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Entram en el debat número 13, de totalitat, secció 18,
Conselleria de Salut i Consum; la secció 60, Servei de Salut de
les Illes Balears; i empresa de dret públic 89, Gestió Sanitària
de Mallorca.

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. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia, Sra. Consellera, i als pocs
diputats que en aquesta hora són aquí. No sé que passa: sempre
els debats de la Conselleria de Salut ens toquen una mica a la
mala hora; l’any passat era mentre tots estaven dinant i ara ens
toca començar a aquesta hora del matí però, bé, intentarem fer
el debat a pesar de l’audiència que hi ha en aquest moment.

El nostre grup d’Esquerra Unida i Els Verds presenta una
esmena de totalitat perquè entenem que són uns pressupostos
que són continuïstes, per fer també una política continuïsta des
de la conselleria de Salut, política amb la qual nosaltres tenim
un desacord important que intentaré posar de manifest en alguns
punts. 

Creim que des de la conselleria, com des del conjunt del
Govern, es du una política d’un liberalisme econòmic extrem
que, en aquest cas, aquest liberalisme va en detriment del
sistema públic i es afavoridor del negoci privat en matèria de
salut. Pensam també que hi ha o bé una incapacitat o una manca
de voluntat de fer polítiques preventives i d’educació per a la
salut.

Creim, per altra part, que hi ha un malbaratament dels
recursos públics en actuacions que es fan des de la conselleria
que no responen a les autèntiques necessitats socials i que es fan
o es plantegen inversions que no estan justificades. 

Pensam també que la política de construcció
d’infraestructures, o la tan anunciada com a tema estrella
construcció d’infraestructures sanitàries, s’ha demostrat a la
pràctica que té una manca d’eficàcia i de compliment dels
objectius assolits que és molt important.

Una altra qüestió és que pensam que des de la conselleria es
du una gestió autoritària, que es fa persecució política de
professionals discrepants del partit del Govern, i que hi ha
amiguisme en la contractació de determinats professionals. 

Per últim també pensam que el desenvolupament legislatiu
que s’hauria de fer, legislatiu i reglamentari, des de la
conselleria és del tot insuficient i intentaré passar a explicar una
mica més aquests punts.

Quant a la gestió econòmica, aquest liberalisme que deia, hi
ha una qüestió que és sorprenent: els crèdits per assistència amb
mitjans aliens són ampliables; no així els crèdits que hi ha per
al normal funcionament del sistema públic. Jo crec que això,
que és un punt de vista polític, des del nostre punt de vista, és
completament inacceptable, però té una lògica interna des de la
conselleria. A la compareixença davant la comissió la Sra.
Consellera va dir que hi havia 7 milions d’euros destinats a

concerts amb clíniques privades, això són declaracions orals de
la consellera; en resposta escrita que tenim, que li demanàrem
i que tenim, resulta que en el primer trimestre d’enguany ja per
a concerts amb clíniques privades, per desviar pacients a
clíniques privades, s’han gastat al voltant dels 4.600.000 euros;
només a una clínica privada, entre el 2004 i els primers mesos
del 2005, quasi 4 milions d’euros, i llavors parlarem més
d’aquesta clínica privada, perquè se li faran més favors al llarg
del 2006 si les coses van com està previst amb la reforma de
l’Hospital de Can Misses.

Una altra qüestió és que serveis que es venien prestant de
manera jo crec que satisfactòria des del sistema públic de salut
es traslladen també a clíniques privades: des de les anàlisis de
les hipoacúsies, que va apuntar com a èxit important, que no hi
ha problema per fer-les des del sistema públic i es fa de manera
concertada; serveis com l’hemodinàmica, que es podria i crec
que s’hauria de fer des del servei públic, també, en alguns casos
es desvien a clíniques privades. També s’utilitza el sistema de
desplaçar cap a clíniques privades aquells malalts que, amb
l’excusa de les demores i de reduir les llistes d’espera, idò és
una excusa, entenem nosaltres, per desviar cap a clíniques
privades, quan resulta que en els hospitals públics o en alguns
hospitals públics hi ha quiròfans tancats, hi ha professionals del
sistema públic que desitgen treballar, que desitgen fer
intervencions, i no obstant això es desvien amb l’excusa que no
hi ha possibilitat d’atendre’ls dins el sistema públic, es desvien
cap a aquestes clíniques privades.

Quant al que deia de polítiques preventives, que hauria de
ser una de les actuacions, pensam, més importants de la
conselleria, evidentment el tema assistencial és molt important
però s’hauria de començar per polítiques preventives d’educació
per a la salut, tractar que com menys ciutadans hagin d’anar al
sistema assistencial millor. Creim que és una gestió, ja dic,
ineficaç, no hi ha un desenvolupament del pla de la salut; altres
plans, com el pla de la sida, s’han acabat ja fa temps i no s’han
renovat... Ja dic, la manca de polítiques d’educació per a la salut
jo crec que és clamorosa.

Parlàvem també d’una utilització incorrecta dels recursos
públics. Bé, hi ha un exemple paradigmàtic que, a pesar que ja
s’ha repetit moltes vegades en aquesta tribuna, crec que és bo
tornar-lo a citar: el tema de l’Hospital de Son Espases en
substitució de l’hospital projectat, acordat a Son Dureta, amb un
pressupost que ve a ser el doble del que suposava aquest
hospital de Son Dureta, és una utilització pensam que
absolutament irracional dels recursos públics, una solució que
ens trasllada a endeutament per a les properes legislatures, fins
i tot per a les properes generacions, perquè una vegada que
estigui acabat, si algun dia està acabat aquest hospital de Son
Espases, llavors seran 25 anys a pagar per una actuació que
nosaltres creim que no està justificada des d’un punt de vista
mèdic i que evidentment no està justificada des d’un punt de
vista econòmic. Altres actuacions, per exemple la reforma que
s’està plantejant als quiròfans de l’Hospital de Can Misses; no
resoldrà el problema però sí que farà que es tanquin durant
mesos, com a mínim n’estaran tancats la meitat, i això
continuarà servint per desviar a clíniques privades.

El tema de política autoritària i de persecució a aquells
professionals que no són del partit del Govern. Bé, en el seu
moment el canvi de gerent de Son Dureta va ser absolutament
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contestat pels professionals d’aquell hospital, no hi havia
qüestions mèdiques que ho aconsellassin. Però anem a coses
més recents. Ara fa molt poc temps a l’Hospital de Can Misses
se cessava el cap de cirurgia -crec que avui ho he dit bé, l’altre
dia vaig dir de cardiologia-, i ja és el setè professional que es
destitueix de càrrecs no de gestió sinó de càrrecs tècnics dins
l’hospital per no ser de la corda del gestor d’aquest hospital. Ara
mateix per aquí a fora hem vist uns cartells que han posat
treballadors de GESMA per demanar la dimissió del seu
responsable també per polítiques d’amiguisme. Evidentment hi
ha més casos com aquest sentenciat pel Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, que es contracta un equip de manera
irregular, s’ha d’anulAlar aquesta contractació i resulta que totes
les persones contractades estaven vinculades al Partit Popular.

Bé, quant a la incapacitat legislativa o reglamentària per
desenvolupar la Llei de salut i per anar avançant, el tema de la
Llei de drogues jo record la passada legislatura tot el que es va
dir perquè el Govern no era capaç de fer una llei de drogues;
aquí tenim una llei de drogues aprovada, una llei que és
popularment coneguda com la llei antitabac, que prohibeix
fumar a determinats llocs, no desenvolupada reglamentàriament,
que ha creat conflictes, però ningú no recorda que la llei és molt
més que això; una llei de drogues és necessàriament molt més
que això, i per què ningú no recorda res més que això?, idò
perquè no s’ha fet res més, perquè al final és una llei solament
antitabac, i ni tan sols una llei antialcohol; es va treure el tema
de l’alcohol per pressions dels sectors econòmics i a hores d’ara
encara no tenim cap compromís concret de quan vendrà la
regulació de l’alcohol.

I per anar acabant, molt ràpidament, se’ns va presentar un
pla d’infraestructures sanitàries com la primera vegada que es
feia una planificació d’infraestructures sanitàries. En realitat
totes les que hi havia ja estaven previstes, moltes d’elles estaven
enllestides, a punt de començar o començades, no hi ha
qüestions noves si exceptuam algun centre de salut a Primària.
Seria massa extens per analitzar-ho tot, però en realitat hi ha un
retard, un incompliment; hi figurava l’Hospital d’Inca, que es va
iniciar just començar aquest govern perquè estava tot a punt;
Hospital de Menorca; Hospital de Formentera, que se n’ha
parlat tantes vegades que ja sembla ser que s’ha inaugurat no sé
quantes vegades, estava previst per a l’abril del 2005 i continua
en obres; i evidentment Son Dureta, que no s’ha fet res en tot
aquest tema perquè no es vol fer allò de Son Dureta. 

Crec que és una gestió en general depriment, que té pocs
resultats i que, com deia, té una utilització poc racional dels
recursos públics, i per aquests motius presentam l’esmena de
totalitat. Moltes gràcies, Sr. President.

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, i té la paraula la Sra.
Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera, des del PSM hem presentat també
esmena a la totalitat a les tres seccions pressupostàries de Salut

perquè entenem que no fan allò que haurien de fer per atendre
les necessitats reals de la societat. La Conselleria de Salut té una
gran tasca a desenvolupar, però en lloc d’atendre les necessitats
dels ciutadans i de les ciutadanes d’aquestes illes s’ha convertit
en la conselleria propaganda del Govern i del Partit Popular.
Ahir hi havia una diputada en aquesta cambra que n’acusava
una altra de ser una dona anunci. Nosaltres acusam la
Conselleria de Salut de ser la conselleria propaganda del Partit
Popular, una conselleria que contínuament fa anuncis i presenta
plans estrella però poca cosa més: el 2004 el Pla
d’infraestructures, que no es compleix; el 2005 el Pla
d’humanització, que no s’ha notat; per al 2006 ens anuncia un
pla d’excelAlència que costarà 180.000 euros la seva elaboració
i no sabem per a què ha de servir.

En tema d’infraestructures ja sabem que ens dirà la
consellera: que començaran l’any que ve, perquè per al Partit
Popular quasi tot, excepte les autopistes, comença l’any que ve;
el 2003 va començar a començar l’any que ve i no li repetiré les
que deia el Sr. Ramon, per estalviar temps, però són moltes les
infraestructures que esperen l’any que ve per començar.

Pla d’humanització; què n’ha estat, d’aquest pla? Ni s’ha
notat, i entenem, des del PSM entenem que la millor
humanització és comptar amb uns serveis públics de qualitat i
unes infraestructures de qualitat, al servei dels usuaris. Li llegiré
un trosset del seu programa electoral: “El Partit Popular defensa
una sanitat pública basada en el metge de família. L’atenció
primària es converteix en la porta d’entrada a la sanitat pública;
per això és imprescindible garantir l’exercici del dret a la lliure
elecció de metge i de centre sanitari”; es refereix a atenció
primària. Com pot haver-hi lliure elecció de centre i de metge
a primària si no incrementen els centres i si no hi ha més
personal a atenció primària? Han augmentat els metges de
família des que vostè és consellera? Quants de metges de
família hi ha més perquè els ciutadans i les ciutadanes
d’aquestes illes, amb l’increment de població que hi ha hagut,
puguin triar el metge de família que vulguin? Atenció primària,
en els pressupostos del 2005, edificis i construccions: 2,3
milions d’euros; gastats a hores d’ara, 150.000 euros. Això són
els edificis d’atenció primària que hi ha en el pressupost del
2005; construccions: no hi són, el 2005 no s’han fet. Per tant
realment es fa difícil entendre que el Partit Popular defensi una
sanitat pública basada en l’atenció primària. 

Com pot ser que sigui...?, té una certa lògica, perquè com
que diuen que ha de ser la porta d’entrada a la sanitat pública,
si falla l’atenció primària és més fàcil anar a la sanitat privada,
i és per això que incrementen els pressuposts d’assistència
sanitària amb mitjans aliens i no els de la sanitat pública. 

Per tant molts d’anuncis, moltes propagandes, molts de
plans per dur a terme, però realment els plans autènticament
necessaris o bé no es fan o bé no es desenvolupen, com el Pla de
drogues, el Pla sociosanitari, el Pla de salut, el Pla de la sida...

Pla sociosanitari. El pacte de progrés n’hi va deixar un
d’elaborat, però al Partit Popular no li agradava només perquè
era fet pel pacte de progrés, i s’han passat en teoria dos anys
revisant el Pla sociosanitari. El 2004 era objectiu de la
conselleria revisar el Pla sociosanitari; el 2005 tornaven
plantejar revisar el Pla sociosanitari; per al 2006 ens canvien la
fórmula: participació a la comissió per a les actuacions
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d’elaboració, impuls i posada en marxa del Pla sociosanitari. I
em vol explicar la consellera de Salut com participarà en
aquesta comissió?, ajudant a pagar els 270.000 euros que ha de
costar la campanya de publicitat del Pla sociosanitari?; perquè
de moment només tenim dues notícies del Pla sociosanitari: que
es va aprovar per Consell de Govern dia 29 de juliol i que la
vicepresidenta ha tret una licitació per fer una campanya per
donar-lo a conèixer de 270.000 euros, però ni l’oposició no l’ha
vist i, pel que es veu, els professionals que l’han d’aplicar
tampoc no l’han vist, perquè ahir matí es manifestaven aquí
davant uns representants sindicals i una de les coses que
acusaven és que encara a hores d’ara desconeixen aquest pla
sociosanitari, i fa prop de mig any que està aprovar i l’hi hem
demanat moltes vegades i no ens l’ha fet arribar. Per tant, per
què han de gastar 270.000 euros per donar a conèixer un pla
sociosanitari si no volen que el coneguem? Per propaganda,
propaganda del Govern i propaganda del Partit Popular.

Nosaltres és que sincerament dubtam que existeixi realment.
Havíem insistit tantes vegades que ens el fessin arribar, a veure
si ja estava acabat, i dia 29 de juliol, que va ser un consell de
govern on es va aprovar un llistat de coses que després hem anat
demanant i no acaben d’arribar, i el Pla sociosanitari és una
d’aquestes. La gran aprovació, acabam el curs parlamentari,
acabam el curs del Govern i venga a aprovar. Existeix realment,
Sra. Consellera, aquest pla sociosanitari?

I un altre tema molt important: quin paper juga la
Conselleria de Salut dins un pla sociosanitari? Per què s’aprova
a proposta de la vicepresidenta i no a de la consellera de Salut
si la seva revisió era un projecte estrella seu? Per què és la
vicepresidenta la que ha de treure el pla de propaganda? Quin
és el paper de la Conselleria de Salut i de la consellera de Salut
en el Pla sociosanitari? A part de servir per sortir a les fotos
com a acte propagandístic.

Un altre pla molt important, almenys per al PSM, que el
consideram una prioritat a la societat d’avui tant a nivell de
salut com a nivell social, és el Pla autonòmic de drogues. La
memòria del pressupost de la conselleria per al 2006 diu: “Cal
destacar l’esforç pressupostari en aquest programa”; parla del
Pla autonòmic de drogues i ho diu així: “Esforç pressupostari en
aquest programa”. I jo li deman: i quin esforç pressupostari han
fet en aquest programa?; s’han esforçat a no rebaixar-lo?,
perquè el Pla autonòmic de drogues del 2005 al 2006 passarà a
tenir 1.695 euros més, 0,07% més de pressupost, i s’ha de posar
en marxa la Llei d’atenció a les drogodependències. Ho diu
també la seva memòria del pressupost: “El 2006 serà l’any de
la seva implantació i posada en marxa definitiva”; es refereix a
la Llei de drogodependències. I amb quin pressupost posarà en
marxa la Llei de drogodependències? No en té, vostè, de
pressupost. Ja li ho vàrem dir que es va aprovar la llei: no hi ha
pressupost per posar-ho en marxa; “sí, que n’hi haurà”; ja ho
veu, un 0,07% més que enguany. Sap què passarà amb la Llei de
drogodependències, a part que no té res d’alcohol?, que quedarà
en la propaganda exclusiva d’aquells cartellets tan macos que
diuen “espai sense fum”, res més. Més propaganda.

Dels altres plans no n’hi parlaré perquè se m’ha posat això
taronja i li volia dir més coses. Per tant propaganda i
incompliments. Com en els temes de salut bucodental, Sra.
Consellera; el Partit Popular va prometre assistència bucodental
gratuïta i completa als infants d’aquestes illes i vós heu tret un

decret que de moment només és gratuïta, que no completa, per
als que tenen 6 anys enguany; allò de completa ja ha
desaparegut del decret d’assistència bucodental a la població
infantil, ara, això sí, en el títol hi posen de 6 a 15 anys. Els que
avui en tenen entre 7 o 15 mai, mai, mai no rebran assistència
bucodental gratuïta en aquesta comunitat. Més propaganda, Sra.
Consellera.

I ara l’any que ve aquesta propaganda continuarà amb
l’assistència sanitària bucodental a les persones majors. Vostès
varen prometre a les persones majors finançament íntegre de les
pròtesis dentals i ara dins el pressupost hi tenen un trosset que
diu “Redacció de l’esborrany del decret que ho ha de regular”,
però pressupost no n’hi han posat; però els ho diran, els diran:
“Ara us ho pagarem; en venir la factura no sabem llavors com
ho farem”. I quins trams d’edat posareu aquí?, serà per als que
enguany en compleixen 15? Aquests que entre 7 i 15 no entren
dins la salut dental infantil però diran: “No us preocupeu, en
arribar a la tercera edat us pagarem el barram”. Per favor, Sra.
Consellera...

Per tant -ja se m’està posant vermell- per tots aquests temes
i molts més que no tenc temps de dir-li hem presentat esmenes
a la totalitat de la conselleria, de l’Ib-salut i de GESMA. I de
GESMA, a part de totes les deficiències, de l’opacitat en la
gestió, entenem que a hores d’ara és ben necessari que
s’incorpori definitivament dins l’Ib-salut. No tenim un sistema
sanitari tan enorme com perquè no pugui absorbir els hospitals
de GESMA i, a més, és estrictament necessari per posar en
marxa un pla sociosanitari que es vulgui que funcioni, que
estigui ben coordinat amb els altres professionals de salut i amb
els altres hospitals i amb els serveis socials, que estigui dins
l’Ib-salut. Amb l’actual sistema de gestió de GESMA
difícilment funcionarà el Pla sociosanitari. I no funcionarà el Pla
sociosanitari amb els pressuposts que teniu, no funcionarà
tampoc el sistema de salut públic d’aquestes illes, i per tot això
és que hem presentat la nostra esmena, per exigir menys
propaganda i més actuacions en benefici dels ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, si jo fos nou
en aquesta plaça pensaria que aquests pressupostos que presenta
avui la consellera de Sanitat són ideals: un augment important
que arriba als 1.000 milions, suport total i absolut a la sanitat
pública, desaparició de llistes d’espera, etc. Però resulta que jo
he torejat onze vegades en aquesta plaça, ja, i és la tercera que
torejam amb vostè. És el tercer pressupost que presenta vostè i,
per tant, Sra. Consellera, ja sabem com els gasta; sabem el que
diu, el que fa, el que interessa defensar i el que no interessa
defensar. I per a nosaltres aquests pressupostos ni són de 1.000
milions, ni afavoreixen la sanitat pública i tampoc no és cert,
entre d’altres coses, que no tenen llista d’espera. I, a més a més,
s’ha de recordar que aquest pressupost no és un pressupost
social, com destaca cada conseller que passa per aquesta
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tribuna. Açò ha estat la marca de fàbrica però no és un
pressupost social.

1.000 milions de pressupost, en teoria, però l’executarem,
aquest pressupost, consellera?, perquè això és l’important,
sempre. O passarà com en altres anys, que en infraestructures no
s’executa pràcticament, si no res, una gran part? Perquè després
com que aquest pressupost, com sap el Sr. Ramis d’Ayreflor, és
deficitari, llavors tot això va a la butxaca de la casa d’aquí
davant, i d’una manera més o menys espúria Sanitat està
finançant altres coses, més interessants, potser, com carreteres,
altres coses però no queden a Sanitat. 

L’any 2004 es va executar un 25% del pressupost
d’infraestructures, un 25% dels serveis centrals. Per què hem de
pensar nosaltres que milloraran aquest any l’execució? El 30 de
juliol de capítol 6, dins programa de serveis centrals, de 6,5
milions havien executat 85.000 euros; també a capítol 6, 30 de
juny, de 42 milions executats 12; i el programa 412A, de 2,5
milions a primària 35.000 euros. No han millorat gaire, estaran
a un 50% com a molt, no com deia el Sr. Font que estava al
98,75%, cosa certa amb el Sr. Font, segur, però en el cas de
Sanitat no estam fent les inversions que toca.

