que facin atractiva

l’ocupació. Nou, regularitzar el treball no declarat. Deu,

promoure la mobilitat professional i geogràfica i millorar

l’adequació entre l’oferta i la demanda de la mà d’obra.

Aquests 10 punts, Sra. Garcia Querol, són i formen part del

nostre Pla d’ocupació de les Illes Balears i que no se faran

enfora de cap de les maneres dels resultats dels informes dels

estudis i del projecte XL, en el que vostè ha fat referència.

Pactes locals no definits territorialment. Hi ha una definició,

el que passa és que l’hem trobada sense complir. La definició

de municipis de 20.000 o més habitants és una definició que no

l’hem inventada nosaltres, però vostès no la varen complir. El

pacte no la va complir i nosaltres l’únic que hem fet ha estat

corregir aquest dèficit amb independència que després el

resultat del projecte europeu ens assenyali, que s’ha de canviar

o modificar.

Sí que hi ha política estratègica, sí que n’hi ha. I no només

hi ha política estratègica sinó que sobretot hi ha una realitat

sociolaboral. Sra. Garcia i Querol, vostè creu i li mostraré

després si fa falta a la rèplica, vostè creu que la nostra situació

en taxa d’activitat, en taxa d’ocupació i en taxa de productivitat

seria la millor d’Espanya si no tenguéssim un teixit, empresaris

i treballadors, que estan fent el que voldrien tenir la majoria de

comunitats autònomes d’Espanya. Vostè creu que si no hi

hagués açò de positiu nosaltres seríem aquí on som quan

comparam les estadístiques? 

Per tant, Sra. Garcia Querol no crec que cap dels arguments

que vostè ha presentat i molt manco aquell de què aquesta és

una conselleria maria. Jo no ho sé, aquí hi ha un diputat que

havia conseller en aquesta conselleria, a veure si se sentia el

màxim responsable d’una conselleria maria? Si ell no s’hi

considera, jo tampoc, ni crec que els meus antecessors, siguin

del color polític que siguin. Per tant, té poc sentit el que vostè

ha dit i sap de la importància de les polítiques en matèria de

formació continua, en matèria de formació ocupacional,

inserció laboral i sobretot, les polítiques actives d’ocupació per

millorar la capacitació, la competitivitat i la productivitat del

nostre mercat.

Em diu que no hi ha coordinació entre els tres subsectors de

formació. Vostè sap que hi ha un consell de formació

professional i que es reuneix periòdicament i que posen damunt

la taula tot el que hi han de posar. I que les visites que se fan a

Madrid, sigui per educació, sigui per formació les fan conjuntes

els directors generals, tan de Formació Professional, com de

formació de la Conselleria de Treball. El que ja és una

organització administrativa perquè els recursos que fan falta

dins allò que és un itinerari d’inserció laboral per formar d’una

manera específica a aquells que necessiten millorar les seves

aptituds abans de ser contractats, açò estigui a disposició de la

Direcció General de Formació de Treball. De tal manera que se

puguin programar i preveure, tan en el lloc com en el contingut

aquelles matèries que són més necessàries en el conjunt de

persones que tenen dificultats especialment per trobar feina, o

per començar a fer feina. 

Per tant, l’estructura administrativa no l’ha de preocupar, la

coordinació hi és i el tractament que s’en fa és purament per la

disponibilitat de les persones a les que va dirigida, una cosa són

alAlots que acaben la formació bàsica i després enlloc d’anar a

la universitat han de fer Formació Professional, reglada que

tenen una edat, uns horaris distints d’aquells altres que estan

fent feina i necessiten formació contínua, però fora d’un horari

laboral perquè ells el que volen és una formació contínua com

a treballadors i millorar les seves aptituds. També distinta quant

a possibilitats i capacitats d’aquells que estan a l’atur i tenen

més disponibilitat horària, però que tenen normalment una edat

major d’aquells que van a una escola de Formació Professional
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reglada i que per tant, tenen unes necessitats perquè també

freqüentment les bases de preparació d’aquestes persones per

ser formades són distintes dels alAlots que han acabat

l’ensenyança primària, per dir-ho d’alguna manera. Per tant,

necessitam una estructura, una organització, amb

independència de què la infraestructura de les escoles, etcètera,

pugui ser la mateixa. Però l’organització no ha de ser la

mateixa i l’estratègia tampoc és la mateixa perquè aquells a qui

va destinada, els mitjans administratius i humans és distinta. Ja

li he dit que l’organització administrativa està en funció en

aquest moment d’aquells ciutadans, d’aquells beneficiaris i

usuaris que l’han de rebre i no en funció de la pròpia

administració com a tal que pareix que és el model que vostè

defensa.

La concertació, Sra. Garcia Querol. Miri, hem arribat a un

punt allà on cada mes tal vegada hi ha dos, tres, quatre o cinc

reunions, relacionades amb l’activitat de l’ocupació i de la salut

laboral. En aquestes reunions hi ha diàleg i d’aquestes reunions

és d’on surt la concertació. I com vostè bé diu, potser que

aquestes decisions concertades no siguin les òptimes en termes

purament teòrics o tècnics, però són les que estic convençut que

des del punt de vista de capacitat d’eficàcia són les més

apropiades. Teòricament potser que n’hi hagi de millors, des

del punt de vista tècnic, però arribarien a bon fi de la mateixa

manera, és a dir, amb la mateixa eficiència que hi arribaran

aquelles que estan concertades? Tenc la convicció de què les

concertades són les que tendran millor eficàcia, que arribaran

per tant, al seu fi. I per açò ho feim així i a més, també per

convicció política i democràtica.

Jo sé i vostè també ho sap ben segur, com tots els que som

aquí, de les dificultats, com aquells que hi participen des d’un

diàleg, arribar a acords, a concertar. Però aquesta dificultat se

veu suficientment compensada pels resultats d’açò. Per tant, el

document per als pactes locals, la satisfacció és jo crec que

mútua entre els agents socials i nosaltres, amb l’administració

perquè açò ens permetrà al llarg del 2005 tenir el que falta, en

el meu entendre, en aquesta comunitat, que repetesc, no és una

necessitat derivada d’una situació dolenta, o mitjanament

dolenta, si no des d’una situació de mercat laboral, d’activitat

i de taxes d’ocupació, d’activitats bones, les millors d’Espanya.

Des d’aquí per millorar la nostra competitivitat i la nostra

productivitat, disposar d’una estructura allà on les polítiques

actives que facem vagin perfectament encardinades i

coordinades, per tant, que siguin coherents, amb l’estratègia

europea i els objectius europeus, la revisió del programa

operatiu Objectiu 3, la revisió del Pla nacional d’ocupació, el

nostre Pla de les Illes Balears d’ocupació, l’estratègia o pacte,

com li vulgui dir, socioeconòmic que també s’ha de subscriure

a través de la mesa de diàleg social. I finament, mitjançant els

pactes locals. La coherència de tots aquests instruments és allò

que farà que les polítiques actives d’ocupació i les accions en

matèria de prevenció de riscs laborals, de formació contínua,

etcètera, permetin que la nostra comunitat segueixi liderant i

millorant aquest lideratge respecte la resta de comunitats. 

Els pressuposts als quals vostè presenta aquesta esmena a

la totalitat, són l’instrument financer adequat per aconseguir

açò que li he dit. I me cregui que quan parlam de campanyes i

d’espai laboral, estam parlant repetesc, de la millor qualificada

a tot Espanya.

Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica intervé la

Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Sr. Conseller, me diu que no he justificat prou la pretensió

de fer un pressupost nou, i tant que l’he justificada. Miri, el

me’n duc i li torn d’aquí dues setmanes, fent-li un pressupost

nou de dalt a baix i li dic amb els objectius, les activitats que

s’han de dur a terme i allò que no tendria temps, per suposat,

amb dues setmanes és de pactar-ho i de concertar-ho. Però

segurament amb una proposta nova fàcilment i ràpidament.

Vostè diu que no puc comparar el pressupost de carretes

amb el de la política de treball, perquè el de carreteres és una

inversió que es fa una vegada a la vida i queda i la de treball

no. Idò sí que ho puc comparar, és més, és més important

formar la nostra gent per allò que vostè diu, per la

competitivitat, per la productivitat vist des d’un punt de vista

econòmic i liberal és més important açò que una carretera. I sap

vostè que això no només és veritat sinó que està demostrat i és

palès en algunes regions d’Europa, fins i tot en països sencers

com Irlanda. En la que la qualificació del seu personal els ha fet

passar de tenir la taxa més alta, pràcticament la més alta

d’Europa, a tenir-ne una de les més baixes en pocs anys. És així

o no?

Per tant, no me digui que no ho puc comparar i tant que ho

puc comparar. I ho puc comparar i seguesc afirmant que el

Govern de les Illes Balears, Partit Popular, no dóna importància

a les persones que viuen a les Illes Balears. Li donen més

importància a una autopista que a les persones que cada dia han

d’anar a treballar i amb el seu sou mantenir la seva família. Clar

que ho compar i insistesc a més.

Vostè diu que nosaltres, els d’esquerres, tenim un vici que

és l’organització. No sé molt bé a què es refereix ni què ha

volgut dir. Jo li diré una cosa i li assegur que d’alguna cosa en

sé, però d’organitzacions un poquet. Si no té clars els objectius

no emporta que organitzi res, si no sap on va què ha

d’organitzar. El primer que ha de saber és què vol fer a ca seva

i després decideixi on posa el sofà, on posa l’entrada, on posa

la cuina. Però si vostè no decideix què ha de fer a ca seva no

necessita organitzar res. Tant és que hi hagi despatx o que el

despatx dins la cuina, tant és, perquè vostè no sap què n’ha de

fer de ca seva. Jo el que li dic és que vostè no sap què n’ha de

fer de ca seva. Per tant, aquesta és la importància que li dóna a

l’organització.

Una sola referència a l’XXL, perquè vostè insisteix en què

està en termini. Sí jo no li dic que no estigui en termini, jo el

que li he dit és que fa un any que no fa res la conselleria. Açò

és el que li he dit, que a aquestes alçades ja podrien estar tots

els que són membres, els que formen part d’aquest projecte

europeu tirant endavant les iniciatives que s’haguessin pogut

pactar i que ara començam a tenir els informes de la universitat,
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Sr. Conseller. I la demostració de què vostès han estat un any

sense fer res és que varen treure a concurs, per fer-ho

externament i les varen donar 15 dies a les empreses, això està

publicat al BOIB perquè a corre-cuita s’hi presentessin per

realitzar el projecte. I en la mateixa convocatòria deia quins

terminis tenien i estaven imposat per la Unió Europea. Si

aquesta mateixa convocatòria l’haguessin tret fa un any ja faria

un any que farien feina.

I vostè diu que mentre no tenguin l’XXL no volen avançar,

bé me sembla bé. Si aquesta és una qüestió seva em sembla bé,

però després per què desmunten els oficines d’informació

laboral als ajuntaments que ja estaven muntades. Si vostès no

saben on van i han d’esperar que l’XXL digui quina és la

descentralització del SOIB per què desmunten les oficines

d’informació laboral que tenien els ajuntaments a través de les

oficines d’informació juvenil? Les han desmuntat vostès.

Vostè parla de què té un Pla d’ocupació, a mi em fa molta

gràcia, no el pot ensenyar un altre cop. Només es pot pactar

amb sindicats i patronals, amb el Parlament no, aquí no se’n pot

parlar perquè com que encara no l’hem pactat amb sindicats i

patronal no en podem parlar. Miri, si no és un pla públic no és

un pla, què m’entén? Vull dir que serà un document de feina

que vostè té, però no és un pla. Per tant, insistesc vostès no

tenen objectius. Vostès fa 18 mesos que governen aquesta

comunitat autònoma i no tenen un Pla d’ocupació ni un pacte

per l’ocupació. Poden dir el que vulguin del pacte de progrés,

però el que no poden dir és que no vàrem ser capaços de fer-ho,

només entrar en aquesta comunitat autònoma vàrem fer un

pacte per l’ocupació, amb menys de 6 mesos, pactat amb

patronals i sindicats. 

Vostè no m’ha deixat temps..., la cambra no me deixa temps

de parlar de dues coses que també són importants. Què passa

amb la comissió d’experts que ens va dir l’any passat el

conseller de Treball, una comissió d’experts per fer propostes

per als fixos discontinus. Encara no n’he vist ni una, deuen ser

molt experts, no dic que no. Però convendria que a més de ser

experts fessin propostes. I què passa amb la Llei de

cooperatives i les empreses d’inserció laboral que han de

desenvolupar fa més d’un any i encara no han fet res.

No em puc estendre. Només una referència perquè vostè me

torna insistir en els 20.000 habitants que va aprovar el pacte de

progrés. És veritat que el pacte de progrés, a través de la

FELIB va aprovar una resolució que deia que els ajuntaments

de més de 20.000 habitants podien disposar d’un pacte local,

podien. Però vostè supòs que entén la diferència entre el

“podien” i “han”. Són dues coses diferents i vostè el defensa

aquí com una obligatorietat quan la FELIB ho va aprovar com

una possibilitat. I si és “han”, si és una obligació, per què Inca,

insistesc, això és una cosa que vostè no me va contestar a la

interpelAlació que és del PP i per tant, combrega amb la seva

política. I que a més és el President de la cambra i per tant, sap

del que s’està parlant aquí i a més té 20.000 habitants i no ha

firmat un pacte propi i per què no ho ha firmat? Inca té més de

20.000 habitants. Vostès no tenen coordinació...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant per favor.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

És que me pensava que se n’anava, però veig que torna.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

No, no, és que me queden dos temes, però els deixarem i ja

en parlarem un altre dia. Tal vegada són motiu de dues

interpelAlacions més. No té objectius i vostè ho demostra aquí

en aquesta cambra. Per tant, ja hi ha més d’un motiu per

presentar una esmena a la totalitat en el seu pressupost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ

(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputada, moltes gràcies

perquè m’acaba de fer el millor homenatge que me podien fer

en els pressuposts de la Conselleria de Treball i del Servei

d’Ocupació de les Illes Balears. I és que vostè que és experta,

que en sap i a més, és una bona economista, no ha estat capaç

de dur ni un argument sòlid per intentar rebatre’ls. Ha

demostrat aquí, diu: “Com que tenen un pla i és un esborrany

no tenen pla”. Vaja un argument de pes. “Perquè l’està

negociant amb els sindicats i no el du al Parlament no tenen

objectius”, argument de pes, Sra. Garcia Querol.