A vostè li surten els números perquè nosaltres pensam que
mescla el que pensa amb el que fa, el que vol fer amb el que
realment du a la pràctica, parla de centre construïts i en
construcció quan encara no s’han començat... Canal Salat;
quantes vegades, consellera, hem parlat de Canal Salat?, quantes
vegades haurien d’haver inaugurat ja el Canal Salat?, i no surti
avui a dir-me que ha començat perquè fa 15 dies que hi ha una
excavadora allà que encara no l’hi han posat la gasolina, hauria
de ser avui matí, abans d’ahir no havia començat, encara; una
excavadora posada allà i punt. Jo sé per què no han començat i
li ho dic sempre: perquè han de calcular bé quan s’ha
d’inaugurar aquest Canal Salat. Perquè el Canal Salat, Sra.
Consellera, vostès el van trobar amb els plànols fets, canviats,
plànols canviats, que s’havia posat un ascensor, s’havien canviat
quatre coses, vostè mateixa ens va dir que no havia canviat res,
ja tenen el préstec que carrega la culpa a l’ajuntament si el
Tribunal de Comptes diu alguna cosa..., per què no comencen?,
fa dos anys i mig. A la Sra. Vinent -no és avui aquí- l’any 2004
li deien: “El desembre començaran”, però la Sra. Vinent deu
estar desesperada, ja, en aquest moment.

I com aquest cas, altres. A Eivissa dóna per fet començats
centres que només estan dibuixats i, clar, després si pensam que
ja estan començats, pensam que els pagam, però no, no s’han
començat. Molts de centres que vostè diu que s’estan fent, no
s’estan fent, ja li ho ha dit el Sr. Ramon i li ha dit la Sra.
Mascaró, no s’han començat. Els tindrà dibuixats, tindrà els
plànols, però... L’únic que li accept és el de Menorca, perquè
l’Ajuntament de Maó no li ha donat el terreny, estic d’acord
amb vostè. A cada cual lo suyo. Però n’hi ha molts d’altres
consellera. Vostè va fer un pla sense data, no va posar cap data
i ho dóna ja per fet, faig el pla i ja ho tinc fet. Llei de drogues,
faig la llei i ja la tinc feta i ja està. I sinó, com va dir la Sra.
Mascaró, l’any que ve i per avall, com ha tornat dir avui. 

Dels 67,4 milions que en teoria gastaran en inversions i que
segur, una bona part anirà a altres conselleries, ni un duro per al
nou Son Espases privat, que vostè vol construir a uns terrenys...,
hi ha un pelotazo que jo no sé quin és, vostè tampoc supòs, però

aquí passa cosa, però no un duro. Vostè consellera, no serà
recordada pels milions del pressupost, per (...), serà la recordada
per ser l’iniciadora de la privatització de la sanitat a Balears i és
lamentable.

També s’estalvien bastant consellera, sí, en personal. I no
em referesc als adhesius d’aquí fora de GESMA. En personal
vostès no han fet les ampliacions de plantilla corresponents, han
augmentat serveis sense augmentar personal i jo li pronòstic,
igual que feia el Sr. Diéguez ahir en coses de la Conselleria
d’Interior, que vagi alerta que amb algun hospital, en algun
servei essencial de l’hospital no hagi de tancar les portes per
falta de personal. Estam pròxims a què passi això. I seria molt
greu que un servei essencial hagi de tancar les portes. Vostè ni
tan sols ho sap perquè no li ho deuen dir. A Menorca estam a
punt d’aconseguir el que vàrem aconseguir a finals del 2001,
desmantellar el servei. Hi ha serveis que l’any 2001 estaven
bastant desmantellats, durant un any i mig es va incorporar gent
i ara se’n torna anar tothom. Llegesc cartes al Diari de Menorca
de professionals molt qualificats de l’Hospital.

Per cert, parlant d’aquests 1.000 milions que vostè es cansa
de dir i trec el tema per això, que són amb els fons de la
comunitat i sense que el Govern central augmenti el pressupost,
ho va dir vostè i ho va dir el Sr. Ramis. Jo em pregunto, anant
per davant, que jo estic d’acord que el Govern central hauria
d’augmentar el pressupost de sanitat, ho he dit sempre, perquè
històricament... i quan dic històricament me refereixo a tota la
història, inclosa la que fa del 1996 al 2004, aquesta també
l’incloc, hem estat perjudicats. Però, mirant la llei, per què ha
d’augmentar el Govern central el pressupost? Hi ha alguna llei
que ho digui? Els que varen fer la transferència ho varen
preveure això que s’havia d’augmentar? Complim algun requisit
per augmentar el pressupost? Vostè es va cansar i el Sr. Ramis
d’Ayreflor també, a la comissió especial que es va crear per
parlar de finançament, de dir que nosaltres complíem els
requisits d’augment de la població per tal de què el Govern ens
augmentés la partida de la transferència i així consta en el Diari
de Sessions. 

Una vegada més, no varen dir la veritat. És cert que un
indicador de necessitat de finançament és la població, és
raonable que les necessitats d’una hisenda, a igualtat de
circumstàncies, seran més grans com major sigui la població.
Així doncs, la població és un bon indicador de necessitats de
finançament, però resulta que els que varen fer la llei varen
posar un sostre tan alt, lligat al creixement de la població, que
ningú ho ha pogut complir. Si vostè mira l’informe dels
directors generals a les reunions de personal, quan parlaven a la
Cimera de Presidents, el de Madrid deia a la pàgina 13, “como
ninguno cumplimos con el aumento de personal, poco tenemos
que discutir este asunto”. A l’esquerra seva tenia la de Balears,
(...). Clar, l’any 2002 era necessari un 5,10 vàrem quedar en un
3,31. En el 2003 era un 4,13 i tampoc vàrem arribar. L’any 2004
un 4,80 i tampoc, vàrem quedar en un 2,67. Culpables? El
Govern central, aquest l’actual. No l’anterior, no la Sra. Pastor,
que pocs dies abans de les eleccions va dir, vostès estaven a la
seva dreta per cert, “a Balears no era moment d’augmentar el
finançament, sinó millorar la gestió”. Han faltat a la veritat i ens
van voler embullar a la comissió. Per tant, per què he de creure
jo aquest pressupost que no es compleix?
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I sobre el mateix tema, és que el Govern central ha
augmentat 125 milions. Per primera vegada directament a la (...)
insularitat, poc per a mi, però és el que tenim. L’any 2005 a les
Balears se li reconeix la insularitat, la població l’any 2004,
etcètera. I ara resulta que el conseller Ramis d’Ayreflor ens diu
aquí l’altre dia: “no tots aquests milions han d’anar a sanitat”.
D’acord, diu que “nosaltres ja posarem recursos propis”. Clar
que posaran recursos propis, ja ho sabem, el que no es pot fer és
sempre picar a la porta del mateix. Si nosaltres posam coses
noves hem de posar recursos perquè és així.

I parlant de noves prestacions, ja s’ha parlat aquí. Què tenen
previst fer amb la salut bucodental dels nens? Sembla que ja
està en marxa això perquè jo he rebut una carta a ca nostra amb
un mapa, vaig telefonar tot d’una per demanar que miressin la
boca al meu fill i ningú sabia de què parlava, diu: “no, l’any que
ve”. I a Menorca, per cert, no sé amb quins dentistes, tindrem
problemes, hi haurà una cua per anar al dentista, perquè només
n’hi ha 5, com vostè sap, hi haurà una cua que hauran de fer una
privada de la privada perquè vagin a la privada, perquè no
s’arreglarà això, no podran anar al dentista.

I les pròtesis de la gent gran, com ha dit la Sra. Mascaró,
aquelles que vostè a l’octubre del 2002 va sortir amb una
proposició no de llei, nosaltres hi vàrem votar en contra, i deia
que s’havia de posar a compte de la comunitat ja. Després de
dos anys i mig no ho ha pogut fer. O ara també ho ha de pagar
el Govern central? Abans no, què ha canviat? Nosaltres aquest
any, com cada any, li presentam per si s’ha oblidat, una esmena
demanant que posi aquestes pròtesi. Per cert, el Sr. Matas va dir
en el debat de la comunitat, “hem canviat la viagra per les
pròtesis”, no si ho ha llegit, és total. “He canviat la viagra per
les pròtesis dels nostres majors”, home! Qui li ha dit açò, per
l’amor de Déu! D’entrada el què val la viagra i les pròtesis
posen dentadures a tres senyors grans i punt. Però és que no han
fet açò, ni han posat les pròtesis, ni han tret la viagra. El que
passa és que a vostès per a la seva clientela ja els va bé dir que
ho han tret, però com vostè molt bé ha dit a una associació amb
la qual es va reunir i que precisen d’aquests medicaments, els va
dir que no la pensaven treure, clar que no, són necessàries. Ara,
és tan demagògic dir: “hem tret la viagra per posar les pròtesis
dels majors”. Per favor! A més a més els demanin a veure si
s’estimen més una cosa o l’altra, per cert...

(Algunes rialles)

El que sí s’ha tret són 30.000 euros d’un pressupost de quasi
1.000 milions per evitar embarassos no desitjats. Açò sí s’ha
tret, açò no hi és. Als hospitals no es dóna la píndola del dia
després, havia costat 30.000 euros l’any 2004. Sra. Consellera,
no es dóna.

7 milions d’euros, -vaig acabant President-, per a
derivacions de malalts a altres centres. Mesclam l’assistència a
clíniques privades amb les llistes d’espera, feim un totus
revolutum i ja està. I és l’única partida que pot créixer, la de la
pública no. Avui en dia no hi ha dubte que vostè afavoreix,
mitjançant les seves polítiques, els interessos privats. Per tant,
faltam a la veritat quan deim que estam a favor de la sanitat
pública.

“Por este motivo, la concertación de servicios sanitarios
privados y la aplicación de nuevas tecnologías son dos

elementos que necesariamente e impulsados por la insularidad,
definirán nuestro modelo balear”. Això ho va dir la consellera
a la conferència que va donar a la Fundación Fernando Abril, el
passat mes d’abril. Concertació és la base del model, clar, ara ho
sabem. I jo entenc que es facin peonades, que la gent dels
hospitals públic faci peonades perquè les han de fer perquè hi ha
llistes, no de 6 mesos, jo tenc aquí un caramull de papers que
vostè diu que no hi ha llistes de 6 mesos i m’ho he de creure,
però perquè n’hi hagi menys, es fan peonades a l’Hospital
General de Palma també s’han de fer. Alguns hospitals que no
sent de la xarxa pública, però com diu el capítol 6 de la Llei de
salut, serien els més afavorits per fer aquestes coses també,
d’acord. Ara, que s’enviïn a clíniques privades si no hi ha 6
mesos de llista d’espera, és inconcebible. Si no hi ha 6 mesos de
llista d’espera per què s’han d’enviar els malalts a les clíniques
privades? Hi ha d’haver uns interessos..., si és això ja està. Igual
que l’hemodinàmica, sense (...) i com sap vostè, quasi totes les
hemodinàmiques es fan en cap de setmana, per alguna cosa serà,
sap per què? Perquè ve el metge des de Barcelona, punt.

I per últim, concessió d’obra pública per a la construcció,
conservació i explotació del nou Hospital Universitari de Son
Dureta, BOIB núm. 169. S’ha consumat allò que es veia venir.
Preu, 778,5 milions d’euros, a pagar en 33 anys. És a dir, quan
jo tengui 89 anys tendrem un hospital públic, vell, però públic.
Comptam que l’especialitat d’avui, la carrera als 25 anys, més
4 o 5 anys de carrera, 32-33. Els que neixen avui començaran a
fer feina a un hospital públic vell, però públic, els altres no. I 8
legislatures enganxades pagant 23 milions d’euros cada any. I
a més, a més, restauració, hoteleria, neteja, pàrking i ja veurem
si ens colen algun servei mèdic per enmig.

De les noves tecnologies no li diré res, li faré la pregunta
molt curta que li faig sempre, a veure si la contesta. A Menorca
posaran el servei de ressonància magnètica, el servei de raigs
X...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

...o ho farà una concessió privada? Acab tot d’una President.

Nosaltres Sra. Consellera no podem donar suport a aquest
pressupost perquè estam segurs que no és real, que afavoreix
determinats interessos, que no són els de la majoria dels
ciutadans. I Sra. Consellera, jo he perdut la credibilitat amb
vostè.

Per acabar, jo l’any passat començava amb unes paraules del
Sr. Huguet sobre la definició de la confrontació. Avui acabarem
també amb unes paraules seves. “No són uns pressuposts
progressistes, sinó uns pressuposts de progrés. Jo afegiria,
progrés d’uns quants, no de tots”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Intentaré
contestar les qüestions que s’han plantejat i per les quals se
presenten aquestes esmenes a la totalitat al pressupost de l’any
2006 de la Conselleria de Salut. Però sincerament, senyors
portaveus, jo crec que podrien ser un poquet més originals,
perquè sincerament privatització... Jo he fet una relació de les
qüestions que han sortit i la veritat és que hagués pogut fer una
llista abans de començar i no hagués fallat en cap d’elles,
privatització, persecució política, manca de polítiques
preventives, retard en infraestructures, nou Hospital de Son
Dureta. Però bé, si és allò que els preocupa, tot i que he
comparegut moltes vegades en aquesta tribuna per explicar-ho,
ho tornarem fer. En qualsevol cas és veritat que sempre estam
en el mateix.

En comissió ja els vaig explicar aquests pressuposts més
detingudament i veig que evidentment no els he convençut. Però
no s’enganin, aquest pressupost que aquest Govern presenta de
la Conselleria de Salut, lògicament inclòs el Servei de Salut de
les Illes Balears, és el millor pressupost que ha tengut mai el
Govern de les Illes Balears destinat a la salut i al servei
assistencial dels nostres ciutadans. Són els millors que mai ha
tengut aquesta comunitat autònoma en matèria de salut. I per
què? Per primera vegada destinam més de 1.000 milions
d’euros, 1.031 milions d’euros a la salut dels nostres ciutadans,
sigui en la seva vessant preventiva, Sr. Ramon després li ho
explicaré, sigui en la seva vessant assistencial. Més de 1.000
milions d’euros. Jo crec que això vol dir que són uns
pressuposts socials, uns pressuposts que se preocupen per les
persones i per allò que més preocupa a les persones i que és la
seva salut.

Són els millors pressuposts perquè som la comunitat
autònoma que més ha crescut en recursos econòmics destinats
a la salut dels ciutadans. I no ho diu aquesta consellera, ni
aquest Govern, ho diu el Ministeri de Sanitat. El Ministeri de
Sanitat en el darrer estudi, en el darrer informe sobre recursos
econòmics del sistema nacional de salut, destaca precisament
l’esforç de la comunitat autònoma de les Illes Balears quant a la
destinació de recursos econòmics per a la salut de les Illes
Balears. Els he de recordar que des de l’any 2003 fins al 2006
el pressupost de salut ha crescut un 51%. Si el darrer any ja el
pacte de progrés, per posar una data, destinaven 680 milions
d’euros a la salut dels nostres ciutadans, nosaltres avui estam
presentat un pressupost que té 1.031 milions d’euros per a la
salut dels nostres ciutadans. Per tant, jo crec que és evident que
són els millors pressuposts que mai ha tengut la Conselleria de
Salut. Això sí, no s’enganin, no gràcies al Sr. Rodríguez
Zapatero, que té l’obligació de finançar la salut d’aquests
ciutadans, igualment com té de la resta de ciutadans de les altres
comunitats autònomes. No, és perquè aquest Govern, aquest
conseller d’Hisenda i el President de la comunitat autònoma han
apostat per la salut dels ciutadans i a més, d’allò que rebem de
l’Estat afegim 208 milions d’euros més, que se diu aviat. Però
és quasi una quarta part d’allò que destinam als serveis
assistencials dels nostres ciutadans. I això perquè no ens han
volgut reconèixer que hem tengut un augment important de
població, però és igual, hi entrarem més endavant.

També dir que són els millors pressuposts perquè són uns
pressuposts que van dirigits a millorar la salut dels ciutadans i
els serveis assistencials. Els he dit, pensen amb les persones. Per
exemple hem creat, Sr. Ramon, un nou programa que és
educació per la salut, no existia aquest programa i te més de
100.000 euros, crec recordar que són 125.000 euros, un
programa exclusivament per a la salut perquè som molt
conscients que la millor manera d’invertir en la salut dels
nostres ciutadans és amb l’educació, la prevenció per evitar que
arribin a la malaltia.

També els he dit que són els millors pressuposts perquè són
uns pressuposts que contemplen la millora en les
infraestructures sanitàries, cosa que no s’havia fet mai en
aquesta comunitat autònoma. I contemplen 67,4 milions
d’euros, 4 milions més que l’any passat, que per cert,
s’executaran al 100%, Sr. Gascón, celebr que s’hagi pogut
reincorporar a la sessió, perquè lògicament no ens podem
permetre el luxe de no gastar els doblers que tenim per a
infraestructures. Jo crec que és evident i s’estan pujant, però
després hi podrem xerrar.

En qualsevol cas, ja els dic, crec que són els millors
pressuposts perquè contemplen més de 67 milions d’euros per
a infraestructures per fer el Pla d’infraestructures. Quin Pla
d’infraestructures? Un pla que no té cap altra comunitat
autònoma, 4 nous hospitals i més d’una trentena de centres de
salut nous, entre centres de salut i unitats bàsiques. 4 nous
hospitals i més d’una trentena de centres de salut de primària
nous. Per tant, jo crec que és evident que són els millors
pressuposts.

També he de dir que no només se fixen en les
infraestructures aquests pressuposts, a més contemplen la
millora dels serveis. I clar, que són uns pressuposts continuadors
Sr. Ramon, evidentment, perquè la nostra intenció des del
primer dia ha estat millorar el servei assistencial. Volem
continuar millorant aquest servei i així ho farem. Continuam
assolint els objectius de llistes d’espera que per a nosaltres és
prioritari. Continuam apropant els serveis sanitaris als
ciutadans. Per exemple, atenció primària, si abans les persones
majors, o no tan majors, havien de fer la prova del sintron,
l’anticoagulació oral als hospitals, ara se la poden fer als seus
centres de salut. O a Eivissa, que vostès critiquen el concert
d’hemodinàmia i jo els he dit que per a mi és una satisfacció
poder dir que a dia d’avui més de 70 persones que abans
s’havien de desplaçar a Mallorca a fer-se aquesta prova, avui
poden quedar a Eivissa a fer-la. Jo crec que això sí és
humanitzar, jo crec que és això sí és millorar el servei i anirem
per a aquesta línia.

Milloram l’atenció als discapacitats. A l’Hospital General
hem pogut crear una xarxa d’atenció bucodental i oftalmològica
per als discapacitats. Això que era fàcil de fer, jo els ho reconec,
no ens ha costat gens, teníem els professionals, era simplement
construir el circuit i ho hem fet, perquè volem millorar el servei.
Augmentam els recursos en salut mental, ho hem fet i ho
continuarem fent. El (...) que vostès critiquen tant, però jo els
dic que per primera vegada aquesta comunitat que era de les
poques que no ho tenia, té un servei d’atenció bucodental
infantil per als nins de la nostra comunitat autònoma. Pla
d’humanització, etcètera. Ja dic, són els millors pressuposts



4028 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 4 / 21 de desembre del 2005 

 

perquè, a més d’infraestructures, contemplen la millora dels
serveis.

També són uns pressuposts que miren cap als professionals.
Per cert, no he sentit ni una sola paraula dels professionals en
totes les seves intervencions. Els dic que per a aquesta
consellera són la peça fonamental del sistema i no és una frase
feta, és cert, perquè sense els professionals i sense el seu esforç
seria impossible aconseguir un bon servei assistencial a la nostra
comunitat. Per això tenim taules de negociació oberta i volem,
així està contemplat en aquest pressupost, dur endavant allò que
és l’estatut, la Llei de personal sanitari i volem també iniciar o
acabar de perfilar allò que és la carrera professional. Però també
augmentar la seguretat a la seva feina, aprovar un protocol
contra (...), sobretot als centres de salut, augmentar la formació,
augmentar la investigació que en qualsevol cas és una inversió
de futur. A més de tot això, no oblidem que a més de demanar
doblers, gestionam amb eficiència, tan en la previsió d’ingressos
perquè intentam, Sra. Mascaró, perquè és una qüestió que me va
treure a la comissió, augmentar o millorar la facturació a tercers
com el compliment d’objectius d’incapacitat transitòria, com la
plataformes de compres per fer les compres centralitzades i
d’aquesta manera poder estalviar més.

Per tant, els ho repetiré, consider que estam presentant els
millors pressuposts en sanitat que ha tengut mai aquesta
comunitat autònoma. I per què s’oposen vostès? Sempre estam
en el mateix, jo crec que vostès tenen el seu discurs fet, han de
presentar una esmena a la totalitat perquè políticament
l’oposició l’ha de presentar, probablement jo hagués fet el
mateix en el seu cas. Però en qualsevol cas anirem punt per
punt. Privatització, en aquest sentit Sr. Gascón, el meu model
sanitari per a aquesta comunitat quant el sector privat, ho he dit
des del primer dia, consider que una comunitat autònoma allà on
s’ha desenvolupat el sector privat com s’ha desenvolupat aquí,
que un 35% de la nostra població, cosa que no passa a cap altra
comunitat autònoma, té doble assegurança, assegurança pública
i assegurança privada. Crec que per a mi no és una opció, és una
obligació aprofitar tots aquests recursos, públics o privats, per
tal de millorar el servei sanitari al ciutadà. Lògicament sempre
pagat tots els cops per part de l’assegurança pública, per la
Conselleria de Salut. 

Però si jo puc evitar que unes persones estiguin a un
passadís en temps de grip a un hospital, enviant-los a la sanitat
privada, sempre que ells vulguin ho faré, perquè la meva
responsabilitat és donar el millor servei i més humà. I consider
que això no és una opció, és una obligació, sempre i quan sigui
voluntari. Però en qualsevol cas, vostès diuen privatitzam la
sanitat perquè deixam oberta la partida de concerts. Deixam
oberta la partida de concerts perquè en aquesta partida ve el
pressupost de les fundacions, Son Llàtzer i Manacor i
lògicament ha de quedar obertes perquè hem de veure si se
necessita més, si hem de fer una modificació del contracte de
programa i enviar més doblers a aquestes fundacions. És per
aquest motiu que queda oberta aquesta partida. No enganin la
gent, és per això i res més.

Però en qualsevol cas, on van aquests doblers que no són per
a les fundacions i que sí estan a la partida de concerts? Mirin,
els doblers que hi ha per a concerts, que vostès diuen que
augmentat tant, és cert que augmenta, augmenten els doblers
destinats al concert per a la sanitat privada, a part de les

fundacions. Però on van? El 75% d’aquests doblers se’n van a
Sant Joan de Déu i a la Creu Roja, això no ho diuen vostès. I
se’n van a aquests hospitals, que sí són sector privat, però sense
ànim de lucre. Per tan, ho diguin aquí i vostès ho saben perquè
els ho he dit moltes vegades. El 75% dels doblers destinats al
concerts amb el sector privat van a Sant Joan de Déu i Creu
Roja i la resta principalment va en executar el Pla de salut
bucodental infantil, perquè hem emprat odontòlegs privats, la
neuroreflexoteràpia que fa la Fundació Kovax, és una iniciativa
que vaig trobar per una experiència pilot feta pel pacte de
progrés que vaig considerar que era adequada i l’hem
continuada. O per a la campanya de grip, com els he dit. Res
més. 

Vostès enganen la gent i pareix que aquí tothom és enviat a
operar-se al sector privat, a les clíniques privades d’aquestes
illes i no és cert. Passa amb Sant Joan de Déu i Creu Roja, dos
hospitals sense ànim de lucre i que sempre han donat suport a la
sanitat pública de les nostres illes. Però miri, de 52.000
intervencions quirúrgiques que duim fetes enguany, ja
pràcticament s’ha tancat l’any, només prop de 7.000 se faran a
hospitals privats o fora dels hospitals públics. I d’aquestes
7.000, 6.300 a Sant Joan de Déu i la Creu Roja. Per tant, no
diguin que la gent se du a operar a la sanitat privada perquè en
aquests moments no és cert. Passa en moments puntuals a
Eivissa, és cert, passa en moments puntuals a Menorca, però res
més. Sant Joan de Déu i Creu Roja i crec que això ha de quedar
ben clar per demostrar què està passant.

I a més, si ho feim en aquests casos puntuals, en aquests
casos marginals, com per exemple a Eivissa Sr. Ramon, Sr.
Gascón i Sra. Mascaró, és a part de ser voluntari, perquè no
estam cercant donar doblers a aquestes privades, ni molt manco,
no és el meu objectiu, el meu objectiu és fer feina en benefici de
l’usuari, per retallar les llistes d’espera, llistes d’espera que vaig
trobar ben elevades. Hem de recordar que quan vaig arribar a la
conselleria quasi 1.000 persones, més de 800 esperaven més de
6 mesos per a una intervenció quirúrgica. I per a una consulta ja
no els vull ni contar i s’ha fet molta feina en matèria de llista
d’espera. Com els he dit, és una prioritat. En llistes d’espera els
podria donar dades, els ho he dit sempre, és una feina de cada
dia i lògicament s’ha d’evitar polititzar al màxim. L’altre dia
vaig estar precisament al consell interterritorial i se’ns varen
oferir les dades nacionals, del conjunt de l’Estat i els puc dir
amb molt satisfacció que Balears té de les millors llistes
d’espera de tot l’Estat espanyol, les menors demores de tot
l’Estat espanyol. I això és perquè s’ha fet molta feina. 

Per posar-los uns exemples, consultes que n’hi havia moltes,
perquè sempre xerram d’intervencions quirúrgiques, si en el
novembre del 2004 esperaven més de 5.000 persones per a una
ecografia, en el novembre del 2005 n’esperaven poc més de
1.000 persones. Si al novembre del 2004 esperaven 1.500
pacients per fer-se una mamografia, en el novembre del 2005
esperaven 307 pacients. I podem entrar en demores, quin temps
esperen els nostres pacients? Ja els ho he dit, vaig arribar i me
vaig trobar pacients que esperaven més de 6 mesos. En aquests
moments quasi tot l’any hem pogut aconseguir que cap pacient
esperés més de 6 mesos per a una intervenció quirúrgica. I a
sobre, hem reduït en 20 dies la demora mitja de les consultes i
les proves de diagnòstic.
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Jo crec que és evident que si ho feim en qualque moment, a
part d’emprar els nostres recursos, és per retallar la llista
d’espera i per aconseguir que tenguem una màxima qualitat en
el sistema. Per cert, és totalment transparent perquè som l’única
comunitat, juntament amb Castella-La Manxa, que publicam les
nostres dades de llistes d’espera, tan a la pàgina web com en els
organismes estatals.

Manca de polítiques en salut Sr. Ramon i altres portaveus
que han esmentat aquesta qüestió. Al contrari, jo crec que són
vertaderament uns pressuposts que pensen en la salut i invertir
en educació i prevenció és invertir en la salut dels nostres
ciutadans. En matèria de tabac som pioners, no és una iniciativa
meva, és una iniciativa d’aquest Parlament i jo estic satisfeta de
com ha anat, perquè una vegada s’aprovi la llei estatal, nosaltres
anirem una passa per davant i jo crec que hem donat un bon
exemple. Una altra cosa és que els termes són diferents i ja
veurem aquest impacte a la nostra comunitat i ja podrem xerrar
en un altre moment. Però bé, per primera vegada tenim aquest
programa específic, amb més de 100.000 euros que se dediquen
a educació per a la salut. 

El programa (...) funciona bé. Introduïm la vacuna de la
varicelAla que no estava inclosa i estan en aquests pressupost.
Unitat de deshabituació tabàquica. Programa (...) de mama, que
l’estan perfeccionant. El càncer de cervix. Drogodependències,
feim molta feina en prevenció de drogodependències. Pla de la
Sida, és veritat que se va acabar a l’anterior, n’estam redactant
un de nou. Hem tret campanyes d’hàbits saludables per als
nostres ciutadans. En matèria d’alcohol, ja els ho he dit,
normativament anam de la mà del ministeri, però no ens
quedam quiets, hem fet moltes actuacions en aquest sentit. Per
tant, jo crec que també és evident que també són uns
pressuposts que cerquen la salut dels nostres dels nostres
ciutadans i no només se fixen en el nivell assistencial.

Nou Son Dureta, no m’hi entretindré perquè s’ha acabat el
temps. Els ho explicat moltes vegades, jo crec que allò que
vostès tenen és una actitud obstruccionista. I la veritat és que
l’actitud del Partit Socialista a les Illes Balears, a mi la veritat
és que me fa vergonya. Al Congrés dels Diputats no volen pagar
ni la reforma, com va demanar Convergència i Unió, lògicament
a través del PSM (Partit Socialista de Mallorca) i a més, ara que
el Senat diu que s’han de donar 40 milions més, ja veurem què
passa en el Congrés. Què passa en el Congrés Sr. Gascón? O
sigui, ni chicha, ni limonada i me perdonin l’expressió. L’únic
que volen és que no surti aquest hospital, perquè no poden
permetre que aquest Govern del Partit Popular dugui endavant
una infraestructura tan necessària, no només per als usuaris, sinó
també per als professionals. Però no me vull entretenir més.

Retard en infraestructures. Ja ho veurem senyors diputats. Jo
els dic que d‘aquí un any quasi seran una realitat aquests 4 nous
hospitals i més d’una trentena de centres de salut. Lògicament
si jo enlloc de trobar-me 150 milions d’euros de dèficit a la
meva conselleria, m’hagués trobat una Conselleria de Salut
sanejada, derivada de la gestió del pacte de progrés, tal vegada
no hagués hagut d’emprar els recursos que he d’emprar per fer
els centres de salut amb una pòlissa de crèdit i en colAlaboració
amb els ajuntaments i ja estarien iniciats els centres de salut que
en aquests moments encara no estan iniciat en la seva
construcció, però sí en projecte que lògicament és la passa
prèvia necessària.

Conselleria propaganda, Sra. Mascaró, em sap greu dir-li, no
és aquesta consellera la consellera propaganda, li ho puc
assegurar, i basta que ho demani als ciutadans. El Pla
d’humanització, tal vegada vostè no ho ha notat perquè no ha
estat a cap dels nostres hospitals, li puc dir que si va vostè a
urgències de Son Dureta veurà el sistema de triatge, si va a
qualsevol dels hospitals de GESMA i veurà les matèries
incloses en matèria d’humanització, i tot això té molt bona
acollida.

Terminis sanitaris, i ja acab, Sr. President, no vàrem trobar
res fet, de fet un hospital general sociosanitari tancat, al bloc
quirúrgic, dit que era sociosanitari però sense res més, damunt
els papers, realment el paper ho aguanta tot, però no hi havia
res. Estam posant en marxa aquest pla, l’ha aprovat el Consell
de Govern i, a més, a la Conselleria de Salut, no em ficaré a una
àrea que no és meva, que és la Conselleria de Presidència, li puc
dir que avançam, fa dos dies vaig anar a visitar quasi el 50% de
la reforma de l’Hospital Joan March que està culminat, hem
reformat 30 habitacions, hem fet un hospital de dia, hem fet un
gimnàs que és l’enveja dels altres hospitals, fins i tot una part
per a aquells malalts infecciosos que és una iniciativa pionera a
tot l’Estat espanyol, i crec que feim moltíssima feina i que a poc
a poc, lògicament no es fa en un dia, aconseguirem tenir ben
definit i ben creat l’espai sociosanitari de les nostres illes.

Manca de professionals, efectivament, Sr. Gascón, li don la
raó, a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera tenim un
problema d’especialistes i hem de fer feina plegats, perquè no
és un problema d’ara, és una problema que fa molt de temps que
el tenim damunt la taula, jo m’he ofert a tots els sectors, a
aquelles entitats o organismes que poden fer feina en aquest
sentit i feim feina per analitzar la manca de professional. I, en
qualsevol cas, el PADI, jo entenc que tampoc no els agradi,
perquè l’hem aconseguit posar en marxa, però era l’opció que
teníem i ho hem fet, a més, en colAlaboració amb el colAlegi
d’odontòlegs de les Illes Balears que era l’única garantia d’èxit.

Sr. Ramon, no vull que digui que no li he volgut contestar,
en temes de persecució política no hi entraré, entre d’altres
coses perquè si vostè vol parlar d’això, podem parlar del que va
passar dia 1 de gener del 2002, quan hi va haver una escabetxina
total no només de gerent, sinó de tots els càrrecs de direcció que
hi havia a l’antic Insalud perquè podria ser que fossin del Partit
Popular; podem parlar també dels beneficis que ens hem trobat
a determinats llocs de feina, de les indemnitzacions que vaig
haver de pagar a càrrecs de confiança de l’antic equip de govern
que ha pagat aquesta conselleria en doblers públics, perquè en
lloc d’anar-se’n com tocava han demanat indemnització a la
Conselleria de Salut i les hem hagudes de pagar. Per favor, Sr.
Ramon, no entrem en aquest debat perquè, entre d’altres coses,
aquí, avui no hi ha cap persecució política, li ho puc assegurar,
tenim molta de feina per pensar en persecucions polítiques,
tenim feina de pensar en com executar les infraestructures, en
continuar executant aquestes infraestructures que ens faran tenir
una xarxa totalment nova, tenim molta feina per continuar
millorant els serveis dels nostres ciutadans i a això ens dedicam
i ens dedicarem. No s’enganyi, més de 1.000 milions d’euros,
la primera vegada que Balears destina tants de doblers a la
sanitat dels nostres ciutadans i, en part, gràcies a l’esforç que fa
aquest govern, a la decisió que va prendre el president del
Govern, Jaume Matas, de dedicar més de 200 milions més
d’euros, que no anaven destinats a sanitat, a la sanitat, a millorar
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la salut dels nostres ciutadans i a millorar el seu servei sanitari.
Aquests sí són uns pressuposts socials, jo supòs que no els he
convençut, però, en qualsevol cas, si tenen alguna qüestió més
a debatre, en el torn de rèplica ho podré completar, però estic
ben satisfeta de presentar aquests pressuposts avui en aquest
parlament i confii poder arreplegar la seva confiança.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de rèplica, Sr. Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. L’oposició som poc originals, és cert,
és cert, però la culpa no és únicament nostra, li ho assegur.
Vostè quasi al final ha dit, donant-li la raó a la Sra. Mascaró,
que d’aquí un any en parlarem de les infraestructures. Clar, com
vol que siguem originals si cada any parlam del mateix, si cada
any s’anuncia que es faran les mateixes coses? Efectivament,
som pocs originals, és veritat, vostè tampoc massa.

Per primera vegada fa un pla d’infraestructures 2004-2010,
per primera vegada, l’única comunitat autònoma que el té. Bé,
vegem les infraestructures fonamentals. Hospital d’Inca, inici
agost del 2003, afortunadament, per fi, algú planifica, el 2004
vostè planifica allò que va poder començar l’agost del 2003
perquè s’ho va trobar tot a punt. Hospital de Menorca, igual.
Son Dureta, Son Espases no en parlem, perquè no hi ha
absolutament res. Hospital de Formentera, que s’ha inaugurat
virtualment devers 20 vegades, varen trobar l’avantprojecte i
vostè ha anunciat obertura aquí l’abril del 2005. Clar que som
poc originals, cada any parlam del mateix, efectivament, perquè
no s’avança. Quatre hospital, l’única comunitat amb quatre
hospitals? Quin ha iniciat vostè? Sí, va poder posar les primeres
pedres, el primer que va fer, posar primeres pedres perquè ho va
trobar tot a punt. I a Formentera va trobar els plànols,
l’avantprojecte, després d’una dura batalla contra
l’administració sanitària d’aquell moment que deia que no era
necessari cap hospital a Formentera. El que li tocaria a vostè,
que efectivament el va trobar sense licitar i tal vegada sense
partida pressupostària, però amb un projecte acabat a Son
Dureta. On és Son Dureta? On és? I llavors ens diu que som poc
originals. Com vol que siguem originals? Em tem que l’any que
ve continuarem sent igual de poc originals. Voldria equivocar-
me, però crec que l’any que ve haurem de repetir les mateixes
coses.

Vostè té els millors pressuposts, els més alts, només faltaria,
que fossin més baixos que l’any passat o que fa quatre anys,
però, en fi, parlam llavors de grau d’execució, com li deia el Sr.
Gascón, vostè el desmenteix, bé, si agafam el compliment del
grau d’execució, què passa?, perquè les obres no s’acaben. Jo no
he fet un seguiment, li ho reconec, de graus d’execució, però si
el grau d’execució dels pressuposts és bo, aquí hi ha alguna cosa
que no quadra perquè les coses no es fan.

Li vull reconèixer una cosa, Sra. Castillo, el Sr. Rodríguez
Zapatero té obligació d’aportar més a la sanitat? Sí, clar que sí,
per què té obligació? Perquè el Sr. Rodríguez Zapatero és
president d’un govern progressista al qual dóna suport una
majoria d’esquerres, per això té l’obligació, perquè és un

principi bàsic de l’esquerra d’aportar més per a la sanitat
pública i perquè en els vuit anys anteriors s’havia reduït
percentualment tot el que es dedicava a la sanitat pública i
estava fet, en general, a tot l’Estat bastant un desastre, amb
males condicions. Per tant, el Govern central, el govern
progressista, ha d’aportar, clar que sí, ara obligació legal,
obligació legal a part del que diguessin les conclusions
d’aquella comissió ad hoc tan ..., cap ni una, com li han dit aquí,
obligació legal amb el sistema de finançament que teníem, cap
ni una. Ara, això sí, li ho reconec, obligació política i moral, clar
que sí que un govern d’esquerres ha de fer que la sanitat del
conjunt de l’Estat rebi més inversions, i allà on estan pitjor, les
Illes Balears, n’hem de rebre més, però, efectivament, obligació
moral i política, perquè el sistema no ho preveia.

Quan parl de serveis privatitzats, concerts amb clíniques
privades, no s’equivoqui, jo no parl de Sant Joan de Déu i de la
Creu Roja, les quantitats que jo poc no hi vénen, darrerament
em va passar amb una resposta escrita totes les clíniques quines
quantitats han rebut, naturalment si posàssim aquests es
dispararia molt més, però això sí que seria demagògia; parlam
de desviar a negocis privats, no a hospitals que tenen un sistema
de gestió privat, a negocis privats. Clar, 3.800.000 euros a una
clínica privada, negoci privat, crec que està bé, i l’any que ve,
quan comenci a desviar totes les operacions perquè es facin les
reformes dels quiròfans de Can Misses, els únics quiròfans
públics de l’illa d’Eivissa, i no es faran operacions i es
desviaran cap a aquesta banda, què passarà?

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Ramon, per favor.

EL SR, RAMON I JUAN:

Acab, Sr. President. Em fa gràcia el de ser pioners en
aquesta comunitat en temes de tabac, sí, dels cartells aquests. La
Llei de drogues se la va trobar i l’únic que ha fet és treure
l’alcohol i no ha desenvolupat res, i els plans de drogues què
passa?, és que era una llei de prohibició del tabac en els locals
públics, no hi havia res més, no implicava moltes coses més per
a l’administració, per a les diverses administracions, per
coordinar-les? On és la feina sobre drogodependències? S’ho va
trobar fet. No crec que siguin molt brillants els resultats
d’aquesta gestió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. És difícil, Sra. Consellera, ser
originals, ja ho intentam, ja, el problema és que vostè ens
repeteix el mateix des de fa molt de temps, i clar, li hem de
contestar al que va dient fa molt de temps.

Els millors pressuposts perquè tenim més d’un milió
d’euros, els tenim damunt els papers, i vós ho sabeu, el 2004,
l’Ib-salut va gastar un 24% més del que deien els pressuposts,
un 24% de dèficit a l’Ib-salut el 2004. El 2005, que encara no ha
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acabat, el tendrà pràcticament igual o més, perquè només
l’incrementaren un 2% respecte del 2004. El 2005, quan acabi,
en tendrà també, un dèficit enorme. Aquests 1.000 milions,
només li serveixen per consolidar les mancances que hi ha
actualment dins salut, per a res més. No en té de pressupost nou,
no en té. I no està prou legitimada per exigir-ne al Govern de
l’Estat, perquè vós acompanyàveu el Sr. Fiol cada vegada que
l’Estat en el moment de les transferències i dèieu “estan
suficientment dotades les transferències en salut, han estat molt
generosos, molt”, on va ser la generositat ara que vós ho
gestionau? La població no ha crescut des que vós sou
consellera, les mancances en salut no hi són des que vós sou
consellera, per tant en sou una part responsable bastant
important de la manca de finançament en salut en aquestes illes.