Bé, miri, la primera vegada, quan parlam de comparar els

percentatges diu: “Com que Treball només puja un 18 i el

pressupost puja un 39 vostè no puja el que toca”. Segon

argument, la segona vegada que puja aquí diu: “No, és que al

nord d’Europa és molt més important treball que

infraestructures” i ha fet... Miri, llegeixi la seva intervenció i

veurà que el primer argument era purament de percentatges i el

segon ha estat de qualificació de la importància de la matèria,

que jo compartesc amb vostè que és més important la política

en matèria de treball que potser la política en infraestructures;

açò ho puc compartir, però és que la primera vegada no

m’havia parlat d’açò, sinó simplement de percentatges, amb la

comparació de 18 amb 39. Sra. Garcia Querol!, que vostès és

honesta, quan es llegeixi veurà que el que jo li dic és el que ha

passat.

Organització. Miri, me mostra la casa, i els mobles, i no sé

què. Jo el que li dic és: vostès al pacte quin era l’objecte de

l’organització?, “açò és teu, açò és meu”, els partits, els grups,

etc.; l’organització responia no a una estratègia de dir: “Anem

a veure treballadors ocupats, desocupats, formació...”, no ho sé,

els usuaris, els ciutadans, els beneficiaris de les polítiques, i en

canvi nosaltres sí que ho feim per açò. Per tant no només hi ha
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organització, sinó que està justificada amb aquells que han de

rebre els beneficis, els serveis i els béns d’aquesta

administració. Jo el que he dit ben bé, i sé perfectament quan

he de fer una casa on he de posar el sofà i la taula de la cuina,

sé perfectament que vostès no ho feien en funció d’açò sinó de

“la cuina és teva, el menjador és meu i aquí al dormitori farem

torns”. 

Diu que la conselleria no fa res des de fa un any amb

l’XXL. Escolti, vostè creu que m’hagueren aprovat el mes

passat l’informe intermedi a BrusselAles si açò que vostè diu fos

ver? No em cregui a mi, cregui a BrusselAles; així li serà més

fàcil i per tant veurà que el seu argument tampoc no té res. 

Sí que n’hi ha, d’informació, als ajuntaments, sí que hi és,

la informació; l’únic que passa és que des de l’any passat, per

una qüestió econòmica (...) d’una altra manera, que no se’ls

compensa, no se’ls regalen 5 milions de pessetes per a

determinada informació. Jo ara aquí no és el moment de

debatre, però escolti, els pressuposts són per aprofitar-los;

regalar 30.000 euros a un ajuntament i que faci tres informes al

mes, troba que açò és eficiència en els pressuposts? No és el

tema, ara, però quan vulgui en parlam més seriosament en

comissió i jo li donaré l’estadística de la informació i els

recursos que es repartien, i aquesta és l’única explicació que hi

ha en aquest tema, Sra. Garcia Querol. Hi continua havent els

punts d’informació, els PIL.

Els 20.000 habitants. (...) per tot aquí on he anat he demanat

qui volia o no volia de 20.000 per amunt. La discussió és que

el Consell de Menorca volia fer-ho tot ell sense donar opcions

als de 20.000 per molt que hagués dit el “daçò”, que era la seva

política, Sra. Garcia Querol, vostè era la responsable; li

agradava descentralitzar cap al consell, todo mío. Ho coneixem,

Sra. Garcia Querol, ho coneixem.

Fixos discontinus. Hi ha la documentació; sí que la farem

arribar als grups parlamentaris. Estic a l’espera fa mig any que

el ministre de Treball em cridi per poder-l’hi presentar, però

està fet i està documentat, i convidats els portaveus de tots els

grups parlamentaris a acompanyar-me a aquesta reunió, des

d’aquí.

Res més, Sr. President, moltes gràcies, i creguin-me,

senyors diputats, que quan voten afirmativament al nostre

pressupost ho faran bé i una bona obra per als ciutadans de les

Illes.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Si hi ha cap grup que vulgui

intervenir a favor d’aquestes esmenes...? A favor de les

esmenes. Sr. Rosselló, té la paraula. A favor de les esmenes, sí.

Després intervendrà, en el torn en contra, el Grup Parlamentari

Popular, i després en torn de rèplica vostès.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

S’ha deixat un bolígraf, Sr. Conseller. 

Sr. President, senyores i senyors diputats, intervenc en torn

de suport a l’esmena a la totalitat presentada pel Grup

Socialista, i he de reconèixer des d’aquesta tribuna que no hem

presentat esmena a la totalitat a aquesta secció per part del

nostre grup per un error del nostre equip tècnic del grup, i per

tant, evidentment, no he tengut ocasió de poder participar en

aquest debat directament amb el conseller, i per tant seré breu

i no entraré en torn amb el conseller, sinó senzillament amb

l’esmenant, que és el que mana el Reglament i el que s’ha de

fer.

El nostre grup dóna suport a aquesta esmena a la totalitat

per quatre o cinc arguments que aquí ha defensar la diputada

Garcia Querol i que nosaltres consideram encertats. 

Primer: en aquests moments no hi ha concertació social a

les nostres illes. Se’ns anuncia des d’aquesta tribuna que n’hi

haurà d’aquí a un mes, d’aquí a dos, d’aquí a tres, el mateix que

va dir l’anterior conseller fa un any i el mateix que deim des

que s’ha iniciat el govern del Partit Popular: hi haurà un pacte

per l’ocupació. Hi haurà, però avui estam discutint els segons

pressupostos d’aquesta legislatura, només ens en queden dos,

per tant avui discutim els segons i encara no hi ha concertació;

diàleg i fotos moltes, concertació encara no n’hi ha.

Els pactes locals. És vera que s’acaba de firmar un acord

entre els agents socials i el Govern pel tema dels pactes locals,

però vegem què s’ha signat; s’ha signat un acord per començar

a negociar els pactes locals, els pactes locals que caducaven

l’octubre del 2003, que l’octubre del 2003 es varen prorrogar

per poder fer front al programa operatiu, perquè si no, no s’hi

hagués pogut fer front, que es va dir per part de l’anterior

conseller Sr. Olives que durant tot el 2004 es negociarien, va

arribar l’octubre del 2004 i no s’havien renegociat, i hi havia un

problema seriós per complir el programa operatiu i es va firmar

un acord perquè tots estaven interessats en el fet que es pogués

aplicar el programa operatiu, i dins aquest acord es va parlar de

20.000, no 20.000, etc., etc. El resultat és que durant dos anys

no s’han discutit i s’ha aplicat els pactes locals. Per tant no hi

ha concertació; n’hi haurà, se’ns assegura que n’hi haurà, jo no

tenc per què dubtar de la paraula de ningú, però duim dos anys

i no n’hi ha.

Segona: també hi haurà un pla de suport a l’economia

social, però encara no hi és, n’hi haurà però encara no hi és.

També es desenvoluparà la Llei de cooperatives, que l’abril de

l’any passat ja havia de tenir fet un reglament, ja havia d’haver

posat en marxa una sèrie de mesures concretes, ja havia de tenir

un consell assessor de cooperativisme de les Illes en marxa, i

no està; també es farà però no s’ha fet, fins ara no s’ha fet. El

Decret d’empreses d’inserció laboral està aprovat i està sense

desenvolupar a un calaix; supòs que també es farà. El mateix

podria dir de les oficines d’informació de la xarxa territorial del

SOIB; miri, les oficines d’informació, qui paga i qui no paga,

home!, si els ajuntaments no tenen competències sobre

polítiques laborals i nosaltres volem implicar els ajuntaments

en polítiques laborals, i a més els demanam que ho paguin ells,

així com està la finançació municipal en aquest país em pareix

que incentivar perquè participin activament en les polítiques

laborals no ho feim. Per tant jo crec...

L’XL la previsió que es tenia a l’anterior govern era que

estigués conclòs al final del 2003. Bé, estam al final del 2004

i es diu que l’any que ve estarà acabat. 
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Els fixos discontinus és una recurrència dir si Madrid i no

Madrid, perquè durant un any hi va haver un govern del mateix

color aquí i a Madrid i no es va desbloquejar el tema dels fixos

discontinus. Home, com a mínim se m’ha de reconèixer que

s’ha estat molt més àgil a començar les autopistes i les

carreteres que a fer una reunió a Madrid dels fixos discontinus

quan hi havia el mateix govern, durant un any que hi havia el

mateix govern i que aquesta conselleria no va fer pràcticament

res; sense cap dubte molt manco que ara, jo no faig la mateixa

crítica a la conselleria actual que a l’anterior, perquè m’agrada

ser seriós i m’agrada donar a cadascú el que hi havia, però

aleshores ni tan sols no es va demanar una reunió a Madrid per

parlar dels fixos discontinus i varen tenir 9 mesos. Ara li

podrem donar la culpa..., per cert, estic disposat a venir a

Madrid per als fixos discontinus quan faci falta; serà la segona

vegada, la primera em varen deixar a la porta, ara aquesta

confii que anant amb vostè, i si a més ens acompanya la Sra.

Garcia Querol, segur que entrarem i ho arreglarem.

I per últim una brevíssima advertència sobre el tema de

salut laboral, perquè els que em coneixen saben que no

m’agrada fer demagògia, ni molt manco, sobre un tema

d’aquestes característiques, però jo vull fer la segona

advertència pública des d’aquesta tribuna; la vaig fer en el

debat d’investidura del Sr. Matas, vaig dir, a més, que amb la

política d’increment d’obra pública que es posava en marxa en

aquesta comunitat autònoma, ja al marge de si hi estam d’acord

o no hi estam d’acord, però és la que es fa i la que es farà, o es

posaven molt seriosament damunt la taula les polítiques de

salut laboral, o pagaríem les conseqüències. Els primers

pressupostos el que varen fer va ser tirar per avall un 40 i

busques per cent la despesa en salut laboral, es va eliminar el

delegat territorial amb l’acord que hi havia de sindicats i

empresaris..., perdó, no empresaris perquè l’empresariat no hi

va estar d’acord, sindicats i administració per al control de

l’empresa pública feta per l’administració. Varen passar una

sèrie de coses que demostren que en aquest moment les coses

no van bé. No vull entrar a discutir aquest tema en pla de debat

per dues raons: primer perquè ho consider seriós i segon perquè

no em pareixeria bo, no em pareixeria correcte ni reglamentari

aprofitar un torn de suport a una moció per entrar en una

polèmica amb el conseller, en absolut. Senzillament segon

senyal d’alerta que jo dic des d’aquesta tribuna. A partir de

l’any que ve, advertesc, no seran senyals d’alerta, serà una

posició molt dura i molt critica del meu grup respecte a aquest

tema.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. En torn en contra, pel Grup

Parlamentari Popular, el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

Conseller, jo trob que en el que duim de debat d’aquesta secció,

d’aquestes dues seccions, queda bastant clar que els

pressupostos són uns bons pressupostos perquè no hi ha hagut

debat sobre els pressupostos. Aquí el que hi ha hagut ha estat,

una vegada més, una interpelAlació a la seva gestió al front de

la Conselleria de Treball i Formació, que no era el debat que

pertocava avui i que hi ha altres mitjans per fer-ho i altres

moments.

Dic açò i diré directament que rebutjam, com ja ha fet el

conseller d’una manera molt clara i com no podia ser d’una

altra manera, aquesta esmena a la totalitat perquè consideram,

com també ha dit el conseller, que en cap moment no ha estat

fonamentada.

L’increment que té el pressupost d’aquesta conselleria,

acompanyat de les polítiques que es duran dins l’any 2005, com

també s’han duit dins l’any 2004, creim que són les adequades

per la realitat de les nostres illes, són unes línies d’actuació

d’acord amb les necessitats reals que té la nostra comunitat

autònoma, que fan que aquesta esmena a la totalitat no tengui

cap sentit, i la prova, torn a repetir, és que no han entrat en el

debat dels pressupostos. Tenim els millors pressupostos,

aquesta conselleria té els millors pressupostos que ha hagi

pogut tenir mai, uns pressupostos que conjuntament la

Conselleria de Treball i Formació pugen un 18,45%, més de

12,63 milions d’euros, i hem passat de l’any 2004 a l’any 2005

de 68 milions a 81 milions, i açò és el que venien a debatre

avui, no venien a debatre models diferents de gestió o a fer una

interpelAlació sobre la gestió del conseller.

Clar, aquí l’únic que podrien dir de fer una esmena a la

totalitat seria en el sentit que no estam d’acord amb les línies

d’actuació, però les línies d’actuació no les reiteraré. Trob que

el conseller ha deixat ben clar quines són les línies d’actuació

i que van encaminades molt clarament a afavorir l’economia

social de les nostres illes.

Quant als pressupostos jo sí que hi entraré un poc, perquè

trob que són uns pressupostos en els quals val la pena entrar en

el sentit, ja he dit, que són els millors pressupostos que hagi

pogut tenir aquesta conselleria. Primer de tot vull remarcar la

reestructuració que s’ha produït dins la conselleria, una

reestructuració que provocarà, que farà que no hi hagi

superposició de funcions i amb una major eficiència donar un

millor serveis als ciutadans de les nostres illes, i diferenciar

clarament qui es dedica a la inserció de les persones

desocupades i qui fa les polítiques, que en aquest cas seria la

Direcció General de Treball, dirigides als treballadors en actiu.

És clar també que aquests pressupostos segueixen la

mateixa tendència que ja duia el conseller, que és una tendència

d’un impuls al diàleg, a les relacions i a la participació dels

agents socials. Podríem recordar, com trob que aquí s’ha

recordat un moment, que el passat dia 17 de novembre es va

firmar un acord marc amb els quatre agents socials més

representatius, i açò també es reflecteix a les quanties, amb el

que s’ha anat a dotar als capítols 4 i 6 del pressupost del SOIB.

També han parlat aquí de salut laboral. Han parlat de salut

laboral i nosaltres creim des del nostre grup que la passa que

s’ha fet dotant la Direcció de Salut Laboral amb 3.557.000

euros, més d’1.200.000 euros que l’any anterior i més d’un

50% respecte a l’any 2003, és una passa molt gran per anar

contra la reducció de la sinistralitat laboral, que com molt bé ha

dit el portaveu d’Esquerra Unida i Els Verds és un tema que

afecta molt i que sempre hi hauríem d’estar damunt, i per molt
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que hi dediquem probablement mai no hi dedicarem els mitjans

suficients, però l’increment que hi ha és molt important, i açò

reflecteix no tan sols la política de la Conselleria de Treball i

Formació sinó una política cap on va encaminada la política del

Govern de les Illes Balears.

També, com ja he dit, són uns pressupostos que tenen una

voluntat molt clara de comptar amb els agents socials i locals.

És molt important, i així ho va fer saber el conseller, disposar,

i açò és el que està intentant de cara a principis de l’any 2005,

disposar d’un document pactat per millorar la productivitat,

l’estabilitat laboral i la competitivitat de les nostres illes.

També podem fer referència, que s’hi ha fet referència, als

pactes locals d’ocupació, però en aquest sentit hi va haver una

interpelAlació que jo trob que va quedar bastant reflectit quines

eren les línies d’aquesta conselleria en aquest aspecte, i veient

els pressupostos consideram que la dotació que hi ha per a açò

és suficient per poder-los desenvolupar. I en aquest sentit la

conselleria té dos compromisos molt importants: per una banda,

coordinar la negociació del nou pacte per l’ocupació, la cohesió

social, el desenvolupament sostenible, la competitivitat i el

corresponent pla d’actuació que marcarà les directrius per

elaborar els nous pactes d’ocupació local; i per altra banda i

tant o més important perquè sense açò no podríem fer, garantir

el desplegament dels contractes programes corresponents.

Podríem entrar en... El que passa és que com que els altres

portaveus tampoc, o la portaveu del Partit Socialista no ho ha

fet, no entraré en partides del pressupost com pugui ser

l’increment que hagi tingut el TAMIB, o els recursos que es

destinen a inversions per poder desenvolupar el que ha de

desenvolupar el SOIB. No hi entraré perquè entenc que no ha

estat el debat d’avui, perquè aquests pressupostos són els

pressupostos que es mereixen els ciutadans de la nostra

comunitat autònoma, i li he de dir, Sra. Portaveu, que com molt

bé li ha dit el conseller aquests pressupostos són l’instrument

financer adequat per aconseguir els objectius marcats per la

Conselleria de Treball i Formació, que no hi ha cap dubte que

són els mateixos que vostè pretén i que el conseller

desenvoluparà.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Per cert, Sr. Tadeo, la reorganització

del SOIB que vostè diu que es desprèn d’aquest pressupost és

una reorganització sense concertació, no va ser aprovada pels

sindicats; els sindicats no hi estaven d’acord, per tant

concertació depèn de quan em vagi bé, eh?

Insistiré en el que nosaltres hem defensat. No hi ha

organització, ni reorganització, ni descentralització perquè no

hi ha els objectius cap a on volem anar i per tant ho feim a la

carta. A Ciutadella li donarem un instrument, perquè els

contractes programa són un instrument, mai un objectiu per si

mateixos, li donarem un instrument i uns quants doblerons

perquè faci coses, que és un ajuntament del Partit Popular que

no en tenia. Jo crec que això que vostè està defensant i que ha

fet amb els pactes locals és incompatible amb el que defensa la

Sra. Estaràs quan ha firmat un conveni amb el consell insular

i els ajuntaments perquè tots puguin registrar qüestions de la

comunitat autònoma. Idò jo li dic que els ajuntaments tenen

oficines de serveis socials, i els serveis socials saben millor que

vostè i que la conselleria quines són les necessitats d’un aspecte

social molt important, d’un, que és el laboral, i aquest també el

coneixen, i tant que el coneixen, i no sols sabem la situació

laboral de la persona que ve, sinó que sabem la situació laboral

de la família: dels fills en edat laboral, dels pares, dels avis, i

per tant coneixen molt encertadament quina és la situació, i els

serveis socials estan als ajuntaments. Vostè digui el que vulgui,

però aquest hauria de ser un objectiu de la seva conselleria i no

ho és perquè no està escrit.

No hi ha pla d’ocupació perquè encara que vostè tengui un

document continua essent un document de treball mentre aquest

no estigui aprovat, i vostès reconeixen que estan treballant amb

els sindicats però no que el tenguin aprovat. 

I no hi ha coordinació amb la formació, i aquest no val la

pena que mirem quines partides s’han posat o no s’han posat:

totes les partides a l’engròs. No hi ha coordinació en formació

reglada, no hi ha coordinació en formació contínua, per molt

que es reuneixi la comissió de formació professional, per molt

que ho faci. Miri, no hi ha cap objectiu escrit que permeti fer

que els alumnes es mantinguin a l’educació reglada, tenim

l’abandonament més gran d’Espanya de l’educació reglada. Fan

desaparèixer programes com el Dàlies, que era un programa de

la Conselleria d’Educació, de la Conselleria de Treball que

executava Educació i que era un programa útil; l’han fet

desaparèixer, pregunta escrita reconeguda per la mateixa

conselleria. I el mateix curs de formació ocupacional el fan

dues entitats a la mateixa ciutat competint per trobar alumnes,

el mateix curs al mateix moment. Per què?, perquè els sindicats

programen per una banda, patronal programa per l’altra, i

perquè les administracions programen per l’altra.

Respecte a la referència que ha fet del teixit empresarial i

sindical, Sr. Conseller, jo trob que... Res, és veritat que estic

(...) al Partit Popular. Vostès fan molta referència al teixit

empresarial, però hi ha hagut dos conflictes en aquestes illes

d’empreses de productivitat, és a dir, que produïen: Majorica

i Kraft, i CATISA, tres, posem, tres. Són empreses de

producció, no de serveis sinó de producció, i quina participació

ha tingut el Govern en elles?, quina participació ha tingut la

Conselleria de Treball en elles? 

La realitat és que a més de totes les xifres que vostès donen,

a Balears hi ha abandonament de la formació professional; és

igual que sigui la formació professional com la universitària,

els alAlots amb 16 anys deixen d’estudiar i se’n van al mercat

laboral. Les pensions més baixes d’Espanya com a resultat de

la història laboral que tenim, i això és el que els dic: què es

pensen que tindrem en aquesta comunitat quan aquests joves

que no estudien, facin 50 anys, 60 anys, i es jubilin? I les

jornades anuals més altes d’Espanya. En aquesta comunitat
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autònoma es treballa més de 1.800 hores anuals, més de 1.800

hores anuals en pocs mesos, i aquesta és una de les situacions

que tenim.

Pel que fa als fixos discontinus, idò la veritat jo no veig el

mateix ímpetu a l’hora de defensar aquesta situació respecte a

Madrid que veig amb les carreteres. Amb les carreteres diuen

“nosaltres farem i passarem pel damunt”; amb els fixos

discontinus podrien dir “nosaltres tenim aquestes propostes i

les posarem endavant i les tirarem endavant vulgui o no vulgui

Madrid”. Encara no n’he vist ni una, de proposta. Potser es

poden posar les piles igual que amb les carreteres.

I per últim, el que es fa en aquest parlament, Sr. Tadeo, és

que començ a estar ja cansada que el Partit Popular cada

vegada que surt aquí ens digui el que podem fer i el que no

podem fer en el Parlament. El que podem fer i el que no podem

fer ens ho dirà el Sr. President del Parlament; els diputats del

PP no ens han de donar lliçons sobre el que es pot fer o no es

pot fer al Parlament, perquè si no podem acabar, en el límit

d’això, poden acabar en allò que és tan fàcil de dir i que

algunes persones poc democràtiques havien repetit, allò de dir

“aquí no venim a fer política”. Pel que es veu la política es fa

a altres bandes. Aquí, Sr. Tadeo, venim a interpelAlar cada

vegada que vulguem, amb les ordres i amb el Reglament i

sempre sota la direcció de la Mesa, el que vulguem al Govern,

i ningú del Partit Popular ens ha de dir el que podem fer i el

que no podem fer. Ja ens ho dirà el president.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Carme Garcia. Sr. Tadeo, té la paraula.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, i molt breument perquè jo no parlaré

ni de les pensions, ni de les jornades anuals més altes

d’Espanya, ni dels fixos discontinus, ni molt menys ara en

aquest moment parlaré de les carreteres. Sra. Querol, aquí

venien a parlar d’uns pressupostos i vostè no n’ha parlat per a

res, i sap per què?, perquè són els millors pressupostos que ha

tingut mai la Conselleria de Treball i Formació.

Gràcies, Sr. President.

(Més aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Per fixar posicions pel Grup del

PSM el Sr. Riudavets té la paraula.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, per al nostre grup el

gran defecte d’aquests pressupostos, com ja vaig dir a comissió,

són la manca de concreció en actuacions concretes. En aquest

sentit hem presentat diverses esmenes a la totalitat que

debatrem acte seguit, i com ja en comissió se’n va fer saber que

no se’ns acceptaven les nostres esmenes, sens dubte donarem

suport a l’esmena a la totalitat del Grup Socialista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets.

Passam al debat número 17, de globalitat, resta d’esmenes

del debat número 16, Treball i Formació. En primer lloc

passam a la defensa conjunta de totes les esmenes presentades

pel Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds a les

seccions incloses en el present debat, per la qual cosa té la

paraula el Sr. Miquel Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

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

molt breument, senzillament per relatar les esmenes que hem

presentat a aquesta secció 19 i a la 76, que van totes en la

direcció, quasi totes, d’especificar i concretar més clarament les

polítiques que nosaltres creim que s’han de fer i que així com

està redactat no es pot dir que no es faran, però no estan

concretades. En concret la primera esmena, la 7607, té

l’objectiu de desenvolupar de forma més clara i més concreta

programes d’ocupació i inserció laboral, donant de baixa una

partida del subconcepte que parla genèricament d’empreses

privades a tota una sèrie de subconceptes que parlen d’entitats,

organitzacions socials, ajuntaments, consells insulars, etc., etc.

L’esmena següent té la mateixa característica, però donar de

baixa d’un subconcepte absolutament genèric i que a més fa

referència fonamentalment a empresa privada, a desenvolupar

el pla de suport a l’economia social en el que fa referència a

entitats associatives de cooperatives, societats laborals, etc.

La següent partida té el mateix criteri referit a foment

d’empreses d’inserció laboral. Se’m podrà dir i es podrà

argumentar per part del portaveu del Partit Popular que, bé, que

el Govern és molt seu de deixar genèricament les coses i que ja

té voluntat de fer-les. Bé, nosaltres també, perquè per saber si

realment s’està disposat a concretar en matèries de les quals

s’està parlant fa molt de temps i no es donen passes com és per

exemple el cas de l’economia social, jo crec que seria un gest

per demostrar que es té voluntat en aquest sentit acceptar

aquestes esmenes d’addició.

Les mateixes esmenes o similars les feim en el cas del

SOIB, de la secció 76, i també parlam a l’esmena 7654

d’afectar una quantitat, en aquest cas 1 milió d’euros, a entitats

associatives d’economia social, a entitats en concret, perquè

nosaltres creim que no cal només donar suport als

cooperativistes en concret, o a tots els membres d’aquestes...,

sinó a entitats i a federacions concretes que necessiten el seu

suport per tirar endavant aquestes polítiques.

Respecte a l’altra esmena, fa referència a, bé, nosaltres

conseqüentment amb el que he dit a la tribuna i

conseqüentment amb el nostre plantejament, creim que

s’haurien de continuar pagant les tasques d’informació laboral
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i no fer recaure aquest tema en els ajuntaments. I per últim una

altra esmena d’afectació; en aquest cas seria la mateixa que feia

referència a la secció 16 referida a la secció 76, d’afectació d’1

milió d’euros al Pla de suport de l’economia social.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rosselló. En segon lloc passam a la

defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Té la paraula el Sr.

Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

el nostre grup, el PSM-Entesa Nacionalista, ha presentat deu

esmenes en total a la secció 19, Conselleria de Treball i

Formació, deu esmenes que, com he dit abans a la fixació de

posicions a l’esmena de totalitat, pretenen aconseguir un

compromís pressupostari davant aquesta cambra, aquí, amb les

problemàtiques més urgents que pateix, al nostre entendre, el

món laboral de les Illes. 

En aquest sentit demanam, mitjançant tres esmenes, una

aposta decidida per l’economia social, un suport amb

programes i amb ajuts econòmics a les societats laborals, a les

cooperatives, a les empreses d’inserció laboral, a les empreses

d’economia solidària, etc. Aquest nou món de foment de

l’ocupació és encara en molts d’aspectes incipient i calen

polítiques clares de suport i compromisos econòmics fiables.

No es pot deixar pendent de posteriors decisions la política que

es durà a terme al respecte. Amb la nostra esmena demanam

que la Conselleria de Treball assumeixi el suport a l’economia

social com una de les prioritats d’aquest exercici pressupostari.