Heu creat un programa nou, Educació per a la salut, heu
creat el títol del programa, Educació per a la salut, a Salut n’han
fet sempre, acompanyats de la Conselleria d’Educació, per
favor, i jo tenc programes que he desenvolupat, sí, sí que n’hi
ha, el que passa és que ara hi posen el títol i posam una persona
més a gestionar-ho i ens surt una miqueta més car.

Inversions. Quatre nous hospitals. Sra. Consellera, són els
mateixos que ens va dir el 2003, no n’hi ha cap de nou, són els
mateixos. Per tant, no som originals perquè vós vos repetiu. I el
de Son Dureta, on és, on és el de Son Dureta? No ha ni
començat, han començat els que teníeu a punt de començar. Que
milloren l’assistència sanitària, no en vull parlar; de llistes
d’espera vós en sabeu molt, a cada instant diu “vos podria donar
les dades”, però no les arribam a tenir i sobretot no tenim de
quina manera es gestionen les llistes d’espera. Jo li reconec que
en certes coses ha millorat, però en certes coses continuam, a la
gent que aquell dia no li toca, si no es queixa massa posar-lo el
darrer de la llista i ja està, ja no som als sis mesos, eh?

El servei d’atenció de salut bucodental, per favor, a vostè no
li fa vergonya haver promès salut bucodental gratuïta i completa
a tots els infants, que ara ja no és completa i només per als que
tenen sis anys, tant de PADI, tant de PADI, per favor! I els
pares dels infants que tenen entre 7 i 15 anys, què els dirà?, és
que s’ho varen creure?

Els millors pressuposts, tenim el discurs fet, (...) Ho ha dit
un parell de vegades i no li ho repetiré. Sí, perquè deixen
assistència sanitària, mitjans aliens, una partida oberta perquè hi
pot haver noves necessitats, deixar una partida tancada no vol
dir que no es pugui gastar més en aquella partida, el que passa
és que deixar-la oberta vol dir gastar sense saber d’on sortiran
els doblers, i per a l’assistència sanitària privada estan disposats
a gastar sense saber si disposaran dels doblers ..., sí, això
significa tenir una partida ampliable, Sra. Consellera, demani-ho
al conseller d’Hisenda. Vostè pot tenir una partida tancada i fer
modificacions de crèdit que després al cap de tres mesos ens
enviaran als grups parlamentaris i ho sabrem, si té una partida
ampliable no ho sabrem fins que no s’hagi acabat i no li podrem
criticar, tal vegada ja haurà deixat de ser consellera, quan li
critiquem, per tant ...

Vostès enganyen la gent. Nosaltres enganyam la gent, Sra.
Consellera, nosaltres? Nosaltres?, sí? Qui és que ens va dir que
el 2004 començaria l’Hospital de Son Dureta? Qui és que ens va
dir que el 2004 començaria el Canal Salat? Qui és qui ha
promès als ciutadans d’aquestes illes que els infants tendran

salut bucodental gratuïta? Qui és que els ha dit a les persones
majors, i aquí dins hi ha diputats que dalt d’una tribuna els
varen dir, vos pagarem el barram? Qui els va prometre això?
Nosaltres? No, és més, érem conscients que algunes d’aquestes
coses no es podrien posar en marxa fins d’aquí molts d’anys per
la manca de finançament, el que passa és que vostès són uns
temeraris. Ara, en realitats, excepte la consellera d’Obres
Públiques, que ho és molt, de temerària, els altres zero, sobretot
en salut.

El bloc quirúrgic d’Eivissa. Clar que a Eivissa han d’enviar
més persones a la privada, el bloc quirúrgic també era una
realitat el 2004, interessa a Eivissa un bloc quirúrgic?, li
interessa a la consellera de Salut un bloc quirúrgic a un hospital
públic a Eivissa?

En temes de tabac, una passa endavant, una passa endavant
perquè fa més mesos que tenim els cartells penjats, però poca
cosa més en tema de drogues, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No em digui que fa moltes coses amb el Pla de drogues, no
m’ho digui, perquè per saber el personal que hi ha, les contestes
que m’ha donat perquè jo no ho arribi a saber, perquè no ha
crescut, el personal dels centres d’atenció a drogodependents
tenen contractes de mig any, cada mig any canvien, per no fer-
los fixos, miri quin sistema tenim, amb una llei aprovada. I en
tema d’alcohol ara ens despenjam de l’Estat, el dia que va
presentar la Llei de drogues ens va prometre que abans d’estar
aprovada entraria en aquesta cambra una llei de l’alcohol i no ho
heu complert, qui és que enganya la gent, Sra. Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Mascaró, per favor.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja està, ja està, Sr. President, el darrer punt. Actitud
obstruccionista a l’hospital. El seu partit, Sra. Consellera, a
Madrid va dir que preferia pagar tot Son Espases que l’Estat els
pagàs fer-los Son Dureta; perquè vostè acusa els altres de
segons quins vots, el seu partit va defensar el mateix que
Convergència defensava una proposta nostra que ens
finançassin l’hospital nou a Son Dureta, el seu partit va
presentar i va votar a favor d’un hospital a Astúries i va votar en
contra que l’Estat ens pagàs Son Dureta a Son Dureta, això és
l’obstruccionisme que vostè ens acusa, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:
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Gràcies, President. Vivim a un món diferent consellera,
vostè viu a un món que es tiren flors i tot va bé i és perfecte i
humanització, urgències a Son Dureta, no ho sé, deuen fer
copes, perquè sembla que tot és perfecte, i jo visc a un món
absolutament diferent. Vostè no necessita l’àvia, que diem a
Menorca, el que sí necessitarà probablement són les dentadures
quan sigui gran, perquè li hauran caigut totes les dents
d’aquestes coses que diu. Però bé.

Vagi per endavant que jo això que ha dit vostè dels 40
milions del Senat, que si s’aproven en el Congrés, jo hi estaria
molt d’acord que s’aprovessin, molt, no sé si es farà o no, miri
el que li ha dit la Sra. Mascaró ara. De vegades els partits
nostres fan coses diferents, vostè m’ha dit a veure si jo
suportaria 40 milions, sí, jo els suportaria. “La reforma de
financiación deberá contemplar la evolución de la población
y garantizar la máxima equidad financiera en aquellos
servicios básicos que definen la cohesión social y territorial
como la sanidad, compensando el sobre coste de la insularidad
y la lejanía”, al Senat sap qui va votar en contra la setmana
passada? Un partit només, a veure si esbrina quin, consellera?

Respecte de coses que ha anat dient vostè, no diré allò dels
quatre hospitals perquè ja és una alAlucinació absoluta, quatre
hospitals que està fent vostè i 30 centres de salut; idò surti i
anomeni els 30 que s’estan fent ara, en aquest moment, no els
que té als papers, als dibuixos, els que estaven fets, no, els que
s’estan fent ara i que va començar vostè.

El PADI, mentida consellera, el PADI, almenys a Menorca,
no funciona.

No hem parlat dels professionals. Home, jo no sé si vostè es
pensava que parlava jo de vostè quan he dit si vostès
executessin el que pressuposten tendríem una sanitat pública,
això sí, molt millor de la que tenim, que ja ho és. No parlava de
vostè quan deia que ja era bona, parlava dels professionals
evidentment, clar, ens hem d’entendre.

Ens diu, una alAlucinació, que a Castella i a Balears són els
únics que posen a Internet la llista, sí, però hi és cada mes. I
aquí? Fa tres mesos no, jo ho vaig deixar de mirar perquè
sempre hi havia el mateix. Jo pens que ens equivoquem, no
anem cap a la privatització, ara fa poc s’ha signat un conveni
amb una clínica que anava bastant malament, per cert, amb 60
llits, a veure si no acaba de tancar, però bé.

Jo mantenc la pregunta de la ressonància magnètica de
Menorca i vostè, si vol, ho pot contestar, digui: no, senyor
Gascón, la ressonància magnètica serà del Servei de Raigs X de
l’hospital, perquè és un hospital públic. No me digui: no li puc
dir, perquè si me diu: no li puc dir, vol dir que està pensant que
sigui concertada dins un hospital públic, i això seria un
escàndol, Sra. Consellera.

Per últim, i per trencar una llança a favor d’alguns altres, no
digui això de què van haver de pagar per primera vegada càrrecs
de confiança i tot açò amb doblers públics. Pregunti-ho al doctor
Martínez i al doctor Triay què els van pagar el gener del 2002
com a càrrecs de confiança perquè tenien un contracte blindat?
No era la primera vegada, a ells els van pagar els que van venir,
el pacte de progrés. Jo és la primera vegada que ho dic
consellera, perquè no ho havia volgut dir mai això, vostè ens ho

ha tret aquí que van pagar. Per favor, això no són coses per
treure aquí.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Miri, Sra.
Mascaró, jo és que no puc ser més original, és a dir, la sanitat té
moltes coses a fer, jo tenc un programa de govern, jo el primer
dia vaig dir el que faria, com a consellera de Salut el que
considerava que era la meva obligació, que no és ni més ni
manco que el nostre programa electoral, que es va convertir en
programa de Govern, i tenc quatre anys per desenvolupar
aquestes actuacions, quatre anys, des de juliol del 2003 fins a les
eleccions del 2007. El primer dia ho vaig dir, infraestructures
era una prioritat, hi ha un Pla d’infraestructures, vàrem
dissenyar aquest Pla d’infraestructures i es va executant.

Home, si vostès me diuen és que amb un any he de construir
tot l’hospital d’Inca, és impossible, vull dir, però ni jo ni vostès
si estiguessin al meu lloc, és impossible. Per tant, jo parlaré
cada any de l’hospital d’Inca que, per cert, va molt bé, perquè
he fet una visita d’obres fa molt poc temps, aquí també hi ha el
batle d’Inca i sí, Sra. Mascaró, faig propaganda, si vostè li diu
fer propaganda a construir un hospital, faig propaganda i tota la
comarca d’Inca d’aquí a molt poc temps podrà tenir tot un
servei hospitalari que, a més, hem millorat respecte del que
estava programat -ho dic per això de què només faig el que me
vaig trobar ja enllestit-, hem millorat moltíssim i en podem
parlar quan vostès vulguin, però estarà fet.

Infraestructures, quatre nous hospitals, sona molt bé, és que
és ver sona molt bé, però és que feim quatre nous hospitals:
feim l’hospital d’Inca, l’hospital de Menorca, l’hospital de
Formentera i jo confiï que si tot va bé i els procediments que
s’han de desenvolupar, com és la modificació del planejament
de Palma i la licitació de la concessió d’obra pública, van com
han d’anar i no hi ha cap problema enmig i no hi ha cap activitat
obstruccionista per la seva part, podrem posar la primera pedra
de l’hospital de Son Dureta nou doncs abans de l’estiu que ve,
confiï. Clar, són aproximats aquests temps, perquè no tot depèn
d’aquesta consellera, però jo confiï que es pugui fer així i els
deman que deixin de posar pals a les rodes perquè això pugui
ser, perquè estic convençuda que vostès i jo pensam el mateix,
que és necessari fer un nou hospital de Son Dureta.

Els posaré un exemple, fa dos dies, els ho contava abans,
vaig anar a visitar les obres de l’hospital Joan March que ja
s’han acabat, el gimnàs, l’hospital de dia i determinades
habitacions; el director metge d’aquest hospital me comentava:
no vull ni pensar el que seria fer la reforma de l’hospital de Son
Dureta en el seu lloc, perquè aquí amb una petita reforma han
patit els professionals i han patit els malalts, ho hem duit com
hem pogut i hem estat sis mesos executant l’obra, però no vull
ni pensar el que podria fer la reforma de l’hospital de Son
Dureta, i ho diu un professional que no té res del Partit Popular
i els ho puc assegurar, i ho diu un professional. Ara, imagini’s



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 4 / 21 de desembre del 2005 4033

 

el que seria fer la reforma de l’hospital de Son Dureta al seu
lloc, però és igual, és un debat que hem tengut tantes vegades
que jo crec que ni val la pena repetir.

Farem un nou hospital de Son Dureta, tampoc no es fa amb
un any, du un procés, és llarg, però al final confiï, de ver, la
meva confiança i aquesta consellera dedicarà molt del seu temps
perquè això sigui possible, perquè és un deure amb els
ciutadans, amb els usuaris i és un deure també amb els
professionals de l’hospital de Son Dureta. I si no els ho demani,
perquè si vàrem dir de fer un nou hospital a Son Dureta va ser
perquè el sector ens ho va demanar, perquè els professionals de
Son Dureta ens ho varen demanar, però és igual.

Infraestructures, millora dels serveis. Lògicament hi ha
prioritats en sanitat, no es pot fer tot al mateix moment, perquè,
a més, no tenim finançament, prioritzam unes coses i n’hem fet
determinades. Per exemple, hem recuperat el bloc quirúrgic de
l’hospital General; hem ampliat la unitat de salut mental
infanto-juvenil a Palma i n’hem feta una altra a Manacor que era
molt necessària, o un hospital de dia psiquiàtric a Son Llàtzer
per parlar de salut mental; incrementam més de 40 professionals
a salut mental. Hem millorat les condicions de les persones que
han de viatjar des de Menorca i des d’Eivissa a l’hospital de Son
Dureta. Per posar un exemple: abans havien de presentar tots els
justificants que tenien per tal de poder cobrar aquesta dieta o
aquesta compensació per desplaçament, ara hem
desburocratitzat tot aquest tema i, si no, també els ho poden
demanar. Vostès, a més, són d’aquestes illes i per tant si han
tengut una experiència ho poden comprovar i, si no, ho
demanin.

Hem incorporat l’acompanyant de l’helicòpter de
Formentera, cosa molt important per als ciutadans de
Formentera. Hem fet el PADI, que l’hem posat en marxa. 1.900
nins a Menorca, Sr. Gascón, que es podran beneficiar d’aquest
programa. Hemodinàmia, reforma del Joan March, etcètera.

Millora dels serveis i continuarem i en aquest pressupost
venen la vacuna de la varicelAla, la creació d’un CAD Jove, el
seguiment de les infraestructures, la posada en funcionament del
centre d’investigació Caubet Cimera Medicina Respiratòria,
pioner a tot l’Estat espanyol i que jo crec, sincerament jo estic
convençuda, que elevarà molt el nivell de la investigació a les
nostres illes i a més també contribuirà a poder investigar i a
millorar la salut dels nostres malalts pel que fa a medicina
respiratòria. Consecució d’objectius de llista d’espera, que no és
fàcil, no puc ser original, és una feina de cada dia, no meva, dels
professionals, però que lògicament s’ha de fer cada dia.

Un altre eix de la meva política és millorar les condicions
dels professionals i continuaré parlant any rera any, l’any que ve
ho tornaré a fer perquè no pot ser d’una altra manera. Noves
prestacions. Bucodental de les persones majors, ja els ho dic,
l’estam preparant i ho hem dit i ho hem comentat, l’estam
dissenyant i la posarem en marxa el gener del 2007, és el que
vàrem dir, hi estam fent feina i no estam incomplint, estam
complint exactament el que vàrem dir.

Ara, hi ha coses que no els ho permet, i per acabar, Sr.
President, que me diguin que privatitzam la sanitat és que fa
rialles, senyors portaveus, fa rialles. Els ho dit, de 52.000
intervencions quirúrgiques tan sols 800 han anat a una clínica

privada pròpiament o a un negoci privat, com diu el Sr. Ramon,
a Menorca i a Eivissa, perquè determinades circumstàncies ens
han fet derivar aquestes persones per reduir la llista d’espera, de
52.000 800 intervencions. És que aquí, si les persones ens
escolten i els escolten a vostès, pareix que estam derivant tot el
temps a les clíniques privades per donar doblers a les clíniques
privades. No és així, empram tots els recursos per tenir els
millors serveis per als ciutadans.

I, per cert, fan un discurs demagògic perquè, concerts amb
la Policlínica del Rosario a Eivissa, no som la primer consellera
que els ha fet. La legislatura passa n’hi havia i no els varen
llevar, els varen mantenir; igual que concerts amb clíniques
privades per derivar malalts en campanyes de grip o en
campanyes que especialment hi havia més aglomeració de gent.
I n’hi havia, en el pacte de progrés, i surtin aquí i diguin que és
mentida perquè n’hi havia i els puc donar les xifres. Per tant no
enganin la gent i en aquest sentit ho deia, Sra. Mascaró. 

Però, bé, en qualsevol cas -i ja sí per acabar, Sr. President-,
Son Dureta. Pareix mentida, Sra. Mascaró, que vostè sigui
nacionalista. Pareix mentida que vostè digui que no fa falta que
venguin més doblers a la nostra comunitat per a sanitat i que a
més digui que l’Estat ens ha de dir el que hem de fer. En la
reforma de l’Hospital de Son Dureta vostè com a nacionalista
hauria de defensar la nostra autonomia, i si aquí hem decidit fer
un nou hospital l’Estat no ens ha de dir el que hem de fer, ens ha
de donar els doblers iguals que els ha donat a Astúries, però no
dir-nos el que hem de fer. Per tant, Sra. Mascaró, m’estranya
que vostè sigui nacionalista.

I el PSOE; Sr. Gascón, digui al Sr. Antich que voti a favor
dels 40 milions d’euros, digui-ho al Sr. Antich, que té un escó
al Congrés dels Diputats, a veure què farà el Sr. Antich?, a
veure què votarà?, a favor o en contra que venguin aquests
doblers per construir el nou hospital de Son Dureta?

Infraestructures. Tenc la relació, no tenc temps de llegir-la
però la hi passaré. Per a mi iniciar una infraestructura no és
començar a posar la primera pedra, fa falta fer un projecte, hi ha
tot un procediment que no els he d’explicar, però hi ha un
primer dia i un darrer dia. Jo els dic que tenc quatre anys per
desenvolupar el meu programa de govern; duim endavant quatre
hospitals i una trentena de centres de salut que estaran fet, i si
no temps al temps.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Consellera, per favor.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President, i confii que aquest parlament
doni suport a aquests pressuposts que, com ja he dit, són els
millors pressuposts que mai no ha tengut la comunitat autònoma
en matèria de salut i per cuidar la salut dels nostres ciutadans.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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(Alguns aplaudiments)

En torn en contra té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
jo som home de lletres i de ciències perquè primer vaig tenir
formació de lletres i després de ciències, i he de dir que des
d’allò semàntic i morfològic a allò polític hi ha un tret; és a dir,
els pressuposts des del punt de vista morfològic és el que es
pressuposa que es gastarà l’any vinent, i a un parlament el
pressupost és el model polític i és vehiculant dins aquest model
polític. Per tant és absolutament assumible i absolutament
respectable que els grups de l’oposició facin esmenes a la
totalitat, perquè tenen un altre model.

El que passa és que jo crec que l’abstracció està molt bé per
a la poesia i l’art, però per a la ciència i en el Parlament jo som
un home de mètode i de rigor, per tant jo no vaig d’allò
particular a allò transcendent sinó d’allò transcendent a allò
particular. El projecte per a l’any vinent és el projecte que té un
grup polític que es presenta a unes eleccions amb un model
polític i que el vehicula any rere any. No podem anar quan ens
interessa a dir que l’any que ve no farem i llavors dir que en
quatre anys no s’ha fet; és a dir, aquí hi ha un projecte i aquest
projecte s’està duent a terme amb totes les condicions que
dimanen del nostre contracte que tenim amb l’electorat. No hi
ha ni un sol punt del nostre programa electoral que no estigui en
marxa.

Però no podem anar a la demagògia fàcil. Si qualcú de
vostès ha fet una casa sap que no comença a fer la casa quan el
paleta li posa la primera pedra; abans...

(Intervenció inaudible)

No, no. Els que no han fet res mai, els que tota la vida han
viscut d’abstraccions, no han fet una casa, idò no tenen autoritat
moral per parlar-ne. Una casa es comença quan tu te’n vas a
l’ajuntament, te’n vas amb l’arquitecte, te’n vas..., i en un
moment determinat es comença la primera pedra, però hi ha un
temps, hi ha un interludi de temps inexorable que implica la
necessitat de posar les coses en ordre abans del modus operandi
de posar la primera pedreta. Aquest govern ha fet dos anys de
molta feina per posar ordre, per posar les coses en condicions,
per licitar projectes que deien que estaven en marxa i que no
estaven licitats, i això és feina i això forma part de fer la feina.