És per açò que consideram també que la Conselleria de Treball

i Formació hauria de fer les passes oportunes per signar amb la

Universitat de les Illes Balears un conveni de colAlaboració a fi

i efecte que l’economia social s’incorporés als estudis

econòmics que s’imparteixen a la Universitat.

I ja entrant a un altre tema, una esmena molt concreta que

demana que la Conselleria de Treball assumeixi el compromís

del Govern anterior i participi en la posada en marxa del centre

integrat de formació de persones adultes de Maó. Aquest

projecte, signat per la Conselleria d’Educació, la de Treball, el

Consell Insular de Menorca i l’Ajuntament de Maó, pretenia

crear una cosa que ja ha sortit aquí dins el debat de totalitat,

com a una experiència pilot nova, pretenia crear un centre que

integrés, de fet, els tres subsistemes de formació: formació

reglada, contínua i ocupacional. Així, s’optimitzaven recursos,

es facilitava el pas d’un tipus de formació a l’altre i constituïa

això una concepció innovadora, me creguin, a tot l’Estat

espanyol. Aquesta idea és encara possible, i si bé sembla ser

que la Conselleria d’Educació aquests darrers dies ha fixat una

possible ubicació pel que s’ha dit l’escola d’adults de Maó,

creim que és possible que en aquesta mateixa ubicació es faci

el projecte de centre integrat. Creim que no tirar endavant

aquest projecte conjunt, per retornar a les fórmules clàssiques

de formació separada, estrictament separada, és un greu error

que a la llarga lamentarem tots.

Passem a una altra temàtica, riscs laborals i salut. Hem

presentat dues esmenes al respecte, dues esmenes amb una

finalitat senzilla: major despesa compromesa en foment de la

salut laboral i una atenció més efectiva de prevenció de riscs

laborals, sobretot en treballadors immigrants. En aquests

moments tots els estudis demostren que els treballadors

immigrants són la població amb més risc de patir un accident

laboral. Els motius són múltiples: la manca de cultura de

prevenció en els seus països d’origen; la situació de precarietat

en què són contractats; la manca d’especialització, etcètera.

Però, deixant a part els motius, és evident que és necessària una

actuació decidida, adreçada als treballadors immigrants i això

precisament és el que proposem, sense més explicacions, a la

nostra esmena.

I finalment, ja per acabar, una sèrie d’esmenes d’afectació.

Ja vull dir que algunes d’aquestes sens dubte s’haguessin pogut

haver fet a la secció del Servei d’Ocupació de les Illes Balears,

sobretot amb les noves funcions que des d’aquest exercici ha

assumit, però si més no, des de la Conselleria de Treball es

mantenen funcions que són perfectament compatibles amb les

esmenes que hem presentat; esmenes que, seguint en la línia

que exposava al principi, demanen un compromís explícit amb

polítiques adreçades a persones que tenen difícil la inserció

laboral. Me referesc a persones amb discapacitats, tots sabem

la problemàtica que hi ha en aquest sentit, a joves amb risc

d’exclusió escolar, perdó, social; joves que certament moltes

vegades són oblidats de les polítiques laborals i és un dels

sectors amb més problemàtica d’inserció concreta, a dones,

genèric i homes majors de 45 anys. És a dir, els segments

socials que necessiten el nostre parer d’accions formatives i

d’inserció laboral específiques, per mor, i això crec que tots ho

reconeixerem, que tenen majors dificultats a l’hora de trobar

ocupació. I són compromisos en aquest camp a què fan

referència les nostres esmenes.

Jo crec que hem presentat deu esmenes, en positiu, que

mereixerien ser aprovades perquè, en definitiva, l’únic que

pretenen és millorar i concretar la feina que fa en aquest sentit

la Conselleria de Treball i Formació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Finalment, es passa a la

defensa conjunta de les esmenes presentades pel Grup

Parlamentari Socialista, a les seccions incloses en el present

debat, per la qual cosa té la paraula la Sra. María José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

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

cadascuna de les nou esmenes parcials presentades pel Grup

Parlamentari Socialista que es mantenen a les seccions 19 i 76

del pressupost, considerem que són concretes i necessàries per

tal de donar compliment a les necessitats socials i laborals que

presenten les Illes Balears en aquest sentit i en aquest sentit

també s’ha fet l’esmena a la totalitat que acabam de debatre

amb anterioritat. 
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Així idò, vull fer referència, en primer lloc, a l’esmena

relativa a la construcció del centre nacional de formació

professional ocupacional de la mar i nàutic per a Menorca a

Maó. És sabut pels diputats, perquè no és un tema nou, aquest

tema ja va ser objecte d’esmena als pressuposts de l’any passat,

que aquest centre encara no és una realitat i m’agradaria

recordar que aquesta iniciativa prové, precisament, del PP, i

concretament del Sr. Aznar, a una de les seves visites de

vacances que va fer a Menorca. Hi ha doblers per fer aquest

centre, que van venir amb l’INEM i són fons finalistes, és a dir,

s’han d’invertir precisament per a la construcció d’aquest

centre. Per tant, entenem que és una esmena absolutament

justificada.

Quant a seguretat i higiene el Grup Parlamentari Socialista

dóna gran importància a la seguretat i higiene en el treball fent

especial èmfasi en la prevenció, àmbit en el qual creim que és

molt necessària la conscienciació i l’ajuda a la instauració

d’aquests serveis de prevenció, perquè dins aquesta seguretat

i higiene necessàriament hem de començar per prevenir.

Feim una esmena per tal de dotar amb suficient crèdit el

servei insular de prevenció i salut laboral de les corporacions

locals a Menorca i crear mancomunitats del servei de salut i

prevenció per als ajuntaments de menys de 20.000 habitants a

les illes que no disposen d’aquest servei insular de prevenció.

Creim que aquesta esmena el que preveu, aquesta esmena és

absolutament compatible amb les altres accions que sobre

prevenció, seguretat i higiene té previstes dur endavant, i així

consten en el pressupost, la Conselleria de Salut, de Treball i

Formació.

Pactes locals. Dues són les esmenes que presentem referides

a la signatura i gestió dels pactes locals d’ocupació, per la qual

cosa afecten la totalitat de la despesa del pla per a l’ocupació

i la inserció laboral, tant el concepte que fa referència a les

empreses com el concepte relatiu a les entitats sense ànim de

lucre. Entenem que la gestió d’aquests doblers ha de dur-se a

terme a través dels pactes locals d’ocupació, segons la

planificació que faci cada ajuntament, cada municipi, a fi de no

duplicar actuacions en aquest mateix sentit i aconseguir, per

tant una major eficiència.

Pla integral de formació. El Grup Parlamentari Socialista

entén, com a concepte bàsic, que la formació ha de ser

permanent al llarg de la vida, ja ho hem explicat també en el

debat a la totalitat, essent aquesta la primera de les estratègies

per a l’ocupació de la Unió Europea, així també ho sabem tots.

Presentam dues esmenes, una al pressupost de la conselleria, i

l’altra al pressupost del SOIB, afectant les corresponents

partides a gestionar en el funcionament dels pactes locals

d’ocupació, com a taules de concertació en matèria de formació

permanent al llarg de la vida. I així mateix, dins d’aquesta

mateixa matèria, tenim una altra esmena que fa referència a la

construcció d’un centre integral de formació a Menorca, la

creació del qual, entenem, és necessària.

El projecte que, des de Menorca, es va presentar en el seu

dia creim que és molt innovador i pretén aglutinar en aquest

centre els tres tipus de formació que es poden donar, que són la

reglada, la contínua i l’ocupacional. Mitjançant les esmenes

presentades el Grup Parlamentari Socialista pretén també la

creació de quatre centres de recerca de feina a Maó, a Eivissa,

a Palma de Mallorca i a Inca, d’intermediació laboral

autònoma, tutorització de projectes gestionats pel tercer sector

i, especialment, la recerca de feina per a nous corrents

d’ocupació.

Què volem dir amb açò, què es pretén amb aquestes

esmenes? Doncs que aquests centres donin suport tant als

treballadors com a les empreses en la recerca de feina, per tal

de millorar la situació laboral dels ciutadans d’aquesta

comunitat; centres en els quals hi hagi els mitjans materials

necessaris a disposició dels que ho necessitin; que un

treballador pugui preparar un currículum amb l’ajuda que

precisi, on puguin adquirir els coneixements necessaris per tal

d’enfrontar-se amb una entrevista de feina, etcètera. En aquest

sentit, doncs, creim que és una esmena de cabdal importància.

Per últim, es presenta una esmena mitjançant la qual es

pretén la creació de tres agències de colAlocació, gestionades

pels consells insulars i lligades als pactes locals d’ocupació a

cadascuna de les illes, per millorar la intermediació laboral.

Existeixen ja dues d’aquestes agències de colAlocació, una a

Palma i una altra a Calvià, però entenem que en aquest sentit és

necessari que existeixin aquest tipus d’agències a cada illa i que

les mateixes siguin gestionades pels consells insulars

d’aquestes illes.

Els pressuposts de la secció 19 i del SOIB s’han previst de

forma molt àmplia i nosaltres consideram que necessiten

concreció i en aquest sentit presentam les esmenes que acab

d’anunciar. Vostès governen i s’haurien de comprometre més

del que es comprometen amb els pressuposts que presenten,

perquè tenen l’obligació de donar resposta a les necessitats

existents en aquesta matèria a les Illes Balears. Per açò el Grup

Parlamentari Socialista presenta aquestes esmenes, amb la

intenció de concretar el pressupost en els aspectes puntuals

esmentats, totes elles consideram de gran importància.

Res més i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Per fixar posicions, té la

paraula el Sr. Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

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

dir que les esmenes aquestes, quan jo vaig anticipar a la

comissió que quedarien rebutjades, senzillament pel debat que

hi ha hagut a la totalitat. Però com que no seria bo així,

intentaré agrupar-les, tampoc m’estendré tant com a la

comissió, i les he intentat agrupar per blocs.

Un primer bloc serien les que fan referència a economia

social, que són les 8192 i 8190 del Partit del PSM i 7656 i

7654 d’Esquerra Unida i Els Verds. En aquest sentit,

consideram que el pressupost ja contempla i ja incideix en la

formació ocupacional del conjunt de la població activa

d’aquesta comunitat i també dir que els fons que es reben doncs
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ja es destinen en funció de les solAlicituds de programació

presentades.

Pel que fa referència concretament a l’esmena 8190, també

referent a economia social, presentada pel PSM, dir-li que un

conveni com ho enfoquen aquí amb la Universitat no entra dins

l’àmbit de les competències d’aquesta conselleria.

Passant a les esmenes de salut laboral, aquí sí que no hi

entraré perquè trob que ja amb el debat de totalitat i el que vaig

argumentar a la comissió, doncs ha quedat bastant clara quina

és la política en aquest sentit de la conselleria i la dotació

pressupostària suficient que se li ha donat. Aquestes esmenes

eren la 7688 del Partit Socialista i les 8044 i 8049 del PSM.

Passant a una esmena en concret, la 7687 del Partit

Socialista, referent al centre nacional de formació professional

ocupacional de la mar i nàutic per a Menorca, quedaria

rebutjada senzillament perquè, com vostès molt bé saben,

aquest projecte, aquest centre nacional ja està previst a la fase

inicial del projecte.

Pel que fa referència al pla d’ocupació i pactes locals

d’ocupació, que són les esmenes 7689, 7690, 7693, 7698, 7699

i 7697 del Partit Socialista, queden rebutjades pel debatut avui

i pel debatut també a la darrera interpelAlació que hi va haver en

aquest plenari al respecte.

Pel que fa al centre integrat de formació de persones adultes

a Maó, que són les esmenes 8050 del PSM i 7700 del Partit

Socialista, degut als darrers esdeveniments que hi ha hagut,

consideram que gairebé aquestes esmenes podrien ser retirades.

En qualsevol cas, doncs queden rebutjades.

Ara entraríem dins un bloc d’esmenes que van referides a

plans específiques de formació per a discapacitats, dones

treballadors, joves amb risc d’exclusió social, treballadors

majors de 45 anys, que són les esmenes 8045, 8046, 8047 i

8048 del PSM i 7607 i 7640 d’Esquerra Unida i Els Verds. En

aquest sentit, també i molt breument, com en exercicis

anteriors, aquesta conselleria ja té uns fons finalistes que venen

fins i tot de l’Estat i que es dediquen a aquestes línies de

subvencions i se suporta, d’una manera fins i tot transversal des

del Govern, qualsevol tipus de sector que s’acaba de

mencionar. En aquest sentit, dir-li que el compromís que té

aquest Govern i aquesta conselleria amb la nostra comunitat

autònoma, sí que queda reflectit amb aquests pressuposts.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Acabat aquest debat, passam al

debat número 18, de totalitat i globalitat, secció 20, Conselleria

d’Agricultura i Pesca; societats públiques, Institut de Biologia

Animal de Balears, i societat pública 04, Serveis de Millora

Agrària.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les

esmenes presentades pel Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista a les seccions incloses en el present debat. Per la

qual cosa té la paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

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

Consellera d’Agricultura i Pesca, a l’any 2004 els pressuposts

de la Conselleria d’Agricultura ja varen preveure un

endeutament de prop d’uns 20 milions d’euros a través de les

empreses públiques SEMILLA i IBABSA. I a més a més ja

varen preveure que la tramitació de les subvencions, mitjançant

fons europeus, fos a través de l’empresa pública SEMILLA.

Els arguments per justificar aquesta decisió, al nostre

entendre, totalment ilAlegal, com ja vàrem explicar l’any passat,

era que s’havia de pagar ràpid. Prescindint de procediments i

de burocràcia els pagesos han de cobrar quan necessiten els

doblers i això d’esperar un any per cobrar, això no pot ser, més

o manco aquests eren els arguments de la conselleria.

Els pressuposts del 2005 tornen preveure un endeutament

d’uns 19 milions d’euros, a través de l’empresa pública

SEMILLA. Ens proposen la creació d’una nova empresa

pública, a la qual s’hi podran adscriure funcionaris i que farà

aquestes funcions atribuïdes el 2004 a SEMILLA per agilitar el

pagament de les subvencions.

Bé, 39 milions d’euros amb dos anys suposa un

endeutament equivalent al 50% del pressupost de la conselleria;

suposa una hipoteca molt forta i que ens fa afirmar que d’aquí

a tres o quatre exercicis, en què hi haurà una reducció

important de fons europeus, destinats al manteniment de

l’agricultura, la conselleria no només no tendrà recursos, sinó

que haurà de destinar una part important del seu pressupost a

amortitzacions i pagaments d’interessos del préstec. És a dir

que quan les arques estiguin més buides, perquè no podrem

comptar amb tants de fons europeus, ens haurem de dedicar a

amortitzar préstecs i a pagar interessos.

Però no només això, sinó que aquella excusa que va servir

per tramitar les ajudes a través d’una empresa pública, no ha

funcionat. L’altre dia, l’altre dia de pagès, això és la setmana

passada, vaig llegir un titular d’un dels cronistes oficials de la

Conselleria d’Agricultura i Pesca que deia “Na Moner ja paga”;

ja paga a finals d’any, ja, a finals d’any! Vaig demanar, a veure

i què és això; bé i vaig fer una petita enquesta i resulta que la

majoria de comunitats autònomes ja pagaren les subvencions a

l’oví, cerealistes, el mes d’octubre. És a dir, aquí feim aquest

muntatge de jugar-nos un expedient de la Unió Europea, que

invalidaria totes les tramitacions fetes a través de no

funcionaris d’una empresa pública, per al final pagar, començar

a pagar, a finals d’any. Diumenge mateix vaig coincidir amb un

pagès i me va dir: jo encara no he vist un euro. Dic, i això és el

ràpid que havien de pagar?

Perquè clar, en Morro, com diuen, tenia una excusa i és que

li varen caure totes les plagues del cel en quatre anys, i pobre

home va treure el que va poder treure d’Hisenda, però tenia una

excusa. És a dir, vostès no en tenen, han tengut plagues, però

les vaques boges no han justificat el 50% de les ajudes que els

va donar el Ministeri; no han estat capaços, amb aquesta

administració tan eficaç i ràpida de justificar el 50% de les

ajudes que els ha donat el Ministeri. I la resta de calamitats, la

calabruixada, no n’han volgut saber res, i per tant disposen de

tot el pressupost i pagar ràpid, i no han pagat quan ha estat
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necessari als afectats per la calabruixada, i no han pagat ràpid,

perquè som a finals d’any i la majoria de pagesos encara no han

vist un euro.

I quin és el balanç d’aquest any i mig, perquè ara ja podem

començar a fer balanç. El sector lleter. Amb un any han tancat

el 15% de vaqueries de Mallorca, el 15%; hi havia 63 vaqueries

i a finals d’any, ara hi ha les darreres que tancaran, n’hauran

tancades nou, mentre la Conselleria ja ha anunciat una nova

convocatòria, exclusivament amb fons propis de la conselleria

per fer front a un nou abandonament de quota lletera. Clar, i

què passa en aquest sector? Des del moment que entra el nou

Govern hi ha un missatge claríssim al sector: el que havia estat

l’esperança, bé, l’esperança i la realitat, PRILAC, des del

moment de l’anunci, abans d’entrar en funcionament, ja va

aconseguir un miracle i era que la llet pujàs de 42 a 48 pessetes

el litre, 6 pessetes, que quasi es va equiparar als preus de la

península. Però des del moment que es llança un missatge

clarament contra PRILAC, tot un pou sense fons, perquè hi

podria haver una altra ampliació de capital, de 10, 15, 20

milions de pessetes, això no és res devora els pressuposts que

es manegen, devora el que és el PROAGRO, que serveix per

mantenir el sector; idò a partir d’aquests missatges negatius

queda congelat el preu no només de PRILAC, sinó de la resta

d’indústries, que també havien hagut de pujar els preus per

equiparar-se a PRILAC. Mentrestant a la península els preus

han tengut una evolució a l’alça, de manera que en aquest

moment els preus a la península oscilAlen entre, parlaré en

pessetes, per no fer-nos un embull, entre les 55 i 60 pessetes.

De manera que ara ja tornam tenir un diferencial de preus

de la llet respecte de la mitjana de la península d’unes 10

pessetes per litre. I a més a més, amb aquest missatge, que ara

ja no és un missatge, sinó que és una realitat, que el Govern

s’ha desprès de les accions de PRILAC, perquè li han demanat

els accionistes, això és el que vaig llegir als diaris. La

conselleria diu que ha venut les accions de PRILAC perquè els

accionistes de PRILAC li han demanat. Per tant, perdem

qualsevol capacitat d’incidir sobre els preus.

Mirin, i aplicar polítiques liberals a un sector tan

intervengut com l’agrícola, intervengut per la Comunitat

Europea i pels Estats Units, és a dir, fer liberalisme dins aquest

sector és fer quixotisme; aquí, si renuncien a intervenir, els

altres ens menjaran, i és el que està passant. Per tant, què veim

ara? Un nou abandonament de quota lletera; si amb un any han

tancat un 15% de les vaqueries de Mallorca, no parl de

Menorca i d’Eivissa perquè està transferit, i ara feim una nova

quota sense la ilAlusió que va generar PRILAC i una altra

vegada amb els industrials que poden fer una política de pactes

de preus a la baixa, el missatge al sector és claríssim: no hi ha

futur, no hi ha futur, i molt més si se confirma el rumor. Li

deman, Sra. Consellera, és veritat que el 2005 desapareix el

PROAGRO? Si això és així, jo record que es va fer una

tractorada no perquè l’anterior Govern hagués retirat el

PROAGRO, perquè el pagava tard, perquè hi havia una sequera

que se n’havia duit tots els recursos del pressupost ordinari, una

gran tractorada. És veritat que l’any 2005 desapareixerà el

PROAGRO? Perquè si és veritat, aleshores aquí ja el missatge

és claríssim per al sector.

El tema de la carn. Aquí s’havia iniciat una política de

seleccionar el producte. El porc negre selecte, havia aconseguit

també pujar els preus i era rendible per als pagesos. Des de fa

més de mig any, demanen opinió a la conselleria, demanen la

celebració d’unes jornades per veure cap on han de partir; se

necessiten inversions; se necessiten sales de desfer, per ajudar

a la comercialització. Resposta: nulAla. I el preu ha tornat caure.

D’uns preus rendibles per al porc negre, per al porc selecte,

avui la carn ja no torna tenir preu.

S’hortalissa, un sector que mai havia hagut de necessitar

ajudes de l’administració, una fortíssima calabruixada ha

arruïnat algunes de les explotacions més rendibles. Cap ajuda

de l’administració i, a més a més, el paperot que han anat

funcionaris a pesar melons i avaluar els danys, m’ho deia un

altre pagès que el vaig trobar fa uns dies; diu: encara no

haguessin vengut, encara no haguessin vengut a la finca a

generar-me esperances i ilAlusions. Només un funcionari avalua,

quantifica els danys, res.

Una altra qüestió, la reforma de la PAC. Vaig llegir també

la setmana passada que vostè criticava molt durament la

postura del Ministeri que ha optat per un desacoblament parcial

amb la reforma de la PAC; però i quina postura ha defensat

vostè? Perquè dia 2 de desembre hi va haver reunió del Consell

Agrari i als membres del Consell Agrari se’ls va passar un

llistat on hi havia la proposta del Ministeri, que era d’un

desacoblament parcial, i la proposta de totes les comunitats

autònomes. I les Illes Balears estava en blanc i qualque

organització li va dir: però, i què defensa la conselleria? No ho

sabem. És a dir que la conselleria no ha fet proposta i llavors es

queixa de la decisió que pren el Ministeri. No ho entenem.

Bé, i ara en aquests pressuposts tenim la creació d’una nova

empresa pública, FOGAIBA, per tramitar expedients europeus.

Mentre que el pressupost del personal del capítol 1 de la

conselleria puja el 5%; el pressupost de personal de SEMILLA

puja el 450%; el pressupost de despeses de SEMILLA puja el

1.713%. I què fan els funcionaris de la conselleria? Si passam

els expedients a una empresa pública, què faran els funcionaris

de la conselleria?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Ja acab, i no hauré defensat les esmenes parcials, però crec

que el tema és polític. Miri, Sra. Consellera, vaig afirmar a

comissió, i això ja no és cap boutade, aviat hi haurà més

funcionaris mans plegades que pagesos. I a vostè ja se la

comença a conèixer com a l’enterradora de l’agricultura. Pegui

un cop de timó, s’ha enrevoltat de persones que l’aconsellen

molt malament, que tenen uns interessos dins un sector que està

agonitzant, durant un any i mig li hem fet costat, hem fet

intervencions en positiu. Me sap molt de greu haver hagut de

fer aquesta intervenció avui, però està en joc un sector

estratègic per a les Illes Balears, el sector de l’agricultura i la

ramaderia. Posi remei, per favor, Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Sampol. A continuació, es passa a la defensa

conjunta de les esmenes presentades pel Grup Parlamentari

Socialista. Té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

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

Consellera, presentam aquesta esmena a la totalitat als seus

pressuposts, perquè entenem d’entrada que uns pressuposts és

la mesura o l’acció del Govern on es reflecteixen o s’han de

reflectir les polítiques té aquest govern per al sector. I el primer

que veim en aquest cas és que, precisament el que no es pot

deduir dels seus pressuposts són polítiques per al sector. I això

és el que ens preocupa perquè el seu resultat serà, com molt bé

deia el Sr. Sampol, l’enterrament del sector, després d’una sèrie

d’anys de no tenir les polítiques adequades per a aquest sector.

Anem a veure quines han estat les novetats en els

pressuposts que hem vist d’agricultura, aquesta legislatura. Per

una banda, endeutament, un fort endeutament, com s’ha dit. El

pressupost del 2004 SEMILLA s’endeutava amb 18 milions de

pessetes, en el pressupost del 2005, 18 milions de pessetes més;

en total i amb dos exercicis, l’empresa pública SEMILLA

s’haurà endeutat amb 36 milions de pessetes, quan té per a

enguany un pressupost de 26 milions de pessetes. O sigui

l’endeutament de dos anys supera en molt el pressupost d’un

any, només enguany ja, i ho veurem pitjor en exercicis

successius, amb despeses financeres SEMILLA ja pressuposta

una partida d’1 milió d’euros.

Per tant, hem vist en aquests anys, per una banda, un fort i

perillós endeutament a través de les empreses públiques a la

Conselleria d’Agricultura. Per altra banda, una obsessió amb

gestionar des de les empreses públiques, com si la conselleria

no tengués cap importància. Tenien, l’any passat varen

gestionar des de les dues empreses públiques que tenien,

sobretot la distribució de les subvencions, no contents amb

això, enguany creen una nova empresa pública, una nova

empresa pública que ja ho vàrem advertir l’any passat, i

enguany hi volem insistir, tenim tots els dubtes que des d’una

empresa pública, amb personal laboral, es puguin manejar,

convertint-se en organisme pagador, com diu la llei, l’article,

o l’esmena, perquè després s’ha esmenat a la mateixa

addicional de la llei d’acompanyament que havien presentat

vostès, tenim tots els dubtes que des d’una empresa pública

amb personal laboral es puguin gestionar i tramitar tot el

procediment de la concessió de subvencions amb fons

europeus.

Però és que, a més, no entenem de cap manera, li vaig dir

el dia de la compareixença a la comissió, com pretenen

aconseguir l’objectiu de dir: no, ho feim així perquè volem que

sigui més àgil la tramitació de les subvencions. Bé, aquest

objectiu el podem compartir, però és que, com pensen fer-ho,

saltant-se part de la seva tramitació, saltant-se la tramitació

administrativa de les ajudes? Si no ho pensen fer així, que vull

creure que no, no veig la diferència en què ho tramiti un

funcionari o un departament de funcionaris des de la conselleria

o que ho tramitin uns contractats laborals o funcionaris des

d’una empresa pública, no veig la diferència. M’agradaria que

ens explicàs quin és l’avantatge en ares a aquesta celeritat en la

tramitació, fer-ho des d’una empresa pública com ara volen

crear.

I un tercer punt que veim especialment enguany, que ha

estat novetat en els seus pressuposts és una reorganització

administrativa, jo quasi diria un caos dins la conselleria que

enguany és molt complicat entendre els pressuposts perquè tot

són partides que van d’aquí cap allà, d’un centre de cost que

passarà a una empresa pública perquè després serà transferit a

FOGAIBA quan ja estigui funcionant, en resum trec la

conclusió i el Sr. Sampol ho deia perquè ha contrastat els

resultats de l’experiència d’aquests quatre anys, que aquest

2005 l’invertiran reorganitzant tot aquest caos que estan

reorganitzant, però quin temps quedarà a aquests funcionaris

que començaran a passar d’un lloc a l’altre i a passar

pressuposts i partides d’una banda a l’altra, quin temps els

quedarà a aquests funcionaris per dedicar al que realment han

de fer? El que li exigim des d’aquesta tribuna, el Grup

Parlamentari Socialista, és que facin política per salvar el sector

de l’agricultura de les nostres illes. I és el que no hem vist, no

veim, en el seu pressupost.