Públic i privat. Mirin, jo intentaré ser el més pedagògic que
Déu em permet. Vostès saben que la farmàcia és un servei
públic?, tenen qualque dubte que la farmàcia és un servei
públic? No, veritat que no? Qui l’executa?, un professional
lliure que té un negoci, però allò important és quan el ciutadà
se’n va amb la seva recepta a un servei públic i se li dispensa
gratuïtament una cosa que ha prescrit un metge. Per tant, a què
ve...? Tot aquest trull que duis entre allò privat i allò públic jo
ho entenc, és a dir, vosaltres heu de fer el vostre discurs i és
legítim, i nosaltres us el respectam, però m’heu de permetre que

us digui que l’hauríeu de fer des de la transcendència, és a dir,
no us podeu aferrar... És a dir, quan el Sr. Ramon parla estic
segur que és que no m’escolta, i és normal que no m’escolti,
perquè si m’escoltàs acabaria votant el Partit Popular, perquè
vostès tenen un discurs tan arcaic, tan passat de moda, tan poc
en contacte amb la realitat que, clar, quan anau al possibilisme,
al pragmatisme, a la ciutadania, xocau; “millor no escoltar-los
no fos cosa que ens convertissin”. 

És que vostè parlen d’un pressupost social que ha fet el
socialisme que ens envia 800 milions de pessetes i nosaltres,
que no som socialistes però feim feina per als ciutadans, n’hi
afegim un 20%; mira si ho són, socialistes, els nostres
programes!, i els nostres pressupostos. És a dir, nosaltres als 800
milions de pessetes que el Sr. Rodríguez ens envia des de
Madrid -dic Rodríguez perquè son pare deu pintar qualque cosa,
perquè sempre li diuen Zapatero com si a mi em diguessin
Cardell, jo som Munar Cardell, però en tot cas no Cardell-, el
Sr. Rodríguez ens envia 800 milions de pessetes per atendre tota
la salut d’aquesta comunitat, i aquest govern, que no és
socialista, n’hi afegeix 200, un 20% més. Això és una realitat
tangible, això no ho pot discutir ningú, 20% més per fer allò que
ens encomana Madrid, que és atendre la nostra assistència en
temes de salut.

Públic i privat, el que deia abans. Els taxis són un servei
públic; qualcú discuteix que és un servei públic? L’ajuntament
el regula, l’ajuntament dóna les llicències, l’ajuntament aprova
les taxes, però el senyor que condueix el cotxe és un privat, i el
cotxe el paga ell i el manté ell, però el servei és públic. Quan un
ciutadà d’aquesta comunitat se’n va a una clínica privada i amb
la targeta de la Seguretat Social se li realitza un acte mèdic estan
fent salut pública i estan fent assistència pública, i vostès el que
haurien de fer en lloc de mantenir aquesta demagògia permanent
d’allò públic i privat és dir: “quantes vegades el Servei de Salut
investiga l’assistència de la concertació que té amb les
privades?”, totes les necessàries; “quantes queixes hi ha de
ciutadans que han estat dins els serveis privats utilitzant una
prestació pública?” Si no hi ha queixes, si l’assistència és la que
prescriu el concert que té l’Ib-salut amb la privada és correcta,
a què ve tot aquest trull. Amb un servei públic nosaltres el que
feim és eficiència; si la nostra realitat social -i no ens amagam
de dir-ho, és que no ens n’amagam- nosaltres tenim pensat que
vostès parlen de la lluita permanent d’allò públic i d’allò privat
i nosaltres parlam d’assistència i parlam d’excelAlència, i
nosaltres decidim que abans que hi hagi uns malalts que han
d’estar no sé quants de mesos perquè els operin, se’ls operi a la
privada, però amb doblers públics, amb targeta pública, sense
costar-los un duro i amb voluntat, és a dir, si el malalt no ho vol
no hi va. Quin problema hi ha?

Son Espases. S’ha dit tot, però hi ha una diferència i a vostès
els dol. Vostès pensen en l’ideari, si protecció, si pilotada,
sempre l’abstracció, l’abstracció, l’abstracció. Aquest govern va
fer una cosa quan estava a l’oposició, quan vostès governaven
-jo no en parl mai, del pacte de progrés, ja ho sabeu i tampoc no
ho faré ara- vostès varen tenir quatre anys per fer el que vostès
consideraven; no ho varen fer bé, els van castigar a passar a
l’oposició. Nosaltres ara farem el que podrem i d’aquí a dos
anys o d’aquí a un any i mig ens tornarem examinar. Per tant és
molt respectable el que vostès feren, però nosaltres, estant a
l’oposició, vàrem fer un plantejament que va ser: la ciutadania
pensa d’una manera, però el sector també és important, ho ha dit
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la consellera; són 14.000 nòmines que té la Conselleria de Salut,
són 14.000 persones que fan feina dia a dia perquè l’assistència
vagi endavant; què pensen aquests 14.000? Això ho va fer
aquesta consellera quan estava a l’oposició, i el sector li va dir
“volem un hospital nou a una altra banda”, i el Partit Popular,
sensible a la realitat social i a la realitat sectorial, va decidir que
faria un hospital nou a un altre lloc, i es va triar el millor lloc
que hi havia dins les possibilitats, allò necessari, allò possible i
allò oportú; allò necessari, un hospital; allò possible...,
indiscutiblement on, no podem inventar un espai, l’espai que hi
ha és el que hi ha; i és oportú perquè ho farem.

He sentit fins i tot el meu estimat i admirat doctor Gascón
per primera vegada fer demagògia quan em diu que tendrà als
89 anys un hospital... Escolti, tots els que som fills de classe
mitja baixa sabem que tenim una casa amb una hipoteca, i jo
quan vaig a ca nostra vaig a ca nostra, no vaig a la Banca
March, que és la que em va fer el crèdit...

(Rialles)

Jo vaig a ca nostra, i la meva filla diu “me’n vaig a ca
nostra”, per favor!, si l’hem acabat de pagar d’aquí a 30 anys...
Nosaltres l’any 2010 tendrem un hospital nou, de nova planta,
amb la darrera tecnologia, amb les condicions i la performance
apropiada per al segle XXI, i això es farà i ho començarà a
gaudir el ciutadà. Si això es fa amb un llave en mano, si es fa...,
això, perdonin-me, però és absolutament irrellevant.

Persecució, com ha dit molt bé tant l’oposició com la
consellera, no és el lloc per parlar-ne, però si qualcú de vostès
vol a fora jo li explicaré el que és la persecució perquè l’he
patida en primer i en segon grau, jo i la meva senyora. Per tant,
persecució quan vostès vulguin, però a fora.

Liberalisme, no ens m’amagam. Desviació de pacients, no
es devia cap pacient, s’atenen pacients, s’atenen pacients.

Conselleria propaganda, ja els ha contestat la consellera. El
que sí els vull dir: GESMA a Ib-salut; GESMA està dins Ib-
salut, però hi ha una qüestió, i perdoni’m, senyora del PSM,
vostè va governar quatre anys, un altíssim càrrec de GESMA
absolutament adorable i absolutament gran professional era un
alt càrrec de GESMA i era del PSM, i vàreu tenir quatre anys
per desmuntar GESMA i no la vàreu desmuntar; no en un dia,
ni en dos, ni en quinze, ni en tres mesos; en quatre anys ni es va
plantejar desmuntar-la. Per tant, per favor, no diguem coses per
a les quals no tenim autoritat moral.

Per tant jo l’únic que dic és: necessitam més doblers de
Madrid?, està clar que sí; ens hem de repartir alíquotament la
culpabilitat d’estar dins partits d’àmbit estatal?, a mi no em sap
gens de greu; que el PP no ho va fer bé?, em pareix molt bé; que
avui aquest govern, demostrant la seva solidaritat, demostrant
que pensa en els ciutadans, hi afegeix un 20% més que, en la
meva opinió, vendrà justet justet. ColAlaborem tots per intentar
que el Sr. Rodríguez, president de l’Estat espanyol, no continuï
generant una Espanya hemiplègica, on totes les comunitats de
la dreta hem d’arrossegar la part dreta del nostre cos perquè
l’esquerra ens maltracta, perquè no oblideu que a l’hemiplègia
el que està lesionat és el cervell esquerre.

Gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Sr. Ramon...

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és que a la sessió d’ahir,
a la mala hora, quan estàvem a punt d’acabar, jo vaig aixecar
bandera blanca quan vàrem descobrir que des dels bancs del
Govern hi havia mariscal de camp i que el Grup Popular estava
disposat a enviar-nos les panzer division a arrasar l’esquerra.
Avui he de dir que després de la intervenció del Sr. Munar m’he
de manifestar absolutament obnubilat semànticament,
morfològicament i des de l’abstracció poètica i artística, amb la
qual cosa jo crec que he esgotat el debat amb la consellera i,
tenint en compte que el grup parlamentari de la majoria
m’agradaria saber què diuen de les nostres esmenes, per la
nostra part ja ens donam per contestats i ens agradaria passar a
les esmenes concretes, que no farem tanta filosofia i parlarem
de números.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. També per cortesia
parlamentària, sobretot perquè el Sr. Munar demanava discursos
transcendents i qui us parla sol fer discursos bastants pràctics.
Per tant no voldria molestar la seva rèplica; simplement diré que
efectivament ells tenen un model polític, però tenen un
programa electoral que se suposa que és el contracte per a
aquests quatre anys, i que s’ha de complir en aquests quatre
anys, no complir el contracte per a aquests quatre anys Déu sap
quan, com a moltes de les coses que hem exposat abans i que,
per no molestar-lo amb coses pràctiques i no transcendents, no
repetiré.

I simplement vull deixar ben clar que precisament ser
nacionalistes és defensar l’autogovern per al benefici dels
ciutadans, no per al benefici d’uns quants especuladors que fan
pilotades amb obres públiques.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Mascaró. Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Només per recordar que mantenim
aquesta esmena, que discrepam lògicament del que ha dit el Sr.
Munar, que nosaltres mantenim que s’estan fent intents de
privatització no entesa com a anar a una privada, i vostè ja sap
de què parlam, Sr. Munar, quan parlam de privatització, que
s’estan fent intents, no es contesten les preguntes, una ben clara
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que jo li he fet i li he tornada a fer, a la rèplica, sobre la
ressonància magnètica. I per últim vull recordar que aquest any
les portades dels pressupostos eren carabassa, eh?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Sr. Munar...

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
davant l’evidència que no..., no puc dir que moltes gràcies
perquè veig que per fi ens hem entès i des de la...

(Rialles)

Ens hem entès perquè l’únic que queda clar és que hi ha una
discrepància i jo crec que aquesta discrepància és sana i la
democràcia és alternança. Vostès varen tenir quatre anys, ara
ens toca a nosaltres i endavant i enhorabona. Que aquesta
discrepància ens enriqueixi, però tenc la sensació que amb els
deures de la manera que els duim nosaltres ho teniu francament
difícil.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat número 14, de globalitat, resta d’esmenes
del debat número 13, Salut i Consum. En primer lloc passam a
la defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds. Té la paraula el Sr.
Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena, la 8746, jo no sé
si hem tengut una alAlucinació en el nostre grup o per un altre
banda; aquí demanàvem que s’iniciï la primera fase de
l’Hospital de Son Dureta i demanàvem una partida important,
15 milions d’euros, que donam de baixa a carreteres. Em sembla
que l’hospital continua sense iniciar-se i per això el nostre grup
planteja aquesta esmena. Si algú pot demostrar que les
afirmacions de la consellera repetidament fetes l’any anterior,
aquest i tal, que està en marxa, la retiraríem; si no mantenim,
per iniciar el nou Son Dureta, aquests 15 milions d’euros.

La següent esmena és per dur programes preventius de
caràcter sanitari per a l’atenció a la població que exerceix la
prostitució, una qüestió preventiva, no només assistencial; hi
posam algun exemple més que creim que no s’està duent a
terme.

Una altra qüestió és una partida de 300.000 euros destinada
als consells per a polítiques de prevenció davant les
drogodependències, davant el consum de substàncies tòxiques.
No basta, ho dèiem abans, fer una llei, que a més se la trobaren
feta, sobre drogues.

La següent també és una partida de 300.000 euros per a la
creació de quatre noves oficines de consum per donar una major
facilitat als ciutadans per assessorar-se o posar les seves
denúncies. 

Bé, he de dir que a totes aquestes partides les altes són les
que jo dic i les baixes les imputam a carreteres, perquè pensam
que continua essent excessiva la part que va a carreteres.

Després dues esmenes més tècniques, fetes des de
professionals de la salut, que són per a vacunes: la
pneumocòcica i de varicelAla; són dues esmenes que ja dic que
ens han fet arribar professionals de la salut que creuen que és
important.

Llavors una sèrie de partides que donam baixes a la part que
fa a mitjans aliens, a la part que va destinada a això, i demanam
per exemple 4 milions d’euros per a la construcció de nous
centres de salut per cobrir les necessitats assistencials del
conjunt dels ciutadans de la comunitat. Una altra d’1 milió
d’euros també per a manteniment dels centres d’atenció
primària, que necessiten remodelació i manteniment molts
d’ells.

A la següent demanam 1 milió d’euros per a l’ampliació de
l’actual plantilla del sistema públic de professionals de..., de
salut bucodental, vaja; simplement perquè el Govern pugui no
quedar tan lluny de les seves promeses electorals i avançar una
mica més en el compliment d’aquesta promesa electoral de salut
bucodental.

A la següent esmena i a totes les que vénen després donam
de baixa del que és desviació a clíniques privades, perquè
efectivament existeix. Si no existís m’imagín que la conselleria
no m’hauria contestat per escrit preguntes meus on demanava
quants s’havien desviat i quina cosa s’havia pagat; idò estam
parlant concretament de desviació a clíniques privades i hem
intentat buidar tot aquest apartat. La primera esmena és de 2
milions d’euros per a un nou, un nou bloc quirúrgic a l’Hospital
de Can Misses, nou, que es pot fer allí devora sense interrompre
l’activitat quirúrgica; no n’hi ha d’altre, si es posen a fer les
obres allí tot anirà a clíniques privades. Una altra que va per a
noves infraestructures d’atenció primària, per a cada una de les
illes, són tres esmenes successives. 

I la última, que demanam una partida d’1 milió per a un pla
director de l’Hospital de Can Misses; crec que ja està bé de fer
actuacions puntuals, de fer obres en els quiròfans, als únics que
hi ha, a l’únic bloc quirúrgic, que interromprà les operacions i
al final ens quedarem amb una cosa una miqueta més moderna
però amb les mateixes limitacions, idò que es faci un pla
director que contempli que aquest hospital pugui continuar
funcionant en bones condicions i atenent la gent al llarg de
molts d’anys. És l’única illa on no es fan actuacions
hospitalàries noves, crec que això és una justificació pel temps
que du en funcionament, però necessita una remodelació
integral amb visió de futur que deixi en condicions aquest únic
hospital públic de l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies, Sr. President.

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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 el present debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Mascaró.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Presentam una sèrie
d’esmenes amb tota la ilAlusió a veure..., si són aprovades
haurem ajudat a complir una bona part del programa electoral
del Partit Popular i l’any que ve podrem ser tots una mica més
originals.

Les dues primeres van destinades a fer realitat l’atenció
bucodental completa als infants fins a 12 anys el 2006, perquè
entenem que realment és impossible fer-ho tot amb un pic, però
vostès ho varen prometre, i demanam retirar doblers de la
televisió pública de les Illes Balears, entre cometes, i passar-los
a la salut bucodental infantil. Pensam que aquesta promesa
estaria bé que es complís, els pares estan ilAlusionats, hi estaven,
ara ja no hi estan tant, i si aquesta esmena s’aprova li ho
agrairan a vostè, segurament, perquè de mi no se’n recordaran,
si no s’aprova, però de vostè sí. Bé, perdó, que ara m’he de
dirigir a aquell senyor, ara em pensava que parlava amb la
consellera.  Per tant atenció bucodental completa als infants fins
a 12 anys, i després l’any que ve proposarem que sigui fins als
15 en el 2007 i haurà entrat dins el programa electoral.

Una altra esmena és una repetició d’una que ja havíem fet el
2003, que el portaveu del Grup Popular em va donar
l’enhorabona i tot de bona que era, però no es va aprovar. Em va
dir: “Bé, ja tenim un servei i...”; tenim el servei però no hi tenim
el que nosaltres demanàvem en aquell moment, que són
especialistes en alAlèrgies; tenim un servei d’alAlèrgies però no
hi ha especialistes, metges especialitzats en alAlèrgies, i trobam
que dins un servei d’alAlergologia hi ha d’haver metges
especialistes en la malaltia; ja sé que hi ha pneumòlegs i totes
aquestes coses, però si era tan bona idea el 2003 no pot haver
canviat tant una persona coherent en dos anys. La 9389..., bé, i
els doblers també podrien venir de la televisió, que en té molts.

A la 9389 demanam un increment dels professionals
d’atenció primària, també. Nosaltres sempre ho hem pensat, que
l’atenció primària és la porta d’entrada dels usuaris a la sanitat
pública, que a més pot ajudar a descongestionar bona part de la
resta del sistema sanitari públic, les urgències, moltes coses
d’especialitats, si hi ha un bon servei d’atenció primària. El
Partit Popular diu que també ho defensa en el seu programa
electoral; per tant donam l’oportunitat de realment fer possible
aquesta defensa, de dur-la a la realitat i retirar també 1,3 milions
d’euros de l’ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears i
destinar-los a contractar més professionals d’atenció primària
per a l’any que ve.

En el mateix sentit demanam 400.000 euros per a
professionals d’infermeria, auxiliars administratius i
administratius just per a Eivissa i Formentera, que en van molt
mancats. 

Després entenem que és estrictament necessari incrementar
la partida pressupostària del Pla autonòmic de drogues per
destinar doblers als ajuntaments, perquè ja entenem què passa
amb un pla de drogues que es fan tantes coses i no hi ha més
doblers, que es pensen fer tantes coses: obligam els ajuntaments
de més de 20.000 habitants a fer plans municipals i, clar, com
que seran municipals, que ho paguin amb doblers municipals.
Entenem que els ajuntaments són administracions prou mal
finançades que assumir competències que no són estrictament
seves per una llei que ha fet un govern, entenem que aquest
govern hi ha de destinar doblers. Per tant demanaríem un
increment de 450.000 euros en el Pla autonòmic de drogues per
finançar els plans municipals contra les drogodependències. De
la mateixa manera demanam incrementar en 150.000 euros la
partida destinada a plans insulars perquè els consells insulars
s’han de fer càrrec, també, o han de colAlaborar amb els
ajuntaments que en tenen menys de 20.000; per tant està molt
bé: una llei de drogues, més actuacions, el Govern el mateix
pressupost; responsabilitats: consells, ajuntaments..., es faran
menys coses però jo sortiré a la foto, propaganda.

I finalment tenim tota una sèrie d’esmenes d’afectació
destinades a aquestes construccions que es faran l’any que ve,
ens agradaria que realment fossin l’any que ve.

Continuam reclamant, evidentment, el Son Dureta a Son
Dureta, nosaltres entenem que el Son Dureta ha de ser a Son
Dureta. Si no hi és, és perquè el Partit Popular no ha volgut, és
el Partit Popular que va enganyar els ciutadans i va enganyar els
professionals dient-los que el projecte que hi havia era una
reforma i sabia perfectament que no era una reforma, que era
convertir-lo en nou hospital. Però el Partit Popular, previ que la
consellera actual fos consellera i segurament sense que ella
sapigués res, va decidir que era bo que uns certs terrenys
servissin per fer-hi més coses que un hospital. I efectivament,
s’hi faran moltes més coses i l’hospital no sabem quan es farà,
per tant nosaltres demanam que l’any que ve comenci Son
Dureta a Son Dureta.

El Canal Salat de Ciutadella, que ara ja hi tenim
l’excavadora, a veure si, després dels Reis, perquè ara ja venen
vacances, l’any que ve.

El bloc quirúrgic de Can Misses, ...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Ja acab, Sr. President. ... que aquest sí que hauria d’estar fet,
el bloc quirúrgic de Can Misses; un nou centre de salut a Vila;
un centre de salut a Sant Joan de Labritja; un altre centre de
salut a Sant Jordi, que són la majoria de les inversions que la
consellera ens va dir el 2003 que es faran l’any que ve.

I el 2005 desitjam que l’any que ve sigui el 2006, no el
2007.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Diputada. Finalment, passam a la
defensa conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari Socialista a les seccions incloses en el present
debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Poques esmenes hem presentat el Grup
Socialista perquè no tenim la fe que té la Sra. Mascaró a què
siguin aprovades.

Hi ha un grup d’esmenes que són d’afectació totes, que són
per tal de lligar determinades quantitats d’euros a la construcció
de determinats centres com és el centre de salut de Dalt Vila;
com és el Canal Salat de Ciutadella; com és Son Amonda a Inca
i com és el centre de salut de Sant Antoni, són totes elles
d’afectació per tal, com dic, de lligar aquests doblers a aquests
centres.