I tot això, per què? Hi ha noves polítiques, hi ha una

reorientació de mesures estructurals importants cap al sector

que ho necessita? No. Tot això per seguir repartint

subvencions, bàsicament de la Unió Europea, sense més, i quan

no venguin aquestes subvencions amb el fort endeutament que

porten vostès en aquesta conselleria? Com pagarem els

interessos, quins recursos quedaran per fer polítiques per al

sector si, a més, el sector no s’ha reforçat o no s’ha organitzat

amb aquelles polítiques concretes i estructurals que són

necessàries i que vostès no plantegen a cap dels pressuposts?

Quins plantejaments fan en polítiques d’agrupació,

d’associacionisme o de cooperativisme, sap què tenen, almenys

així ho va dir a la seva compareixença? Per a foment del

cooperativisme, 319.000 euros, crec que amb això poc foment

del cooperativisme farà quan sens dubte és una política cabdal

en el sector de les nostres illes.

Valoració de productes, formació, modernització

d’estructures, evolució de productes, l’única experiència

important, estructural que s’havia fet i que començava a

funcionar, Prilac, ja s’ha dit, se n’han sortit perquè vaig llegir

que vostè mateixa deia que el Govern li havia demanat que en

sortís. Home, això és molt preocupant, que sigui el mateix

sector que demani al Govern, quan havia estat el sector que

havia anat a cercar el Govern o l’administració per tenir el seu

suport per impulsar polítiques que són necessàries. Ara no, ara

el mateix sector ens ha demanat que sortíssim, és per preguntar-

se per què el sector demana al Govern que surti de l’única

empresa pública que havia tengut un èxit important, el relatiu

amb un objectiu cabdal en aquest sector que és la valorització

dels productes.

Formació. El mateix, hi ha una demanda de fa temps de les

organitzacions del sector, de fer formació en cooperació i

colAlaboració amb les organitzacions empresarials, vostès ho

desatenen, no només no els escolten ni els donen resposta, sinó

que no ho trobam al pressupost. Modernització d’estructures,

sens dubte és necessari, urgent i imprescindible quan el fons

que hem anat cobrant fins ara de la Unió Europea deixin de

venir o en venguin menys, tampoc no en vist res. Per tant,
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vostès tenen, continuen tenint una única obsessió, que són les

ajudes, perquè no tenen altra política, i això està molt bé, sens

dubte aquest sector necessita d’ajudes, això ho entén així la

mateixa Unió Europea, està molt bé, però què plantegen,

increments, està bé, i més agilitat en la tramitació. Tot això està

molt bé, però a costa de què, quins són els costos? Sens dubte,

desmesurats, per una banda l’organització de la conselleria, per

l’altra dues empreses públiques que van utilitzar per repartir

aquestes subvencions i ara, no contents, una tercera, més

personal, més despesa i, quins són els resultats? El Sr. Sampol

ho deia. I això és preocupant. Jo li posaré un botó de mostra,

simplement. 

La Direcció General d’Agricultura, un centre de cost

important dins la conselleria per fer polítiques per al sector, no?

Aquesta direcció general té un pressupost de 15.700.000 euros,

ha baixat un 52%, com va reconèixer la consellera, perquè 17

milions d’euros van a la gestió de FOGAIBA, fins aquí bé. Té

de capítol 1 igual, 2.200.000 l’any 2004, 2.000.000 l’any 2005,

pràcticament igual. De capítol 4, 11.600.000, dels quals

11.500.000 van a IBABSA i a SEMILLA. Capítol 6, 500.000

euros dels quals quasi 300.000 per fer projectes d’investigació

cofinançats per l’Institut Nacional d’Investigació Agrària.

Capítol 7, 1.300.000 euros, dels quals 1.100.000 van a

IBABSA segons el pressupost, a SEMILLA segons va dir la

consellera a la seva compareixença, en qualsevol cas a una

empresa pública. En total, van a empreses públiques, dels

15.700.000 que té la Direcció General d’Agricultura, 13

milions a empreses públiques, SEMILLA o IBABSA, a `part

del que va a FOGAIBA que ja no ve pressupostat aquí. Però és

que aquests 13 milions són d’un total de 15.700.000, dels quals

2 milions d’euros són de capítol 1 de personal, sap què queda

a aquest centre de cost, Direcció General d’Agricultura perquè

ho gestionin funcionaris que costen 2 milions d’euros? 700.000

euros.

O sigui, a la Direcció General d’Agricultura, que crec que

és un centre de cost important, insistesc, per fer política per al

sector, no és una part de l’administració residual, gestionarà

700.000 euros i costarà la gestió d’aquests 700.000 euros, 2

milions d’euros de capítol 1 de personal. Sap a quina conclusió

arrib quan veig aquestes xifres i aquests plantejaments que fan

vostès?, que quan vaig redactar aquesta esmena em vaig

equivocar, perquè a l’esmena deim esmena a la totalitat perquè

no respon als interessos del sector, no, el que hauria d’haver

posat a l’esmena és dissoldre la seva conselleria, perquè els

objectius que té, amb les xifres que presenta i la política que fa,

no té cap sentit que el Govern de les Illes Balears continuï

pagant aquesta quantitat, entre consellera, alts càrrecs i

funcionaris, per repartir subvencions, bàsicament de la Unió

Europea mentre venguin, als pagesos. Hagués bastat que

FOGAIBA o una altra empresa ho haguessin adscrit a la

Conselleria d’Hisenda i Pressuposts i hagués repartit

subvencions. Ens haguéssim estalviat tota la resta.

Per tant, i acab, Sr. President, crec que els podria plantejar,

els plantejaria una transacció i canviar l’esmena per “dissoldre

la conselleria” i adscriure FOGAIBA a la Conselleria

d’Hisenda i Pressuposts i que es dediqui a repartir subvencions,

que és l’únic que fan i, a més, no compleixen els objectius que

es proposen.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en

la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrint

qüestió incidental. Té la paraula l’Hble. Consellera Sra.

Margalida Moner i Tugores.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats, després

d’haver sentit les dues intervencions, és ver que ens hauríem de

pensar seriosament si tancam la Conselleria d’Agricultura. Però

jo crec que això no és així, i no sé per què estan tan en contra

de les actuacions que ha duit durant aquest any la Conselleria

d’Agricultura endavant.

Durant l’any passat, aquest any que encara estam, s’ha anat

pagant tot el que s’havia de pagar durant tot el període afegint

tots els pagaments que no s’havien fet els anys anteriors, si és

ver que això no importa als pagesos o als ramaders, també

m’agradaria que m’ho diguessin, però crec que és un tema

important per poder subsistir i per poder-los donar el que

realment és seu.

L’any 2004 la totalitat dels fons econòmics europeus s’han

pagat a través de l’organisme pagador i ni un sol euro s’ha

pagat a través de SEMILLA. La prima d’oví-cabrum que es

podria començar a pagar dia 16 d’octubre del 2004 i està vigent

fins dia 30 de juny del 2005, l’hem pagada dia 10 de desembre

del 2004. La tramitació de la prima d’oví-cabrum s’ha fet

íntegrament a la conselleria, s’ha pagat a la conselleria, amb

una intervenció o amb qualque intervenció de SEMILLA-

IBABSA. Per tant, Sr. Sampol, és ver, sembla que no els

interessa que això sigui així, però dins el 2004 la gent de

l’agricultura, la ramaderia i la pesca, hauran tengut les ajudes

que els pertoca, no passava així els anys passats.

Prilac va pujar el preu de la llet, segons vostès, però jo crec

que artificialment, i es va basar en pagar un preu superior al

que es podia pagar, entrant a una pèrdua i perdent un capital

social fins a un import de 51 pesseta per quilo durant tot l’any

2003, d’aquestes 51 pessetes el que realment rebia el pagès o

el ramader eren 48 pessetes, una vegada elaborada ens en

constava 51.

El porc selecte mallorquí, hi ha un increment del pressupost

dins el 2005 per dur endavant el projecte que aquesta

associació reclama i que n’hem parlat moltes vegades i que no

hem dit no mai, el que passa és que quan hem de dur un tema

per endavant hem de saber de què parlam, cap on anam i on

volem arribar, no com altres coses.

El personal de SEMILLA s’incrementa perquè s’ha

contractat a SEMILLA tot el personal que vostès tenien

contractat amb TRAGSA, amb aquesta mesura hem estalviat de

l’ordre del 20 al 25%, vol dir que si hem incrementat el

personal de SEMILLA és perquè aquest mateix personal el
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pagava SEMILLA però a través de TRAGSA, i això volia dir

que hi afegíem el 20 o el 25% a damunt tot aquest personal.

Nosaltres creim que això són els pressuposts que necessita

el nostre sector, cregui’m, Sr. Sampol, que no enterraré res,

estic devora el sector per donar-los ajuda en tot el que faci

falta. Aquí podríem parlar d’enterrar coses i podem parlar

d’iniciatives en què varen participar vostès com varen ser

MIRA, MIRET, PRILAC, el combustible per als agricultors,

que jo crec que el que ha generat això han estat moltes pèrdues

i moltes despeses per a la comunitat i per als propis que

semblaven els interessats.

Això sí que crec que és enterrar el sector. Nosaltres tenim

uns pressuposts, en cada una de les partides, ben estudiats per

donar una mà i donar sortida a aquest sector que la veritat és

que no és fàcil dur-lo endavant, però tampoc no he trobat grans

projectes fets per vostès, perquè el que es va trobar muntat de

quan governaren vostès, s’ha potenciat i s’ha duit endavant,

com ha pogut ser el tema de promocionar els aliments de

Balears i poder fer unes actuacions a les escoles, tot això, Sr.

Sampol, com que era bo ho hem continuat potenciant i en

aquest moment podem dir que hi ha uns resultats excelAlents,

però la resta, d’aquesta catàstrofe que em pinten i que en part

està el sector apurat i això, ho hem d’admetre, no hem trobat

grans línies a seguir, ni una, haguéssim pogut trobar una

manera de desatascar tot aquest sector i no l’hem trobada. Per

tant, al Consell Agrari de fa unes setmanes, Interinsular, va

sortir del mateix consell muntar una taula de feina amb tot el

sector, amb la conselleria, amb el Govern i agafar les mesures

que facin falta per veure si entre tots trobam aquest gran

projecte que pareix que falta al nostre món de l’agricultura i la

ramaderia. I li puc assegurar que no estalviarem esforços, ni

econòmics ni tècnics, per veure realment què és el que

necessita el nostre sector, amb el que em diu de no ajudar,

parlam que ja és ben hora, perquè crec que som l’única

comunitat que anam a remolc amb el sistema de les

assegurances agràries, les altres comunitats ja no ho qüestionen,

això, avui, no sé si era avui o ahir, surten al Butlletí Oficial les

ajudes que dóna el mateix ministeri per una calabruixada de no

sé quina regió amb les mateixes condicions que nosaltres

demanam per poder ajudar els nostres pagesos i agricultors. La

conselleria vol ajudar amb pòlisses d’assegurances tots els

agricultors amb el màxim que se’ns permeti. 

Per altra banda, si és ver que qualque línia d’ajudes pel

motiu que sigui no arriba al que creim que han de tenir els

nostres pagesos i agricultors, el Govern habilitarà una línia

d’ajudes perquè aquesta gent se senti compensada. Però el que

no pot ser és que ningú no tengui assegurança, i realment per al

grup que sembla que vostè parla més, qui havia de donar llum

ha donat fum. I no es tracta de voler castigar ningú, es tracta

que hem de fer les coses bé, i les coses bé són confiar en les

pòlisses d’assegurances perquè no hi ha cap govern que pugui

aguantar les calabruixades, els vents i el mal temps que ens

puguin venir, perquè això no està previst enlloc previsible. Per

tant, jo crec que és una mesura a seguir per donar estabilitat a

tot el món de l’agricultura, de la ramaderia i de la pesca en el

tema de les assegurances. I molta gent està d’acord amb això,

i moltes associacions estan d’acord amb això, i aquí sí que hem

d’ajudar, fins que faci falta. Per tant, no crec que ho facem tan

malament.

En el tema de les granges, que feim una feina per veure com

està cada ramaderia de la nostra comunitat, estam fent una feina

important, la gent està contenta que hàgim muntat aquest equip

de tècnics per veure de quina manera podem ajudar cadascuna

de les ramaderies per complir millor el que ens demana Europa

per al 2006, estam fent aquesta feina i una vegada que la

tenguem avaluada veurem de quina manera ajudam cada un

dels ramaders perquè estam disposats i per això hem pres

aquesta determinació. S’està fent ja aquesta feina.

No crec que això sigui aquesta catàstrofe que han pujat

vostès a parlar aquí, en cap moment, però sí els diré que

continuarem per aquest camí. El FOGAIBA no els va bé, idò jo

crec que serà un element que ens ajudarà perquè les altres

direccions generals es dedicaran a fer realment la feina que els

toca fer, que és, per una part, desenvolupament rural i

agricultura ecològica i per l’altra, que és la Direcció General de

Ramaderia té unes tasques molt importants i molt fixades que

no són realment les econòmiques i, per tant, aquests tècnics que

havien de distreure temps o hores seves per al tema econòmic,

estaran més centrats en el que realment han de fer, que és la

feina cap al benestar animal, a dur bé el tema d’ADS, etc., etc.

Per tant, crec que n o es fa tan malament, continuarem per

aquest camí, tenim uns pressuposts que els hem pensat molt i

creim que cobreixen les necessitats del nostre sector i jo no

enterraré res, Sr. Sampol, estigui ben segur que enterraré res.

Procuraré donar una mà a tothom que la necessita perquè és la

meva obligació i l’obligació d’aquest govern. I a través de feina

que creim que hem de fet i les línies les hem de marcar

nosaltres i no ens les ha de marcar vostès, perquè per això uns

governen i els altres no governen, continuarem pel nostre camí

perquè crec que l’iniciat no és gens dolent i és beneficiós per a

tota la nostra gent que està sota l’empara de la Conselleria

d’Agricultura i Pesca.