Després, tenim un grup d’esmenes que són sobre la salut
bucodental; n’hi ha per augmentar els convenis amb dentistes
per poder atendre la població de Menorca, amb els documents,
la propaganda, en una paraula, que ens ha arribat a Menorca és
evident que a la part de Llevant no hi ha prou dentistes, només
tres dentistes per envoltant les 40.000 persones; doncs hi haurà
una cua, hi haurà una llista d’espera de la llista d’espera i serà
un desgavell i llavors demanem 400.000 euros per millorar
aquest context.

També per iniciar el programa de tractament i pròtesi
bucodental als majors que, una vegada més, la consellera, que
té tant d’interès, s’ha oblidat aquest any d’aquesta partida.

Per dur a terme campanyes de salut dirigides específicament
a la gent gran, als adolescents i al sector infantil de la població,
tres esmenes de poca quantitat, de 50.000 euros, perquè pensam
que és importantíssim promoure campanyes de salut i
d’educació, malgrat la consellera diu que aquest any s’estan fent
coses que s’estan fent sempre, però pensam que s’ha
d’aprofundir en això.

Després una que consideram molt important, que és per
augmentar un 2% el personal de professionals de primària,
perquè, com ha dit la Sra. Mascaró, amb l’augment de població
que hi ha hagut pensam que en aquest moment seria convenient,
atès que això faria que hi hagués menys pressió en els centres
hospitalaris.

I per últim, un grapat d’esmenes de consum que són per
obrir determinades oficines d’informació, com ja vam fer l’any
passat; per millorar una plaça d’inspector de consum a la
delegació de les Pitiüses; per dur consulta a formació de
consumidors, etcètera.

I lamentar, per la meva part, que ens hem deixat dues
esmenes, se’ns han transpaperat, que eren importantíssimes per
a nosaltres i que no les hem tret, però que jo vull fer esment
aquí: una d’aquestes era sobre canviar una partida de doblers,
els 7 milions d’euros que s’empren per a malalts derivats a
medicina privada, perquè dèiem que l’activitat quirúrgica, com
ha dit després la consellera, sí havia augmentat, del 2003 al
2004 havia augmentat les intervencions programades per 1000
habitants havia augmentat un 5,9% i això ens ho va fer fer, però

és que les intervencions per 1000 habitants de l’activitat global
d’atenció especialitzada als hospitals de Balears havia baixat
3,1%; per tant havia pujat en general, però havia baixat la
pública. Ens estranyava això i per això havíem fet una esmena
en aquest sentit.

Moltes gràcies, President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Fixació de posicions dels grups
parlamentaris que no hagin intervengut. Té la paraula pel Partit
Popular l’Hble. Diputat Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
El nostre grup, supervisant i treballant conjuntament amb la
consellera, hem estudiat detingudament cadascuna de les seves
esmenes amb afecte, profunditat i amb rigor i hem decidit que
no donarem suport a cap d’aquestes, perquè hi hauria dos
vessants: un és que majoritàriament les propostes que vostès fan
nosaltres també les contemplam, però les vehiculam d’una altra
manera, i les altres perquè ens pareixen extemporànies.

És a dir, el Grup Esquerra Unida parla, en té una referida al
nou hospital; nosaltres ja hem dit per activa i per passiva que el
que ens uneix és el criteri que es necessita un nou hospital. El
nou hospital es farà, però es farà amb els criteris d’aquest
govern.

En prevenció de drogodependències, me perdonaran però en
drogodependències hi ha una cosa que està molt clara i és que
l’aposta que s’ha fet per l’assistència cada vegada es demostra
que és poc eficaç, és a dir, s’ha d’atendre, però que tot
l’Observatori de Lisboa, els experts mundials, tothom ja
comença a parlar que l’important és treballar, no en la
prevenció, que també és una frase, sinó concretament en
l’educació. Jo crec que la conselleria, a través dels seus
diferents òrgans atén programes i dins el projecte de
drogodependències hi és el que és bàsicament l’educació per a
la salut.

En referència al tema de les quatre oficines de consum, crec
que les oficines de consum que hi ha han demostrat la seva
eficàcia, s’està optimitzant la seva gestió i no creim que sigui
una bona proposta.

En el bucodental, aquí sí que me vull aturar trenta segons
perquè és un tema que també la consellera s’ha esforçat molt en
explicar-ho, però si ho repeteix li deis que fa propaganda, jo ho
intentaré dir sense propaganda. Hi ha dues possibilitats
bucodentals: nosaltres tenim una promesa electoral, la diputada
del PSM, per activa i per passiva, diu que hi ha un diputat que
en el seu, jo, en el meu poble vaig dir que el nostre programa
electoral oferia una atenció bucodental a les persones majors, i
ho farem, però ho farem dins la legislatura.

Amb el PADI, que vostès no comprenen i la consellera
s’esforça i llavors li deis, mirin, és molt senzill: hi ha una
qüestió, nosaltres vàrem fer una promesa, però com sempre fa
aquesta govern, abans d’executar-la se’n va anar al sector i el
sector, que és qui en sap, li va dir, escolti, no és intelAligent
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interactuar damunt alAlots de 9 o 10 anys, en què ja no farem el
seguiment i que ja venen amb una desviació que és difícil de
constatar i de començar-hi a operar, l’intelAligent, diu el sector,
seria començar per “cohorts”, és a dir, 7 anys, l’any que ve els
de 7 en tendran 8 i seguirem amb els de 7 i ja hi afegirem els de
8. I a quatre, cinc anys vista tendrà una evidència que la cosa
està ben feta. Això ho diu el sector i el Govern pensa que els
que en saben són ells i diu: idò ho farem així com vostès diuen.
Però no és que deixi de fer-ho, ho feim i ho farem, però de la
forma que ha pactat el Govern amb el sector. Per tant, promesa
electoral complerta, però amb la forma de fer-ho que diu el
sector que és l’adequada. Bucodental, supòs que tampoc vos ha
quedat clar, però he intentat explicar-ho.

Clíniques privades ja hem contestat per activa i per passiva.
Vostès parlen que hi hauria d’haver un augment a primària,
aquest augment es dóna i es va donar, 60 professionals més amb
el pressupost que acabam enguany. Això és una realitat en
termes absoluts. En salut sabem que mai no és suficient el que
es fa, però nosaltres hem de fer feina amb el que tenim. Amb el
que tenim s’han augmentat en 60 aquest curs parlamentari en
concret i per al proper s’aniran implementant.

En referència als plans directors que parlava el diputat
d’Esquerra Unida per a Eivissa, bé, és que per damunt d’un pla
director hi ha una cosa més, al meu parer, més correcta i més
ample de mires que és un pla d’infraestructures. El Govern l’ha
posat en marxa i es durà endavant. Per tant, no és que vostès no
afinin en les necessitats, naturalment que afinen, perquè sou
professionals que sabeu de què parlau, però aquest govern pensa
que no afegiu necessitats noves, són necessitats que aquest
govern contempla, però que les canalitzarà, que les durà a terme
d’una manera distinta, respectable la seva, però la del Govern és
una altra. Per tant, no els acceptarem les seves esmenes, no
perquè no mereixin el nostre respecte sinó perquè creim que les
durem a terme d’una altra manera i amb un altre timing.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Debat número 15, de totalitat i
de globalitat, secció 19, Conselleria de Treball i Formació, i la
secció 76, Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

En primer lloc, passam a la defensa conjunta de totes les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Esquerra Unida i
Els Verds a les seccions incloses en el present debat, per la qual
cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sr. President, senyores i senyors diputats. Prenc la paraula
per defensar l’esmena a la totalitat que ha presentat el Grup
Esquerra Unida i Els Verds a la secció 19, encara que volem
donar-li un contingut global que abasti la Conselleria de Treball
i el Servei d’Ocupació de les Illes Balears. I la nostra
argumentació de fons que intentaré desenvolupar va en la línia
de plantejar que els mitjans econòmics amb els quals es compte
per desenvolupar tota una sèrie de polítiques no tenen a veure
amb els resultats de l’aplicació d’aquestes polítiques que tenen
molt a desitjar i que, pràcticament, han convertit la Conselleria
de Treball en una conselleria de repartiment de subvencions i de

poc més, de pèrdua de pes polític decisiu de la Conselleria de
Treball en el context del Govern de les Illes Balears.

Ens trobam davant uns pressuposts que creixen una mica en
relació amb l’any passat, sense cap dubte, però també ens
trobam amb un fet que és important i és que any rera any baixa
el percentatge de fons propis que, des de la comunitat
autònoma, es destinen als pressuposts de Treball perquè
s’incrementen els fons externs, entenent per fons externs els que
venen de l’Estat i els que venen del fons social europeu. Si a
l’any 2003 hi havia un 49,96%, pràcticament un 50% de fons
propis i de fons externs, en el 2004 ja anam a un 45,5% de fons
propis, el 2005 a un 45,7 i enguany, 2006, ja baixam a un
43.2%. En definitiva, no és una dada fonamental, sense cap
dubte, però l’he volguda marcar perquè denota un problema que
per a mi és la base d’aquesta esmena a la totalitat, que és la
manca de voluntat política per desenvolupar polítiques actives,
polítiques serioses, polítiques estratègiques que afrontin de
veritat la problemàtica que tenim en aquesta comunitat
autònoma.

Partim, per tant, ja d’un fet, que és una manca cada vegada
més grossa d’esforç financer des d’aquí i per tant una pèrdua
d’intenció, de voluntat, de potència des d’aquí per aplicar
polítiques cap al món laboral. Ens trobam davant un món
laboral que té una problemàtica que no varia substancialment en
els darrers anys, que manté problemes greus que tots coneixem,
que manté la problemàtica dels fixos discontinus, ja ningú en
parla dels fixos discontinus, però continua havent-hi més de
60.000 fixos discontinus o envoltant els 57, 60.000 fixos
discontinus en aquesta comunitat autònoma i les seves
respectives famílies, i bé, com que no se’n parla, pareix que els
problemes no existeixen. És una de les característiques
d’aquesta època. Per cert, aquests pressuposts tan socials, una
de les característiques d’aquesta darrera època és que els
problemes laborals, els problemes socials deixen de ser portada
dels diaris, deixen de ser notícia, deixen d’estar damunt la taula
com a un element fonamental i passen a un segon pla. Quin
temps feia, senyores i senyors diputats, que no sortia la paraula
fix discontinu? Però existeixen, són els mateixos, que tenen
exactament els mateixos problemes que tenien fa un any, fa dos,
fa tres, fa quatre, fa cinc, fa vint, existeixen i continuam sense
fer absolutament res per aquest tema.

Com existeix un problema d’estacionalitat, que tots
coneixem; com existeix un tema de precarietat laboral a la
nostra comunitat autònoma a un nivell molt més greu que a
altres comunitats autònomes de l’Estat, i com existeix, per
exemple, un problema cada vegada més greu que és la pèrdua
de mà d’obra en el sector industrial, una pèrdua cada vegada
més alarmant per concentrar pràcticament la mà d’obra en
serveis i en construcció.

Davant aquesta situació política, el que diria el frontispici de
qualsevol política laboral seria la base de la solució d’aquests
problemes és la política de concertació social. Però no ho diria
des de l’esquerra, no ho diria des de posicions radicals i
extremes, ho diria la política laboral europea comuna al que
avui és Europa, davant les polítiques laborals el que es fa és
concertació social, concertació social com a element de fons per
trobar solucions als problemes. Ni l’administració sola pot
afrontar aquesta problemàtica ni la societat civil per ella sola pot
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afrontar aquesta problemàtica. Anem per tant a polítiques de
concertació.

I aquí és on trobam un dels primers i greus incompliments
d’aquesta conselleria des que ha començat aquesta legislatura.
El Sr. Matas, avui no present en aquest debat i ahir molt poquet,
però en fi, això és la seva voluntat, en el discurs d’Investidura
d’aquí ja va anunciar un pacte per l’ocupació global, un pacte
global per l’ocupació entre agents socials i administració. En el
debat de l’estat de la comunitat de l’any següent i de l’altre va
repetir el mateix i cada vegada deia d’aquí uns mesos això s’està
treballant. El conseller de Treball que va precedir l’actual
conseller de Treball, quan va fer la seva primera compareixença
en comissió, una de les coses que va anunciar com a element
central de la seva activitat era la renegociació d’un nou pacte
global per l’ocupació. No podia ser d’una altra forma, perquè
ningú podria entendre una política laboral sense concebre que
aquesta és una tasca fonamental. El Sr. Conseller actual ho ha
repetit diverses vegades aquí, en tribuna, en comissió, etcètera,
i tothom recordarà com el 14 d’abril de l’any 2004 es va
aprovar, per unanimitat en aquest Ple, una moció presentada, en
aquest cas pel meu grup, que, entre d’altres punts que
s’incorporaven, se’n varen modificar alguns, aquest no es va
modificar, sí, es va modificar un punt perquè es plantejava
renegociar el pacte que hi havia i es va afegir un nou pacte, que
fos nou, que no fos el que vengués d’abans. Nosaltres vàrem
estar encantats, ens era igual que fos un o l’altre, però que es fes
un pacte per l’ocupació. Senyores i senyors diputats, algú de
vostès creu que això passarà dins aquesta legislatura a hores
d’ara? Algú, senyores i senyors diputats, creu avui en dia, a
hores d’ara, que la política de concertació d’aquest govern entre
agents socials té qualque funció més, que va més enllà de treure
una foto cada cinc o sis mesos? Cada vegada que la cosa
s’embruta, una foto agents socials i president del Govern, agents
socials i Conselleria de Treball.

Però més enllà d’això, un pacte que afronti seriosament els
problemes del nostre mercat laboral, vostès creuen que està dins
el calendari, dins l’agenda de treball d’aquest Govern, a hores
d’ara? I a més, m’atreviria a dir una altra cosa, després de
discutir aquests pressuposts, que d’aquí un parell d’hores
haurem aprovat, solament quedaran uns pressuposts en aquesta
legislatura, que són uns pressuposts de mitja legislatura, del
2007; creuen vostès que té sentit a hores d’ara, quan ja s’han
aprovat tots els pressuposts, afrontar, si és que es pretengués
afrontar, un pacte per l’ocupació? Jo crec que no té cap sentit.
Zero, zero en concertació social com a tasca d’aquesta
conselleria i menys que zero les polítiques desenvolupades en
economia social.

On és aquest pla director que es promet setmana darrera
setmana, mes darrera mes a cadascuna de les intervencions que
hi ha hagut aquí? Que es aprovar també en aquesta moció
presentada pel meu grup, que es va aprovar una moció
presentada pel Grup Socialista mesos després, on és aquest pla
director per a l’economia social? Ara es diu que s’està redactant,
i per què volem un pla d’economia social quan ja s’han acabat
tots els pressuposts de la legislatura? O és que ens volen prendre
el pel? Senzillament es demostra el que va dir el conseller un
dia en aquesta tribuna, per què hem de fer un pla d’economia
social si aquí hi ha quatre o cinc, en fi, el número de
cooperatives, el número d’empreses d’economia social són
petites? Filosofia radicalment oposada a la que defens jo,

precisament perquè el pes de l’economia social és molt petit
més cal encara la intervenció de l’administració per fer-lo
créixer.

Vull recordar que som a la comunitat autònoma d’Espanya
amb menys despesa pública destinada a l’economia social. I vull
dir que el problema no solament és de pla director, perquè si fos
de pla director en podríem parlar, el paper ho aguanta tot, és que
entre el 2004 i el 2005 la despesa destinada de la Conselleria de
Treball a economia social baixa un 78%. L’any 2004 es destinen
341.044 euros a promoció per al suport de creació d’empreses
d’economia social. Després es fa un pla de dos any 2005-2007
i es destinen 75.000 euros anuals. El que eren serveis
d’orientació que es tenien per a cooperatives, societats laborals,
economia social i solidària per separat, es converteix en un sol
servei per a totes i amb aquestes ridícules quantitats. Un altre
zero en polítiques de suport i creació d’economia social.

I com que se m’ha encès el llum, vull acabar molt
ràpidament, Sr. President. Per una banda, polítiques de
sinistralitat laboral. És un escàndol vertader que s’estigui
bloquejant la sortida dades damunt sinistralitat laboral, més de
set mesos -Sr. Flaquer no es preocupi, vostè sap que jo som
efusiu i crit molt, però el que dic són coses molt naturals, no
estic aquí defensant la sortida al carrer, vostè sap que jo
m’anim, però no passa res-; estam discutint de coses molt
normaletes, però greus, fa més de set mesos que no surten
dades. I a més, cada vegada que surten dades, acaben de sortir
dades del ministeri que parlen d’un increment del 7% unes en
el darrer any, i un 11% unes altres, el primer que es fa des de la
conselleria és tirar un núvol de dubtes damunt aquestes. De
vegades fallen que les empreses d’Eivissa i de Menorca no es
comptabilitzen per no sé què; de vegades falla no sé quina
història, ara jo ja m’he perdut, el que és evident és que ja no
podem creure en les xifres que, a més, ells no donen. Per
amagar, per amagar, ... -sí, sí, escolti, escolti, que estam parlant
d’una cosa molt seriosa- per amagar, és senzillament l’única
comunitat autònoma de tota Espanya que no presenta dades de
sinistralitat laboral, és la comunitat de Balears. I això no té més
que un objectiu: amagar un altre fracàs de la seva conselleria, i
ja van tres.

No es dóna el suport que correspon al Consell Econòmic i
Social i això no m’estranya, perquè, tenint en compte el que
vostès aprecien la política de participació social, m’estranyaria
que es fes el contrari.

Moltes gràcies.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Moltes 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 el present debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Per primera vegada en aquesta legislatura el nostre grup, el
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista presenta esmena
a la totalitat a la Conselleria de Treball i Formació. Em pertoca,
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llavors, exposar-los ara les motivacions perquè consideram que
aquests pressuposts no s’adiuen amb les necessitats reals de les
nostres illes. Així mateix, defensaré amb la mateixa intervenció
les vint esmenes parcials, globalitat que hem presentat amb la
intenció de corregir els aspectes dels pressuposts de Treball que
consideram manco encertats.

Així, en primer lloc, i en açò coincidiré amb el Sr. Rosselló,
me permetran que comenci parlant del tractament que aquest
govern dóna a les empreses d’economia social. I no ho faré
utilitzant les meves paraules, sinó les paraules de les pròpies
associacions que engloben aquest conjunt de realitats i
iniciatives diverses que és l’economia social. Són paraules,
llavors, de l’UCTAIB, Unió de Cooperatives de Treball
Associats de les Illes Balears, són paraules de REAS, Red de
Economía Alternativa y Solidaria, i són paraules d’AELIB,
Associació d’Empreses Laborals de les Illes Balears, les tres
associacions denuncien i textualment que “La Conselleria de
Treball i Formació retalla els pressuposts destinats als serveis
d’orientació de l’economia social i que la Conselleria de Treball
i Formació congela el Pla director de l’economia social i no es
compromet a dotar-lo pressupostàriament”, i ja dic que no ho
dic jo, ho diuen les pròpies associacions d’economia social.

I és per açò, per la desídia d’aquest govern davant aquest
sector de l’economia, que no hem d’oblidar que sí que és petit,
però que ha generat una ocupació directa de més de 6.000 llocs
de feina, a més d’implicar un colAlectiu de més de 21.000
persones, entre socis, treballadors, partícips i voluntaris, és per
açò que les nostres esmenes proposen, a més de la de totalitat,
proposen mesures ben concretes de suport a l’economia social.

Demanam la creació d’un servei específic adreçat al foment
de l’economia social. Demanam que d’una vegada per totes
s’elabori, s’aprovi i es doti pressupostàriament el Pla director de
l’economia social, ja hauria de venir en aquests pressuposts per
ser eficaç. Cal recordar, ja s’ha dit aquí, que l’abril de l’any
passat aquesta cambra aprovà, per unanimitat, instar la
Conselleria de Treball a redactar aquest pla.

Demanam, així mateix, que la Conselleria de Treball i
Formació negociï i signi un conveni amb la UIB a fi d’incloure
l’economia social com a assignatura optativa en els estudis
d’economia.

I la darrera esmena en aquest camp pretén que no es
discrimini les associacions d’empreses d’economia social a
l’hora d’optar a donar serveis d’informació labora i foment de
l’ocupació.