No esperava més, sabia que no els agradaria res, però són

els nostres pressuposts i seran els que durem endavant. Moltes

gràcies, Sr. President.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la

paraula el Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No esperava més, Sra. Consellera?

És que l’he maltractada molt aquest any i busques que du de

consellera? No l’he tractada en guants de seda, a vostè? No li

he ofert un suport perquè considerava que amb aquest sector no

s’han de fer (...) partidistes? No és just el que m’ha dit ara, jo

estic ben legitimat per fer la crítica, és ver que puc anar

equivocat ni pretenc que faci el nostre programa, però aquesta

és la realitat, del sector o d’una part molt important del sector.

I jo no defens cap grup, Sra. Consellera, jo defens pagesos que

a nivell individual, que els he trobat a una fira o m’han

telefonat o m’han fet arribar la seva inquietud perquè la seva

manera de viure està amenaçada avui en dia i no troben ni

conhort del Govern, no ja ajuda, ni conhort del Govern, ni

ilAlusió del Govern. Per tant, esper que retiri el que ha dit.
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Proagro, no m’ha contestat. El retard en el pagament del

Proagro va provocar una tractorada, injusta totalment, partidista

totalment, manipulada pel seu partit, pel Partit Popular, ara ho

veurem, ara ho veurem què faran, que em sembla que em

confirma que el retiren, el Proagro. Quina és la seva postura

davant la reforma de la PAC? El sector no la coneix, només

sabem que s’oposa al que ha decidit el ministeri i què li va

proposar vostè, al ministeri? Tampoc no m’ha contestat.

Mirin, aquí estam per examinar el pressupost i el resultat de

les seves polítiques. Fa més d’un any i mig que vostè governa,

i ja deixi de mirar el passat. Ha posat dos exemples, Prilac, no

suposa un creixement artificial dels preus, no va suposar un

increment artificial dels preus, va suposar l’existència de Prilac,

rompre una situació de pacte de preus, el preu va pujar 6

pessetes per litre, que són la vida per a les vaqueries, i cap

indústria no va fer fallida. Les altres indústries seguiren el preu

de Prilac i cap indústria ... Agama i Piris no han tancat, podien

pagar aquestes 6 pessetes per litre més, amb quin cost per a

l’administració? Una ampliació de capital de 16 milions de

pessetes més els demanaven? I amb el Proagro en gastam 400

i pico de milions anuals? Quina repercussió de 16 milions de

pessetes suposava una repercussió de 100 i busques de pessetes

mitjançant un major preu per a la llet. Això són polítiques

efectives que estimulen el sector.

Combustible. No va costar ni una pesseta de l’administració

i va suposar baixar 11 pessetes per litre de gasoil als pagesos,

duit a ca seva i instalAlat un depòsit gratis i una pesseta de

comissió per a la cooperativa que tramitava l’ajuda, boicot del

Partit Popular i d’ASAJA, boicot del Partit Popular i d’ASAJA

que ja era hora de dir-ho, en tenia ganes, de dir-ho. 11 pessetes

per litre de benefici per al pagès servit a casa seva amb un

depòsit gratis, boicot!, això és el que estimen el sector, en tenia

ganes de dir-ho, a això, m’ha posat el dit dins la boca, em

vessava. Això és el que estimen el sector. Una iniciativa bona

per a un govern que no va costar un euro a l’administració, no

va costar un euro a l’administració, una altra vegada una

iniciativa que va rompre una situació monopolítica de pacte de

preus entre les distribuïdores, això és fer polítiques que no

costen un duro a l’administració. I vostès defensen els

interessos d’aquests grups que xupen damunt un sector, que és

immoral que s’enriqueixin damunt un sector estratègic per a la

nostra economia, per al manteniment del nostre entorn, del

nostre paisatge, de la gent més sana de la nostra terra, i

s’omplen la boca de defensar la pagesia, els especuladors que

xupen damunt la pagesia, defensen vostès.

(Remor de veus)

S’han d’haver acabat els ajuts fora de les assegurances, ara,

quan hi havia l’anterior govern, el Sr. Matas, carta a totes les

associacions agràries, demanau a veure quines pèrdues heu

tengut i nosaltres vos tramitarem, i aquí branca, el Sr. Font,

branca, si no donàvem ajudes cobertes per les assegurances, i

per a la patata hi vàrem ser, i per a les sequeres hi vàrem ser, i

estava cobert per les assegurances, i ara un petit sector que mai

no ha demanat un duro el deixen d’esquena, famílies que

depenen d’això, que els ha destrossat els hivernacles, inversions

milionàries que havien fet dins aquest sector, fora.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Ja he acabat, Sr. President.

Miri, Sra. Consellera, intentaré tornar al to que he tengut

aquest any i mig, ho intentaré, li ho promet, ara vostè també

intenti no marginar ni grups ni persones que no estiguin definits

en un sector que està clarament alineat amb el Partit Popular.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

No, no. Ni cap batle, ni cap sector econòmic, industrial,

empresarial, comercial, agrícola no es pot queixar dels tres

consellers del PSM de la passada legislatura, no senyora, ni un,

ni batles, ni ajuntaments, ni sectors econòmics, comerç,

indústria, agricultura ens podrà acusar de partidisme. Tractàrem

tothom igual, rebérem tothom, obrírem les portes a tothom,

trobin-me un i pos els sectors per testimonis.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Vicent Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.

Vull començar fent una breu referència a les esmenes parcials,

perquè nosaltres no només hem fet una crítica al que no hem

trobat en aquest pressupost, crec que és la nostra obligació des

de l’oposició, sinó que a més també hem fet propostes parcials

per almenys colAlaborar o contribuir a dotar, a omplir de

qüestions concretes i estructurals aquest pressupost i si tenen a

bé aprovar-ne alguna, a més no nosaltres sinó el sector els ho

agrairà.

Només vull fer referència a un bloc d’esmenes parcials que

jo crec que és important i que és cabdal dins la nostra

agricultura i que ho havia dit en la meva anterior intervenció,

que són les que fan referència a cooperatives. Hi ha esmenes

parcials que fan referència a cooperatives perquè he dit que em

sembla que vostè hi té poc més de 300.000 euros i, sens dubte,

és la base imprescindible per poder fer agricultura a les nostres

illes, la concentració i el cooperativisme. I precisament una

certa tradició que no hem de desconèixer que hi ha de

cooperativisme a les nostres illes ha donat com a resultat una

dispersió real del sector que avui per avui, tal com està no té

futur, per tant presentam una esmena que proposam que es faci

a través d’UCABAL, perquè creim que és el que toca, perquè

es faci una aportació important per a canvi d’estructures dins el

cooperativisme a l’illa de Mallorca.

I unes esmenes puntuals i parcials que fan referència a la

necessitat que s’ajudin les cooperatives d’Eivissa, Agro Eivissa
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i Santa Eulàlia. En resum, vull destacar la importància que té el

cooperativisme i la necessitat que en aquest pressupost es

reflecteixin aquestes o altres, que segur que hi ha altres línies

per donar suport a aquestes polítiques importants.

La resta les don per defensades en els seus propis termes.

Sra. Consellera, escoltant-la he de confirmar o reafirmar-me

el que he dit abans, vostè jo crec que no és conscient que avui

aquí debatem el pressupost del 2005 i el 2000 està per venir és

futur,. És preveure quina política necessitam per al sector en el

futur, no només al 2005, hauríem de ser capaços, com deia el

Sr. Font, que va fer una important exposició del que és

planificar en política de preveure què necessita el sector a 10 o

15 anys vista, que és quan començaren a venir els problemes,

a més. I vostè, lluny de parlar del 2005 o del futur, només parla

del passat i, per tant, m’he de reafirmar que el seu seria deixar

una empresa pública adscrita a la Conselleria d’Hisenda i

Pressupost i estalviar-nos tot això, però alerta que això no ho

diu el Grup Parlamentari Socialista, no ho diu aquest portaveu,

això és el que li han fet els seus, els que li han preparat aquest

pressupost, aquells que defensen altres interessos que no són

els dels pagesos de les nostres illes.  Això és una conclusió que

treu el Grup Parlamentari Socialista de veure les xifres del seu

pressupost, de veure les seves polítiques i de veure els resultats

de les seves polítiques. Vostès es limiten a dir, estam al costat

del sector, estarem al costat del sector. Però el sector, tenc la

impressió, com ha passat amb PRILAC que ja està cansat de

veure la conselleria en el seu costat i li demana que se’n vagi

perquè resulta que és un destorb. Per tant, estar al costat del

sector és una metàfora, una manera de dir-li que estam al costat

del sector per impulsar el sector i donar solucions als

problemes que té, no per estar al costat del sector i que sigui el

mateix sector que digui: se’n vagin per favor perquè són un

destorb. 

I per acabar, no ho havia dit, a la meva anterior intervenció

vostè, pel que veim en aquest pressupost, passa del Parlament

i això també és greu. En democràcia el Parlament no se’l pot

fer no res d’aquesta manera. I li vull recordar que aquest

Parlament va aprovar per unanimitat que es tramités un Pla

urgent de viabilitat del sector lleter i no hem vist enlloc cap

referència en el seu pressupost. Crec que és greu que allò que

el Parlament aprova per unanimitat en el pressupost immediat...

A més, havíem posat me sembla recordar 6 mesos i a proposta

del Grup Popular varen treure el termini, però el termini en

qualsevol cas ha de ser evidentment el pròxim exercici i no

l’hem vist enlloc. 

Per tant, per tots aquests motius Sra. Consellera, m’he de

reafirmar en tot allò que li he dit abans. 

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Sra. Consellera vostè té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA

(Margalida Moner i Tugores):

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

tema de la PAC, la postura del Govern ha estat el resultat dels

consells agraris interinsulars que vàrem recollir la majoria del

sentiment d’aquell consell interinsular, allà on fèiem el

desacoblament total amb herbacis, oví, cabrum i carn de boví.

En l’oli d’oliva el 60 desacoblat i el 40 acoblat a l’olivar

marginal. L’aplicació de l’article 69..., no. I la dotació de la

reserva nacional que sigui mínima. Això ha estat la postura que

s’ha defensat davant el ministeri i que no s’ha tengut en compte

per res. Això era el sentiment majoritari d’aquell consell agrari

interinsular. 

I no tornarem dir res de PRILAC, si troba que n’hem de

parlar en podem parlar, però tornaré repetir els mateixos

números. 

Per altra banda jo li voldria demanar que durant els darrers

anys hem passat de 300 vaqueries, a Mallorca, a unes 60. Jo

voldria saber quantes en caigueren durant els 4 anys del pacte,

segons els números que tenim, unes 100. Per tant, no me facin

d’enterradora abans d’hora. Esper que les que hi hagi se puguin

aguantar amb les ajudes que facin falta per part del Govern.

I contestant el Grup Socialista. Jo no pas d’aquest

Parlament Sr. Diputat, en cap moment, només faltaria. Però

nosaltres hem de dur la nostra política endavant i la nostra

política endavant és la que hem dissenyada. Sí.

Hem de fer un Pla de viabilitat perquè se va prendre aquest

acord en aquest Parlament. Jo li puc assegurar que dins el gener

hi haurà una taula de feina, allà on estaran implicats tots els

sectors, tots, el propi Govern i a veure si entre tots treim aquest

Pla de viabilitat cap endavant i que pugui ser el millor possible

per a tot el sector. Per tant, abans d’acabar el gener hi haurà

aquesta taula de feina muntada, allà on participaran tots els

sectors i el propi Govern. Per tant, no passam de res, en

absolut. Tenim ganes de fer feina i tenim ganes de què el sector

camini i camini per uns camins el més bo de fer possible perquè

fins ara tampoc no ho han tengut molt fàcil, maldament

m’hagin dit el malament que ho hem fet durant aquest any.

Consider que ho estam fent bé, que donam el suport als

pagesos, als ramaders i posam un poc ordre allà on no n’hi

havia.

Per tant, senyors això serà la línia del Govern que ja he dit

anteriorment.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Hi ha cap grup que vulgui

intervenir a favor de les esmenes?

Per tant, passarem en contra i té la paraula el nostre diputat

Sr. Mayans.

EL SR. MAYANS I SERRA:

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

l’esmena a la totalitat que la consellera ja ha explicat, o l’ha

defensat, no m’hi estendré molt, simplement la consellera ha fet
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un esbós a les línies generals que defineixen la seva política de

la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, com a eixos

fonamentals ha citat la creació de l’empresa pública

FOGAIBA, les millores en infraestructures agràries, camins,

regadius i totes elles encaminades, evidentment, a apuntalar i

si és possible a impulsar l’agricultura i la ramaderia dins les

Illes Balears. 

Jo ara passaré fonamentalment perquè el temps és curt i

sinó no tendré temps, a les esmenes presentades tan per part del

PSM, com per part del PSOE. Començant pel PSM, referent a

l’esmena 8135 i 8144 d’agricultura ecològica. Citar que dins el

centre de cost corresponent 20701 i 717B i A, dins també de

l’empresa pública SEMILLA hi ha conceptes en aquest sentit

allà on se cobreixen la partida que se’ns cita. 

Referent a l’esmena 8137, com vaig dir en comissió, dins

SEMILLA hi ha una partida d’1.200.000 euros per

participacions en empreses públiques.

Dins l’esmena 8138, sobre l’Institut de Recerca Pesquer i

Agrari, assenyalar que dins els pressuposts també de SEMILLA

i en les partides 711 i 714B hi ha un total de 716.000 euros,

aproximadament allà on aquesta partida, això ho tenc

assenyalat també, es veurà ampliada amb una esmena que

acceptarem, la 7845, en 200.000 euros. Per tant, indirectament

es veu afavorida l’esmena que estic citant, la 8138.