Passem ara idò a tractar un altre tema que també ens
preocupa força i que ens motiva l’esmena a la totalitat, em
referesc a la prevenció de riscs laborals. En primer lloc, vull
assenyalar que no coincidim amb la filosofia que des de la
Conselleria de Treball s’està impulsant pel que respecte a aquest
àmbit de les seves responsabilitats. M’explicaré: el passat 25
d’octubre, el Sr. Conseller de Treball deia en aquesta cambra,
textualment, ho poden llegir en el Diari de Sessions: “Assegurar
la seguretat de l’aplicació -açò deia ell- i compliment de la
normativa no és responsabilitat d’un govern, no és
responsabilitat d’un conseller, és d’una societat que participa en
l’activitat productiva”. La nostra discrepància és absoluta; i no
discrepam perquè sí, sinó perquè ben al contrari del que ens va

dir el conseller, i consta en el Diari de Sessions, sí és
responsabilitat del Govern, sí és responsabilitat del conseller
assegurar l’aplicació de la normativa, i així ho diu la llei.
L’article 7 de la Llei de prevenció de riscs laborals diu
textualment: “Les administracions públiques han de dur a terme
funcions de vigilància i control del compliment pels subjectes
compresos en el seu àmbit d’aplicació de la normativa de
prevenció de riscs laborals i han de sancionar les infraccions a
aquesta normativa”; tot el contrari d’allò que ens va dir el
conseller.

I és per açò que llavors el nostre grup parlamentari ha
presentat un seguit d’esmenes, referides a salut i a prevenció de
riscs laborals. Demanam, llavors, que l’administració contracti
tècnics superiors en prevenció de riscs laborals, per fer un
seguiment de l’obra pública que s’està realitzant. Però demanam
així mateix que es ressuscitin els convenis amb les
organitzacions sindicals per a la colAlaboració amb la prevenció
de riscs laborals amb l’obra pública que havia posat en marxa
l’anterior govern. I això, naturalment, és independent dels
tècnics que les empreses concessionàries de les obres han de
tenir contractats, segons la legislació, i ve motivat perquè la
desorbitada obra pública que realitza aquest govern, amb els
conseqüents subcontractes i presses per a la finalització, fan
necessari un esforç suplementari de l’administració, precisament
per complir la seva tasca fixada per llei, de vigilància i control.

En aquesta mateixa línia pretenem que es posi en marxa
també un pla específic de prevenció de riscs laborals, adreçat als
treballadors immigrants. Per molts motius, diferents ritmes de
feina, diferent cultura professional, són els més susceptibles de
patir accidents laborals, un pla específic podria solucionar, en
gran part, aquestes mancances. Però també demanam
colAlaboració institucional en aquest camp, i pensam que la
Conselleria de Treball ha de fer el possible perquè la prevenció
sigui un compromís assumit per totes les administracions.
Pensam i demanam, llavors, ajuts específics als ajuntaments
més petits perquè puguin posar en marxa serveis municipals de
prevenció de riscs laborals i sense el suport del Govern les
finances municipals ho fan en molts casos inviable. En
definitiva, unes quantes esmenes que pretenen que la salut
laboral sigui un objectiu real, real d’aquest govern i no només
un simple eslògan a una tanca publicitària.

Passam a un altre àmbit d’actuació que ja ha sortit aquí, el
foment de l’ocupació, i aquí tenim amb la política del Govern
una important discrepància: el pacte per l’ocupació. Ens
felicitam que al final s’hagin signat els pactes locals per
l’ocupació, malgrat dissentim, i ho volem dir aquí, de la forma
absurda que en alguns casos s’ha fet. El cas de Menorca, crec
que és paradigmàtic, no s’ha tengut en compte per a res el
mercat de treball de l’illa, i allò que abans era una política, una
política d’ocupació global per a tota l’illa, ara és una política
fraccionada on les actuacions, per posar un exemple, per al
Castell i es Mercadal, pobles que no tenen en aquest aspectes
res a veure entre si, són unitàries, mentre Maó resta diferenciat
quan en realitat forma un àmbit únic de treball amb es Castell,
és un exemple. Però deixem aquesta disquisició i tornem al
pacte per a l’ocupació, al pacte global per a l’ocupació, que és
una eina bàsica precisament per la real efectivitat dels pactes
locals.
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Si la Conselleria de Treball hagués fet la seva feina, en
aquests pressuposts haguéssim trobat una dotació pressupostària
per a aquest pacte per a l’ocupació, però no és així, al contrari,
anam cap enrera. El projecte de pressuposts passats per al 2005
feia una afirmació rotunda, festiva quasi, deia taxativament,
“l’any 2005 serà l’any d’un nou pacte per a l’ocupació, la
cohesió social, desenvolupament sostenible, competitivitat”, no
ho deia com a objectiu, sinó que ho afirmava, “l’any 2005 serà”.
És evident que l’any 2005 no ha estat i que, per tant, s’ha
incomplert açò; però és que a sobre en els pressuposts per al
2006, aquests que discutim ara, aquest objectiu ja no hi figura,
ha desaparegut, llavors què és el que està passant?

En paraules del Sr. Conseller, a la Comissió de Pressuposts,
també textualment deia: “Miri, els pactes és una qüestió no de
voluntat d’un, qui li parla la té, el Govern la té, però hi ha
d’haver els altres que han de firmar que també la tenguin en el
mateix sentit”. En definitiva, i traduït en llenguatge planer, que
aquest govern no ha tingut la suficient voluntat o capacitat per
aconseguir signar el pacte per a l’ocupació i que ja ha desistit de
signar-lo a tenor que ja no ho fixa en els pressuposts com un
objectiu. Aquesta manca de voluntat o capacitat és un motiu
més, llavors, de la nostra esmena a la totalitat.

Ja per acabar, en aquest camp, també hem presentat esmenes
parcials, naturalment, i pensam que el Govern de les Illes
Balears ha de dur a terme polítiques sectorials d’inserció laboral
adreçades als sectors de la societat que, per les seves especials
característiques, en tenen més necessitat. Per això, les nostres
esmenes van en la línia de demanar plans específics d’inserció
laboral per atur dels menors de 65 anys, dones, joves en risc
d’exclusió social i discapacitat. En definitiva, si l’èxit d’una
política es mira per la incidència als sectors més desvalguts,
creim absolutament necessari actuacions decidides en aquesta
línia ara per ara força oblidada per la Conselleria de Treball.

I, finalment, dues esmenes que sí vull assenyalar perquè,
malgrat no les hagi anomenades totes una per una, aquestes les
consider força importants. Per molt mal dissenyats que estiguin
els actuals pactes locals per a l’ocupació, voldríem que
tenguessin èxit, perquè per sobre de partidismes consideram que
el foment per l’ocupació és una fita fonamental per a tots, però
perquè tenguin èxit hi ha una condició necessària, dotació
pressupostària suficient, perquè els contractes programa que se
signin tenguin la suficient dotació pressupostària hem presentat
precisament la nostra esmena, així com n’hem presentat una
altra per intentar la recuperació de la xarxa local de punts
d’informació laboral que aquest govern va ferir de mort.

En definitiva i en conclusió, ja acab, una esmena a la
totalitat per rebutjar uns pressuposts que no enfronten el
problema arrel de la nostra societat i una sèrie d’esmenes
parcials per corregir-ne els pitjors aspectes.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Finalment, passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista a les seccions incloses en el present debat, per la qual
cosa té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. El Grup
Socialista ha presentat, com des del primer dia que som en
aquest parlament, esmena a la totalitat a les seccions 19 i 76 que
és la totalitat de la gestió del conseller de Treball. Volem dir, en
primer lloc, que la situació de la nostra comunitat té una
coincidència que posa d’acord el Consell Econòmic i Social, els
sindicats, la CAEB i, fins i tot, catedràtics d’universitat. Vostè
va escoltar, Sr. Conseller, en directe, igual que jo, el Sr. Pere
Salvà, quan explicava quin era el principal problema d’aquesta
comunitat autònoma. I fixi’s que li dic d’aquesta comunitat
autònoma, i no del mercat de treball d’aquesta comunitat
autònoma, perquè els que ho diuen estan d’acord que tenim un
coll de bòtil que serà difícil de fer que aquesta economia,
l’economia d’aquesta comunitat autònoma tiri endavant en tots
els seus sentits i que es diu el nostre capital humà, i perquè se
m’en tengui, les persones d’aquesta comunitat autònoma, el
capital humà són les persones d’aquesta comunitat autònoma.
I el problema, com vostè sap, és que tenim taxes d’estudiants
molt baixes, molt poca gent que estudia a la universitat i molt
poca gent que acaba els estudis d’especialització com a
formació professional. I això, Pere Salvà, a aquesta conferència
a què vostè va assistir igual que jo, ho anomenava efecte
sandvitx per a aquesta comunitat autònoma. Què vol dir açò?
Vol dir que del sud, dels països menys desenvolupats que el
nostre vénen persones sense qualificació professional que fan
les tasques que no requereixen qualificació professional, però
del nord, Sr. Conseller, del nord vénen persones més
qualificades també que les que hi ha en aquesta comunitat
autònoma per fer aquelles feines d’alta qualificació de les quals
no hi ha professionals aquí. I què fan, idò, quin futur els espera
als nostres treballadors i als nostres joves? Si això ho duem en
el temps, el futur és molt negre, però és molt negre, insisteixo,
no per als treballadors només, cosa que afectaria la seva
conselleria, sinó per a l’economia d’aquesta comunitat
autònoma, per garantir professionals que desenvolupin les
tasques de la que hauria de ser la nostra principal activitat, la
turística, i d’aquesta qüestió no se’n parla. Insisteixo que això
no ho diu aquesta diputada, sinó que es posa d’acord gent que
no tindria per què estar d’acord. Es posa tanta gent d’acord que
el mateix govern, amb el pla d’ocupació, que jo sàpiga, això ho
ha editat vostè, Sr. Conseller, el mateix govern, amb un pla
d’ocupació, pla, no pacte, per tant, no concertació, pla
d’ocupació, el mateix govern s’atreveix a escriure i a signar, és
a dit, a ratificar coses com la que llegiré a continuació perquè de
vegades discutim i se’ns acusa de fer demagògia, i els que estem
a l’oposició estem bastant cansats, sobretot després de tants dies
d’estar aquí sentint-ho.

Sr. Conseller, Sr. President de la comunitat autònoma, Sr.
Flaquer, vostès són els que han signat això que diu: “Europa és
conscient que per créixer més -és a dir, per créixer, que és el seu
objectiu, el principal objectiu de què se n’omplen la boca en
aquest parlament-, augmentar la productivitat -estem d’acord
amb aquest objectiu- i crear ocupació, ha d’invertir més i amb
major eficàcia en capital humà i aprenentatge permanent”. És
tan fàcil com això, invertir més, Sr. Conseller, i vostè això ho ha
signat i ho ha ratificat. I diu també: “La menor dotació de
capital humà dels treballadors de les Illes Balears té un efecte
negatiu sobre la productivitat i, en conseqüència, sobre els
salaris”, és a dir que produïm menys i els nostres treballadors
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guanyen menys, que si tinguessin més formació guanyarien
més; el 2002 el salari anual a les Balears va ser de 15.000 euros
per treballador enfront a una mitjana per sobre d’Espanya que
era 1.800 euros superior a tota Espanya; és a dir, que cobrem
menys, si a això hi afegeix que treballem la jornada anual més
llarga de tota Espanya, miri quin panorama tenim.

Diu el seu pla, afegeix que les directrius principals a què
hem de fer front són “articular un sistema efectiu d’oferta
formativa adaptada al sistema productiu i a les necessitats de
cada individu” i dos “avançar en la integració dels tres
subsistemes de formació professional reglada, ocupacional i
contínua” que, per cert, tampoc no són motius de preocupació
de la Conselleria de Treball.

Per tant, Sr. Conseller, això no ho diu ja aquesta diputada,
sinó que queda escrit i ratificat pel Govern de les Illes Balears,
pel CES, per la CAEB, pels sindicats, pels catedràtics
d’universitat i per tothom. 

A aquesta realitat s’hi afegeix un increment de la sinistralitat
laboral que sempre nega vostè, però que efectivament publiquen
els diaris amb xifres del ministeri, mai de la comunitat
autònoma. Un efecte sobre el mercat de treball del qual vostè es
vanaglòria però que és un efecte que pot dur problemes, fins i
tot el president Matas ho deia al seu discurs de la comunitat, una
regularització de 30.000 habitants, de 30.000 immigrants durant
el 2005, com a efecte del procés de regularització, al voltant de
30.000, és igual, 20.000, Sr. Conseller, els que vostè vulgui,
entre 20.000 i 30.000 segons com es prenguin les xifres, és
igual, això per a vostè és que aquí hi ha més feina que mai, i
vostè no atén quines conseqüències tenen aquests efectes de la
regularització i quina forma de treballar tenim. 

I, per suposat, una altra temporalitat inclosa als problemes
dels fixos discontinus, i faré una salutació al Sr. Rosselló. Sr.
Rosselló, els problemes en aquesta comunitat no existeixen,
vostè, després del temps que portem en aquesta legislatura ja ho
sap, només existeixen perquè els explica l’oposició, i són
sempre sistemàticament negats pel Govern i a més això serveix
per insultar l’oposició per tenir una opinió diferent sobre aquests
problemes. En qualsevol cas, ara els problemes estan escrits i
queden ratificats, tant pel Govern com per totes les entitats que
he dit.

Enfront d’aquesta necessitat d’inversió tan forta que té
aquesta comunitat autònoma per subsistir i per garantir el futur
de les persones i de l’economia d’aquesta comunitat autònoma,
què fa el Govern?, cada dia gasta menys la Conselleria de
Treball, cada dia rep més de Madrid, atenció!, rebem més de
Madrid cada dia amb una conselleria, per tant no es pot criticar
el Sr. Zapatero, i cada dia inverteix menys la Conselleria de
Treball. I aquesta situació, Sr. Conseller, no la pot negar, ja li
han explicat abans que jo, però d’aportar de fons propis un 45%
que va trobar vostè a la conselleria, en aquests moments vostè
no aporta el 34%. Per tant, de cada vegada vostès hi posen
menys doblers. És més, els doblers que reben i que no gasten en
la mateixa proporció, diria que serveixen per finançar altres
polítiques o fins i tot altres capricis del Govern, si consideram,
per exemple, que IB3 i la forma en què es gestiona és un caprici
del Govern.

Té una altra característica aquest pressupost i és el
desequilibri territorial entre les Illes, Sr. Conseller. A aquest
desequilibri no li he trobat cap explicació ni respecte de la
població de les Illes, ni respecte del percentatge d’aturats, ni
respecte de les necessitats formatives de cadascuna de les Illes,
ni tan sols respecte dels percentatges d’execució de cadascuna
de les accions que es duen a terme a cada conselleria. Només hi
trobem una explicació partidista, d’objectiu electoral, Sr.
Conseller, consentit pel Partit Popular a totes les Illes, a totes.
La distribució territorial dels diferents programes correspon a
percentatges que a Mallorca són aleatoris i a Menorca superiors
als d’Eivissa, sense explicació, com he dit, des de cap punt de
vista tècnic. Posem per exemple, Pla integral de formació el
82% per a Mallorca, el 9% per a Menorca i per a Eivissa, el 8%,
no hi ha el president d’Eivissa; posem per cas el SOIB, el 77%
per a Mallorca, el 12% per a Menorca i el 10% per a Eivissa.
Aquest interès partidista de beneficiar a demanda per les
mateixes necessitats no troba, com he dit, altra explicació que
la rendibilitat política. Que es vol presentar a les eleccions, Sr.
Conseller? Dic jo, no sé, perquè és l’única explicació que he
pogut trobar. Tal vegada és que té un interès al 2007 que no és
el de simplement presentar un bon balanç de la seva conselleria.

Això només seria un motiu d’esmena a la totalitat, i per això,
amb totes les esmenes parcials intentem recuperar una situació
de despesa al territori equilibrada que recuperi, a més d’invertir
més en formació, que és el primer objectiu que volem recuperar,
el 70% per a Mallorca, el 15% per a Menorca i el 15% per a
Eivissa i Formentera, i establir l’obligació que hi hagi
convocatòries per tal que tots els ajuntaments i consells es
presentin en igualtat d’oportunitats i se’ls tracti també en funció
d’objectius comuns, Sr. Conseller. El mateix partidisme i afany
de protagonisme es produeix en un tema tan important com la
distribució territorial del SOIB, també li han dit alguns dels que
m’han precedit en la intervenció, que al marge de tota anàlisi
amb un mínim d’objectivitat, es fa en funció d’interessos
merament de partit i electoralistes. Per aquest motiu el conseller
defensa a Menorca 3 pactes locals al consell i dos a
ajuntaments, mentre que vol imposar a Eivissa un sol pacte amb
el consell insular, encara que finalment se’n signen dos consell
i Eivissa i deixa fora un altre municipi de més de 20.000
habitants, Sr. Conseller, no posi cares rares, vostè és qui ha
signat aquests pactes locals, deixa fora Santa Eulàlia, que no té
pacte propi, igual que no el té Inca i tenen més de 20.000
habitants. Per tant, no correspon, com li dic, a cap anàlisi sota
objectivitat, sinó simplement a objectius de partit.

En aquest tema, l’únic que ha sortit perdent és el ciutadà, Sr.
Conseller, no hi ha definició de la distribució territorial del
SOIB, no s’ha obert un nou servei, no s’ha obert una nova
oficina, no s’han creat serveis d’informació ni d’orientació, no
hi ha nous serveis d’intermediació laboral, no hi ha res fet en
aquesta legislatura. Al contrari, el que sí hi ha és el que es
demunta, el servei d’informació que estava als Serveis
d’Informació Juvenil no hi és des del primer dia i també es
divideix l’atenció a l’usuari que fa molt difícil per part de
l’usuari saber i identificar on s’ha de dirigir.

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:



4044 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 4 / 21 de desembre del 2005 

 

Gràcies, Sr. President. Les esmenes que ha presentat el Grup
Socialista van en funció del que he exposat en aquest moment
i per compensar el que he exposat en aquest moment i el que no
he exposat, perquè, efectivament, també parlem a altres esmenes
d’economia social que no ha donat temps i també d’altres temes
on creiem que el Govern té una baixa qualificació.

En conclusió, Sr. Conseller, creiem que es tracta d’una
conselleria plenament partidista, l’únic objectiu de la qual és
aconseguir els objectius electorals del Partit Popular a nivell de
cadascuna de les Illes, donem a uns i llevem a d’altres, signem
uns quants pactes que no són pactes, a més, un pla que no és un
pla i que no se’l creu ni el mateix govern perquè, a més, el nega,
i tenim pendent un pacte que serveis per omplir-nos la boca, per
canviar de pacte si és necessari, perquè un dia és un pacte per a
l’ocupació, un dia és un pacte amb els sindicats, i bé, anem
prometent pactes que quan acabi la legislatura no s’hauran
complert.

Una conselleria amb uns quants milionets d’euros i que
signifiqui ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, acabi, per favor.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, acabaré tot d’una. I que l’únic que
significa és una repartidora i una forma de garantir els objectius
electorals, això significa pressuposts socials, dels quals tant se
n’han omplert la boca?, el conseller d’Hisenda, la
vicepresidenta, el president ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, trenta segons.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Pressuposts socials, reben més doblers i gasten menys amb
el que necessiten els ciutadans d’aquestes illes, això no són uns
pressuposts socials.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Intervenció del Govern obrint
una qüestió incidental. Té la paraula l’Hble. Conseller Sr.
Huguet Sintes.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Començaré per contestar el senyor portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds. L’esmena a la totalitat, encara
que l’ha exposada referida globalment a les polítiques de la
secció 19 i la secció 76, realment l’havien feta només a la 19,
vostès sabran per què, han tingut temps, oportunitat i supòs que
disponibilitat, però només vull deixar açò apuntat. El mateix

també al PSM. I tal vegada es converteix la seva crítica en una
demostració de les capacitats oratòries de cadascun de vostès i
també de les imaginacions, però difícilment contrastable amb la
realitat del que és el mercat laboral i, sobretot, la capacitat de
cenyir-se al que és una secció pressupostària i unes
competències taxades, i després ho ampliaré quan contesti a la
portaveu socialista.

Mirin, diu que és una conselleria de repartiment de
subvencions, que hem perdut pes polític i que baixam en fons
propis. Les dues intervencions que han fet referència als fons
propis, la del Sr. Miquel Rosselló i la de la Sra. Garcia Querol,
han parlat de percentatges, s’han ben guardat de parlar de xifres
absolutes, clar, és que el Partit Popular passar de 10 a 20
milions d’euros, carall!, açò semblaria un desastre, hem de
parlar de percentatges damunt els pressuposts, Clar, com que
hem fet un esforç important en infraestructures i en versió
conjuntural per posar la comunitat autònoma com toca, en
sanitat, en educació, en carreteres, etc., han de parlar de
percentatges, és que si no la crítica no els sortiria. Però no
importa que hi aprofundim més, perquè qualsevol que s’hagi
llegit els pressuposts sap perfectament de què parlam.