L’esmena 8139, dins SEMILLA, que després com ha citat

algun portaveu passarà al FOGAIBA hi ha 115.000 euros que

consideram suficients per fer front al concepte que se’ns cita.

D’igual manera també la 8140, allà on hi ha 160.000 euros

que la conselleria considera suficients.

Referent a l’esmena 8141, que indirectament (...) de

cooperatives agrícoles. Indirectament ja es dotarà perquè també

li avanç que acceptarem l’esmena 7846, que fa referència a

afectar 200.000 euros cap a UCABAL.

L’esmena 8142. Hi ha una partida dins el programa 717A

i dins el centre de cost 207 de 600.000 euros que la conselleria

considera suficients.

L’esmena 8143. Va quedar clara la postura del Govern

balear dins la comissió quan la consellera va comparèixer per

explicar els seus pressuposts.

I també l’esmena 8145 sobre races autòctones. Dins

SEMILLA i dins el programa 717B hi ha també la partida que

la conselleria considera adient i adequada.

Respecte també l’esmena 8146, allà on se fa referència al

Far de Cavalleria, ja me vaig abstenir en comissió per explicar

que aquest fet, amb el conveni que hi ha amb l’ajuntament i les

tasques que té encarregades la Conselleria d’Agricultura.

Referent també a l’esmena 8147, de confraries de

pescadors, dins SEMILLA hi ha 212.000 euros que superen els

60.000 euros que se’ns proposa. Per tant, està suficientment

dotada.

Això pel que fa referència a les esmenes del PSM.

Referent a les esmenes del PSOE. Començaré per la 7694,

que fa referència a reserves marines a Menorca. Dins

SEMILLA hi ha 400.000 euros per aquest concepte que la

conselleria considera suficients.

I referent al laboratori interprofessional a Menorca. En

comissió vaig explicar detingudament que l’IBABSA disposa

d’un laboratori allà per fer la tasca que se’ns proposava. Per

tant, és duplicar esforços tenint ja un laboratori que ho fa.

Respecte l’esmena 7835, anyell d’Eivissa. Ho vàrem tractar

també en comissió i també li vaig explicar al portaveu socialista

que era una marca propietat (...) però no era la marca anyell

d’Eivissa, era que estava englobada dins la carn d’Eivissa. Per

tant, també va quedar clara la nostra postura.

L’esmena 7838, reserva marítima a l’illa de l’Aire a

Menorca. També li vaig avançar en comissió que no hi ha cap

proposta per escrit per part de cap administració. I a més,

també es podrien trobar fons per subvencions això per part de

l’IFOB.

L’esmena 7839, formatge de Maó. Hi ha una partida dins

SEMILLA, baix l’epígraf de campanya nacional de promoció

amb denominació d’origen Maó-Menorca, allà on hi ha

600.000 euros, el doble del que se’ns proposa, per fer front a la

campanya nacional de divulgació del formatge de Maó.

Respecte les esmenes 7840, 41 i 42, sobre regadius. Li vaig

explicar també les actuacions que està duent a terme dins el

ministeri el Govern balear, conjuntament amb el consell

insular, baix el paraigua del conveni signat amb el Ministeri el

20 de febrer del 2004. Dins la partida que se’ns cita hi ha una

partida també de 6.750.000 euros per a la compra de terrenys,

precisament per a regadius. Només falta que el ministeri es

digni, o vengui a bé canviar o augmentar el conveni per

incloure els regadius que a nosaltres ens interessin, una vegada

que també puguem disposar dels terrenys en aquesta partida,

com he dit abans, per comprar terrenys per a regadius. 

Respecte l’esmena 7844, que és la continuació de regadius,

que és la que he citat abans. El portaveu socialista també n’és

molt conscient perquè és d’Eivissa i aquesta esmena fa

referència també a la balsa que hi ha a Santa Eulàlia. Quan

vàrem entrar en el consell i me’n vaig fer càrrec de la

Conselleria d’Agricultura a Eivissa, la salinitat era superior

totalment als paràmetres que se permet per regar i li he

d’anunciar que les darreres anàlisis, la setmana passada, estam

ja quasi en disposició d’utilitzar l’aigua per a reg, no en tots els

cultius, però pràcticament en tots. I també dir-li que el ministeri

en una reunió que vàrem tenir el novembre, allà on hi havia el

Govern balear, el consell insular i el ministeri, amb el seu

secretari de regadius, es va comprometre que des de les

administracions locals, tan consell, com Ajuntament de Santa

Eulàlia, que ha colAlaborat molt activament, fessin les mesures

que nosaltres creguéssim adequades per baixar tot el possible

la salinitat. S’ha aconseguit i anàlisis de la setmana passada

estava en un 2,5 i que per als tècnics que n’entenen un poc

d’això, quasi és viable per regar. I el ministeri ens va dir que en

una pròxima reunió, aquest desembre, o gener, es comprometia
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a fer un avantprojecte per a la salinitat per damunt de 4. Per

tant, ja estam per davall d’allò que el ministeri es va

comprometre a fer quant a projecte final per dessalar. 

A l’esmena 7846, ja he avançat abans que l’acceptarem en

els mateixos termes que ens proposa vostè de 6.000 euros

d’afectar cap a UCABAL. Però li demanam que accepti canviar

paraules en la frase que encapçala l’esmena. Canviar la paraula

“a Mallorca” per “a les Illes Balears”. I per justificar-ho jo li

llegiré el que vostè va dir en comissió, també ho ha repetit aquí.

Vostè ho va dir: “per tant, creim que és necessari impulsar un

canvi d’estructures en la implantació del món del

cooperativisme a les Illes Balears, que la fórmula evidentment

més adequada per fer-ho seria a través d’UCABAL. Perquè

com a Unió de Cooperatives de les illes són les que coneixen

bé i tenen la implantació, la capacitat i la formació per impulsar

aquestes polítiques. Però necessiten el suport des de

l’administració”. En aquest cas en tenen un altre que és el del

Govern de les Illes Balears a través del pressupost. Per tant, el

que vostè va dir en comissió ho té reflectit en pressuposts, fins

a 6.000 euros que afegim a la partida que ja hi consta.

I li dic que acceptam aquesta esmena i com que vostè va

afirmar també i jo ja li vagi dir que ho compartia, està en el

Diari de Sessions, cobreix directament les esmenes que fan

referència a les cooperatives i que vostè també ha citat. La

7843 de Santa Eulàlia, la 7836 de Formentera i la que fa

referència a gerents de cooperatives que és la 8141. Vostè sap

que des del consell s’està treballant en un pla de viabilitat per

a Santa Eulàlia i que a través d’UCABAL es podria implantar.

També igual a Formentera allà on ja està disponible el terreny

per a la cooperativa i estic fent evidentment els tràmits dels

consell insular per adquirir-ho. Però el tema no queda aquí,

vostè sap que no basta adquirir el terreny, s’ha de fer un estudi

de viabilitat, allà on també es demanarà evidentment l’ajuda a

UCABAL, per això aquesta transacció o aquesta acceptació de

l’esmena, perquè si no hagués (...) l’estudi que justifiqués el

projecte, passarà com les dues cooperatives de Formentera, o

com passa ara a Santa Eulàlia, que té dificultats per seguir.

Quan tenguem els projectes amb els estudis de viabilitat

correctes i positius, tant se val si es paga des del consell o des

del Govern balear. Estic segur que el Govern balear no tendrà

cap problema en colAlaborar amb el consell per fer front als

projectes que esdevenguin, o se’n derivin d’aquests estudis de

viabilitat. Basta citar que Agroeivissa, amb un estudi de

viabilitat, correcte entenc jo, no estam xerrant de dificultats,

estam xerrant de projectes per ampliar-ho. Per tant, aquí

entenem la importància de fer un bon estudi de viabilitat perquè

no estiguem xerrant com ara, de projectes per salvar

cooperatives, sinó per ampliar-la, com passa a Agroeivissa. 

I referent a Agroeivissa, a l’esmena 7837, en el consell

executiu d’aquest dilluns, vostè és conseller del Consell Insular

d’Eivissa, es va adjudicar a Tragsa per un import d’1.194.000

euros el projecte d’ampliació amb un termini d’execució de 8

mesos i el títol del projecte centre de concentració de productes

locals a Eivissa. Per tant, l’esmena d’Agroeivissa ja queda, amb

la frase que he dit ara, contestada.

I en darrer lloc l’esmena 7845, Pla de formació (...) i amb

la colAlaboració de les organitzacions professionals agràries.

També l’acceptarem, encara que hi hagi partides que sumen un

total de 300.000 euros dins el programa corresponent i

l’acceptam tal com vostè la proposa, amb 200.000 euros més,

també ampliant el pressupost de SEMILLA. També dir-li que

aquesta l’acceptam perquè afecta indirectament la 8138, Institut

de Recerca i Informació Agrària i Pesquera que la cobreix

indirectament. 

Per tant, les esmenes que acceptaríem quant a numeració

són: la 7846 i la 7845.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. En torn de rèplica per part del

PSM Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. No hi ha lloc a debat perquè el

representant del Partit Popular no ha polemitzat, simplement

s’ha dedicat a fixar la posició, jo he de lamentar que no

acceptin les esmenes. Només una contradicció. És a dir, el

personal de Tragsa ha passat a SEMILLA i per això se justifica

l’increment de personal de SEMILLA, però pareix que hi ha

projectes que les segueix fent Tragsa. Això serà el negoci del

peix fregit. O el personal és de Tragsa i feim projectes a través

de Tragsa, o contractam el personal de Tragsa i l’haurem de

mantenir tot l’any, veurem al final que sortirà més barat i no

encarregam projectes a Tragsa. És una contradicció.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No per replicar perquè no ha

aparegut cap debat i a més ha anunciat que acceptaria dues

esmenes que proposa el Grup Parlamentari Socialista que jo

crec que són dues esmenes importants i cabdals dins la política

d’agricultura de les nostres illes, com deia abans, que és el

cooperativisme i la formació. 

Només un aclariment perquè no sé si ho he entès bé. Ha dit

el portaveu del Grup Parlamentari Popular que accepten la

7845, tal com està me sembla haver entès. En canvi l’esmena

que fa referència a cooperatives, la 7846, d’acord en canviar

“Mallorca” per “Illes Balears”, és molt més correcte. I crec que

ha dit, això no ho he entès bé, que incrementaven la proposta

que feia el Grup Parlamentari Socialista que són 300.000 euros,

proposa incrementar-ho en 100.000 euros? No. Si pot aclarir

això per favor.

En qualsevol cas acceptam la transacció d’aquesta esmena.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tur. Sr. Mayans té la paraula. 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 48 / Fascicle 4 / 22 de desembre del 2004 2367

 

EL SR. MAYANS I SERRA:

Sí, simplement per aclarir allò que el portaveu socialista

m’està demanant. Acceptam la 7845, així com està redactada.

I la 784 canviar, com el portaveu ha dit, “Mallorca” per “Illes

Balears”. I l’import és, com està redactat, 300.000 euros.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Fixació de posicions dels grups

parlamentaris que no hagin intervengut, per part d’Esquerra

Unida? No hi ha cap intervenció. Molt bé.

Poden esperar un minut, no passa res.

Molt bé, senyores i senyors diputats passarem a les

votacions dels debats que hi ha hagut fins ara. Començarem pel

debat número 10 de globalitat, resta d’esmenes del debat

número 9, Medi Ambient.

Dir que en aquest debat hi ha dues esmenes transaccionades

que són la 7712 i 7923. Per tant, jo deman a tots els grups si les

podem donar aprovades per assentiment?

Dit això passam a votar la resta d’esmenes del debat

número 10.

Senyores i senyors diputats passem a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat número 11, de totalitat i de globalitat,

secció 16 Conselleria d’Interior, secció 78 Escola Balear

d’Administració Pública.

Senyores i senyors diputats passem a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam al debat número 12 de totalitat, secció 17

Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, entitat

de dret públic 86 Institut Balear d’Habitatge, entitat de dret

públic 87 Serveis Ferroviaris de Mallorca.

Senyores i senyors diputats passem a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

En el debat número 13 hi ha l’esmena del PSM, la 8174,

que ha estat acceptada i també la 8173, que ha estat

transaccionada. Aquesta presidència també entén que estan

aprovades per assentiment.

Per tant, podem passar a la resta d’esmenes d’aquest debat.

Passam al debat número 13 de globalitat, resta d’esmenes

del debat número 12 Obres Públiques, Habitatge i Transports.

Podem passar a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam senyores i senyors diputats al debat número 14, de

totalitat, secció 18 Conselleria de Salut i Consum, secció 50

Hospital de Son Dureta, secció 51 Àrea de Salut de Menorca,

secció 52 Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera, secció 54

Atenció Primària de Mallorca, secció 56 Gerència del 061,

secció 57 Serveis Centrals, secció 74 Servei Balear de Salut i

entitat de dret públic 89 Gestió Sanitària de Mallorca

(GESMA).

Senyores i senyors diputats podem passar a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades aquestes esmenes.

Passam al debat número 15 de globalitat, resta d’esmenes

del debat número 14, Salut i Consum.

Senyores i senyors diputats passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant, també

queden rebutjades.

Passam al debat número 16 de totalitat, secció 19

Conselleria de Treball i Formació i secció 76 Servei

d’Ocupació de les Illes Balears.

Senyores i senyors diputats passem a votar.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Senyores i senyors diputats passam al debat número 17 de

globalitat de la resta d’esmenes del debat número 16, Treball

i Formació.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades.

Passam al debat número 18 allà on sí hi ha dues esmenes

transaccionades, la 7845 i 7846. Podem entendre que estan

aprovades per assentiment.

Per tant, passam a votació de la resta d’esmenes.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Per tant,

queden rebutjades aquestes esmenes.
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