Mercat laboral, fixos discontinus. Crec que tothom sap fa
mesos que tenim un acord la comunitat autònoma que per
primera vegada ha plantejat a Madrid com toca les coses i
l’estat, que els fixos discontinus a partir del 52 anys tenen
garantida, quan es firmi a la Mesa de Diàleg Social l’acord
laboral que s’està negociant, tendran garantida la cotització del
temps que no tenen treball, a partir del 52 qualsevol fix
discontinu, El Servei Públic Estatal d’Ocupació, l’INEM antic,
cotitzarà per les prestacions per a aquestes persones. Troba que
açò no és haver avançat? Tal vegada no hem fet renou, però
l’acord hi és, Sr. Rosselló.

Efectivament, hi ha un problema que es refereix a
l’estacionalitat i a totes aquestes coses, però jo trob que hem
millorat, no?, quan veig les estadístiques de turisme que és el
principal motor econòmic, entre el que hi havia fa tres anys a
ara, s’ha millorat, i també s’ha millorat en altres aspectes de
l’economia relacionats. Al cap i a la fi, el treball, la competència
de les seccions 19 i 76, no és més que un factor de l’activitat
econòmica i productiva. Bé, quan ens referim a les dues
seccions ens referim a aquest sector i quan ens referim a la resta,
el que feim és procurar que la resta funcioni perquè aquest
també sigui un factor, el del treball, afavorit.

Pèrdua de mà d’obra en indústria i creixement de turisme i
construcció. Li recoman que es miri l’estadística de la Seguretat
Social, de la construcció han crescut, entre el 2000 i el 2004, per
tancar anys, i enguany encara no està tancat a la Seguretat
Social, 2.000 llocs de feina, en 5 anys, 2.000 llocs de feina, sap
on?, idò 1.000 a Menorca, la meitat, 800 a Eivissa i a Mallorca
300. Miri-s’ho.

Concertació social és la base de les solucions. Sí? I per què
van passar d’un 6% de PIB el 2000 quan van concertar
socialment el pacte i van acabar amb un 0,6% de PIB? Vaja
solucions!, Sr. Rosselló. El que hem de tenir ben present és com
planificam gastar els doblers perquè som a seccions
pressupostàries, i nosaltres, el pacte, la Sra. García Querol té el
pacte imprès i si l’obre per mig veurà la foto i les firmes, és un
pacte per al pla, miri’s les fotos i veurà com està firmat i pactat,
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miri’s les fotos i veurà com hi ha les firmes i les fotografies del
Govern, la patronal i UGT.

(Remor de veus)

I açò, tenir un pla que està pactat, tramitar un pla com si
hagués estat un conveni i firmar-lo i després dur-lo a aprovació
del Consell de Govern, açò significa que hi ha hagut
concertació. Si no, aquest pla ni duria les firmes ni la foto dels
que són en aquesta publicació. I vostès entenen perfectament el
que dic. 

I els pactes locals, vegem, els pactes locals, vostès què
troben? Que han vingut a firmar-los ...? Per què? Per participar,
perquè hi estan d’acord, hi ha una diagnosi, hi ha unes accions
i un pressupost. Açò és important, Sr. Rosselló, que hi hagi
pressupost. Vostès, és ver que en van fer un de pla d’economia
social, ni un euro, eh?, al pla, zero, com que no?, quan vulgui,
Sr. Rosselló, quan vulgui, nosaltres sí l’estem redactant. 

I el que és fals que han repetir alguns de vostès, el PSM
inclòs, és que nosaltres hem reduït els recursos per a economia
social. Miri, algunes persones que viuen amb activitats
relacionades amb la gestió de les empreses que donen serveis
als que volen posar-se d’autònoms o crear una cooperativa, és
a dir, aquestes coses, van tenir adjudicat per concurs un servei
general d’orientació, i aquest servei tant anava dedicat a orientat
en el foment d’ocupació i emprenedors, si era economia social,
com si eren autònoms, com si era qualsevol tipus d’empresa.
Per tant, que aquests enyors que ho han escrit i ho han signat,
siguin que els davallam en economia social, menteixen, i a
través de vostè, menteixen aquí al Parlament. Açò és fals, ha
crescut la subvenció i han crescut els serveis. I, a més, s’han
distribuït d’una manera proporcionada pel territori.

Es bloqueja la sortida a sinistralitat. El primer que han dit,
es bloqueja la sortida de les dades. Miri, hi ha un acord, a més
està firmat i surt a les actes, amb l’Administració central que les
dades que nosaltres recollim a través dels informatius DELTA
i transmetem a Madrid, les publica, ben igual que les d’atur, que
les recull el SOIB a través de les seves oficines, es publiquen el
mateix dia a Madrid i s’incorporen als serveis informàtics. Són
provisionals fins a final d’any i es fan per trimestres. I açò és el
que feim, i quan vostès obrin la pàgina web que, és cert, ha
tingut reparacions, construcció o el que es digui durant un
temps, però quan vostès obrin la pàgina web trobaran les
estadístiques de sinistralitat laboral, i açò no té res a veure que
jo reconegui que l’esforç ha de ser major.

Igualment, tampoc no tenc cap problema per reconèixer, Sr.
Riudavets, que el que vostè ha esmentat que la funció de la
prevenció de riscs laborals és del Govern i no és de la societat,
jo crec que s’equivoca. Si vostè torna a llegir la llei tal com l’ha
llegit la primera vegada, se’n temerà que només parla de
control, de seguiment i de sancions; i jo crec que la prevenció
de riscs laborals és alguna cosa més que una administració que
controli, una administració que faci el seguiment i una
administració que posi multes, crec que és alguna cosa més, i
segurament a vostè li basta poc temps de reflexió per
reconèixer-ho, la prevenció de riscs laborals és de tots, dels que
fan feina, dels que van a escola, dels que fan escola, dels que
tenen una empresa i de l’administració també, de totes les

administracions. Crec que en açò no estaríem massa a posar-nos
d’acord, i no vull discutir més aquest tema.

Bé, de pactes per a l’ocupació no en parlarem més, a mi em
fa gràcia que venguin aquí a fer una crítica i que diguin... mirin,
el Govern diu que vol pactar, el conseller diu que vol pactar,
però no arriben a firmar un pacte, idò, no hi ha voluntat o no hi
ha capacitat. Escolti, si han de firmar quatre i n’hi ha un que es
manifesta, li haurien de consultar als altres a veure si volen o no
volen. Nosaltres, sincerament, continuam fent feina, vostès ho
veuen, en matèria de turisme, d’economia, d’igualtat i
d’integració social i, sobretot, en matèria laboral, que és la meva
competència. Estem convençuts que hi ha més debat dialèctic en
tots els discursos que vostès han fet que no arguments per
criticar, no només la política, les disponibilitats pressuposta`ries
i sobretot per discutir el diagnòstic o la situació del mercat
laboral i de l’economia de les Illes Balears.

Els pressuposts que gestionarem a través de les seccions 19
i 76, bàsicament tenen les següents línies que jo crec que és
molt difícil de rebatre perquè estan emparades en allò que és la
diagnosi, feta per tots els agents socials, tan patronals com
sindicats, com nosaltres mateixos, com altres entitats
relacionades com la Universitat o Sa Nostra i que permeten
establir quines activitats, quines accions i com hem de millorar
el nostre mercat laboral durant l’any 2006. Mai havíem arribat
a 3.780.000 euros de recursos econòmics en matèria de
prevenció de riscs laborals. Mai havíem disposat de tant de
personal, no només a la inspecció, sinó també amb els tècnics
i tants de recursos materials per poder contribuir a millorar els
nostres índexs de sinistralitat. Ni mai s’havien fet tantes
jornades, ni tanta formació. 

En formació ocupacional i en formació continua mai havíem
disposat de tants de doblers. Pensin que tots els pactes locals se
firmen, diu la Sra. Garcia Querol, me fa recordar aquella crítica
que ha dit de què no hi havia uns percentatges equilibrats, ni
tècnicament justificats en la distribució de recursos. Sra. Garcia
Querol, els pactes locals no tenen contingut econòmic en si
mateix, sinó que és un acord de la diagnosi i de les accions que
han de fer. D’aquests pactes locals se’n deriven contractes-
programa i els contractes-programa contenen formació,
informació, orientació i altres actuacions en funció de les
voluntats i de les capacitats de les parts. Per tant, si vostè només
ha tret els percentatges d’allò que és formació i inclosa en els
contractes-programa, li surt aquests percentatges, però açò no
vol dir que sigui l’únic, ni exclusiu. I me sembla, li he de dir
sincerament, una frivolitat que vostè parli de campanyes o
d’interessos electoralistes o coses d’aquestes. Jo li deman, per
l’amistat que tenim, que retiri açò perquè jo ja no estic per
aquestes històries.

(Algunes rialles i remor de veus)

Mercat laboral s’atén en funció primer lloc dels contractes-
programa derivats de pactes locals i després se complementa per
garantir que en funció de les borses i la situació d’aquest
mercat, allà on hi ha les persones desocupades, quin perfil tenen
aquests grups de persones, si són discapacitats, si estan en risc
d’exclusió, si hi ha més dones que homes, etcètera. I en funció
dels contractes-programa i aquesta situació se fan les accions
directes, o les accions que se treuen a concurs per a la
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colAlaboració d’entitats privades, o sense ànim de lucre, o dels
propis ajuntaments.

Vostès saben que aquesta és l’estructura que ha regit
l’elaboració d’aquests pressuposts, que la distribució està
pensada per als ciutadans, per a aquells que tenen feina i
sobretot, per a aquells que no tenen feina i la seva ubicació
damunt el territori de les Illes Balears. La resta és cert. El que
posa de manifest d’una manera exquisida és la capacitat
dialèctica i sobretot, com he dit al principi, la imaginació de les
senyores i senyors diputats en aquest cas.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Conseller, li agraesc la claredat de la seva intervenció perquè ha
deixat claríssim des de l’A a la Z, que tot el que li hem dit des
d’aquesta tribuna i concretament tot el que li he dit jo, és
evident perquè no ha rebatut ni una sola de les coses que s’han
plantejat aquí. No és un problema dialèctic, no és un problema
de discursos, no és un problema de quedar bé o quedar
malament, és un problema d’allò que estam parlant i del que
estam parlant va seriosament. Evidentment que han crescut els
pressuposts, només faltaria! Només faltaria que els pressuposts
no creixessin quantitativament cada any. Això sempre, si ara els
miram des de què hi ha autonomia fins ara, cada any han
crescut, només faltaria! I la població i les necessitats i tot. Però
els percentatges volen dir la quantitat que se destina de fons
propis i que se destina de fons externs. Per tant, queda
absolutament reafirmat que els pressuposts d’enguany van més
avall en percentatge que els de l’any anterior i que els de l’any
anterior. No li ho repetesc, ja li ho he dit i vostè ho té. Enguany
un 43,2% de fons propis, per tant, un 67% de fons externs.

Els fixos discontinus..., vivim un Govern que és increïble,
tot allò que se comença ja està fet. Quan un posa la primera
pedra per fer no sé quin centre de salut, ja se ven com a centre
de salut, fa una estona hem viscut això. Ara resulta que hi ha
una proposta a la taula de diàleg social a nivell estatal, que
encara no ha acabat, ni a la taula de diàleg, ni ha acabat el pacte
social a nivell estatal, ni ha acabat res i ja se ven com un fet que
està solucionat el problema dels fixos discontinus. I a més, el Sr.
Conseller me vol fer a mi beneit, perdoni l’expressió, perquè
clar, això dels 52 anys és una de les 4, o 5, o 6 reivindicacions
concretes que s’han de solucionar per solucionar el problema
dels fixos discontinus, com s’expressa a la taula de diàleg social
des de fa molt de temps i com sap tothom. Per tant, aquesta és
una de les coses afrontades, que per cert, ha de resoldre Madrid,
que s’ha discutit i que se resoldrà. Vostè ja la ven com a feta i
després queden les que s’han de fer des d’aquí i que ni se’n
torna parlar.

I evidentment queda clar que a vostè li interessen els
números, li interessen aquestes coses i a tots ens interessen, són
indicatius. Però que la concertació social no és la seva política
és evident. Passa radicalment de la concertació social i que és la
política laboral europea a dia d’avui, assumida per a tothom.

Que un conseller de Treball parli de la forma que ha parlat vostè
des d’aquesta tribuna de la concertació social, fent broma de què
si hi ha concertació social, però els números pugen no serveix
de res i en cas contrari no pugen, per tant, un menyspreu total de
la concertació social, posa els pèls de punta. Dic el que dic, el
que vostè ha dit aquí. I pretendre embullar-nos a nosaltres, la
diferència entre un Pla d’ocupació i un pacte general per a
l’ocupació. És el pla de la conselleria, tanta sort que la
conselleria té un pla. A mi allò que me faria vergonya seria
venir aquí a dir que han tengut un pla, quan fa dos anys que
funcionava la conselleria, el pla l’haurien d’haver tengut quan
feia dos mesos que funcionava. I el pla, si vostès volen, el
pacten amb els agents socials i si no volen no el pacten, un pacte
per a l’ocupació és una altra cosa, un pacte per a l’ocupació no
és la política de la conselleria, ni de l’administració, és la
política de tots els que s’asseuen a fer-ho. I ara vostè pot dir el
que vulgui i pot dir que si no volen els altres. 

Però allò que és un fet, com li ha dit el Sr. Riudavets, els
pressuposts de l’any passat deien que enguany hi hauria pacte
global per a l’ocupació i no n’hi ha. I això s’ha promès des del
primer dia i no n’hi ha. I vostè podrà dir el que vulgui damunt
l’economia social, però allò que és un fet és que aquesta
comunitat autònoma és la que menys despesa pública destina a
l’economia social de tot Espanya, xifres espectaculars. I no és
un problema de colors polítics, per exemple una de les
comunitats autònomes que més despesa destina a economia
social és la de Múrcia, dirigida pel Partit Popular. Una altra és
Euskadi, dirigida pels nacionalistes. Per tant, aquí són increïbles
els nivells d’ajuda que hi ha aquí. I vostè encara té el detall de
venir el detall de venir aquí i dir “és que ara estam fent el pla”.
Però quantes vegades ha dit des d’aquesta tribuna “ara estam
fent un pla estratègic”? I per què volem un pla estratègic l’any
que ve si ja s’acaba la legislatura i ja no hi haurà cap pressupost
a abordar. Sense cap dubte se reafirmen una per una totes les
coses que aquí s’han dit.

No tenc temps de continuar. Miri, el tema de la sinistralitat
és un tema molt seriós i jo li deman formalment des d’aquesta
tribuna que tanqui quan abans la polèmica de les dades. Torni
treure cada mes o cada trimestre les dades. Té a tothom fart, ja
li han dit de forma seriosa per part de totes les organitzacions i
totes les organitzacions sindicals, algunes, que els dos primers
anys d’aquesta legislatura o sobretot l’any primer, lloaven allò
que se feia sobre aquest tema, crítiques en algunes coses
anteriors i ara ja no aguanten la situació que s’està tenint
d’amagar les dades de sinistralitat laboral. És una eina
imprescindible per fer política i per fer control del Govern des
d’aquest Parlament i des de les organitzacions sindicals. I no és
de rebut que això encara estigui com està.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista té la paraula el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo Sr.
Conseller, abans de res li he de reconèixer la seva habilitat.
Nosaltres només hem plantejat només 3 qüestions i vostè ha
tingut la gran habilitat de marejar l’assumpte i no contestar res.
La primera qüestió era què passa amb l’economia social? Vostè
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ha insinuat una cosa greu, a mi em preocupa, i és que hi ha
interessos privats d’unes persones darrera les queixes i el
malestar que hi ha dins aquest sector. Jo crec que això és seriós
i ho hauria de rectificar. 

Però sí és cert que hi ha aquest malestar i a més, és cert que
hi ha parts i quarts des de la Conselleria de Treball. Li llegiré el
que diuen aquestes associacions perquè quedi clar i quedi
reflectit en el Diari de Sessions. Diuen, sobre el servei
d’orientació que vostè els ha llevat: “...en resum ens queda la
situació següent: el conjunt d’entitats d’economia social que per
medis propis se’ls concedien ajuts per valor de 341.344 euros
anuals, reben ara 75.000 euros anuals. L’altre grup de patronals,
PIME, CAEB, que en l’anterior convocatòria les havien
concedit inicialment dos serveis d’orientació per valor de
155.302 euros i els n’havien denegat 4, reben ara un total de
500.850 euros anuals. En conseqüència ens trobam davant la
clara voluntat de dilapidació del moviment de suport a
l’economia social”. 

També aquestes associacions li varen escriure una carta a
vostè, allà on li diuen: “volem expressar-li la nostra preocupació
per l’extrema lentitud en què es gestionen els acords
parlamentaris relatius a l’elaboració del Pla director de foment
de l’economia social i el desplegament de la Llei de
cooperatives de les Illes Balears i que ens fa dubtar seriosament
sobre la seva efectiva execució en els terminis acordats.
Especialment en la previsió dels fons necessaris dels
pressuposts de la CAIB de l’any 2006". Ja saben que no hi són.
Clar, davant d’aquestes crítiques, vostè els tracta de mentiders,
insinua coses rares i clarament ha dit que aquesta gent menteix,
ha dit a (...) que son uns mentiders. Miri, Sr. Conseller, què vol
que li digui, me’n fiï més d’ells que de vostè, així de clar. Per
tant, quedam allà mateix.

Passam a una altra qüestió que per a nosaltres era important
i motiu de l’esmena a la totalitat, la prevenció de riscs laborals.
Sr. Conseller, una cosa que tota la societat hagi de tenir
consciència de la importància de la prevenció, amb açò
coincidim i l’altra és que vostè vagi a dir que assegurar la
seguretat i l’aplicació i compliment de la llei no és
responsabilitat seva i açò ho va dir i està en el Diari de Sessions
i és totalment contrari a allò que diu la llei. Vostè va dir que no
era responsabilitat seva fer complir i la llei diu clarament que és
vigilància i control, vostè ho va dir, “assegurada la seguretat,
aplicació i compliment de la normativa no és responsabilitat
d’un Govern, no és un d’un conseller”, açò és el que hi ha en el
Diari de Sessions. I jo crec que açò no ho creu, en el fons el que
va passar és una cosa molt clara, que el subconscient el va trair
i va (...) allò que en el fons vostès pretenen, deixar fer i deixar
passar en prevenció de riscs laborals. Açò és el més seriós. Jo
crec que vostè és prudent i fer una afirmació com la que va fer,
la veritat és que és molt atrevida, però la va fer perquè el
subconscient i va fer palès allò que en realitat estam fent, deixar
fer i deixar passar.

Però passam a la tercera qüestió, pacte per l’ocupació. Jo
crec que aquí ja està bé d’embullar la troca. Va i ens diu que el
Pla per l’ocupació és el pacte per l’ocupació, açò crec que ja fa
quatre o cinc vegades que ha pujat aquí i ha intentat embullar
amb aquest assumpte. L’any passat ens deien, “l’any 2005 serà
l’any de signar el pacte de l’ocupació”, puja aquí dalt i ens diu:
“no, no importa, perquè vàrem fer el Pla per l’ocupació i com

que també l’hem signat i hi ha fotos per enmig, resulta que ja
val”. Idò si ja val, com és que en els pressuposts d’enguany diu:
“l’any 2005 s’ha signat el Pla per l’ocupació de les Illes Balears,
un dels pilars que han (...) al futur pacte per l’ocupació. Si vostè
aquí ens parla d’un futur pacte per l’ocupació, el Pla per
l’ocupació no té res a veure i vostè ho sap. Per tant, allò que
vostè està fent és intentar marejar-nos. 

Tres punts li hem plantejat, no ens ha contestat, no ha
clarificat res i a més ha dit mentiders a una part de la nostra
economia molt important, com és el sector de l’economia social.
Si això és el que pretén la seva intervenció, naturalment no hi
podem estar més en desacord i ens reafirmam en la necessitat de
què se voti aquesta esmena a la totalitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Carme Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ha dit Sr.
Conseller en un moment que vostès el que feien era invertir en
carreteres, no? Sí ho ha dit vostè, “nosaltres feim inversions en
carreteres”, una inversió desenvolupista, típica dels anys 80, que
tal vegada hauria hagut de fer el Govern Cañellas, o el Govern
de Matas quan va ser President abans de ser ministre. Ara Sr.
Conseller, jo el que li he posat damunt la taula i vostè no m’ha
dit que sigui així, és que de tots els àmbits, des de tots els
àmbits li diuen que aquesta comunitat autònoma necessita
invertir en capital humà, necessita invertir en qualificació dels
seus treballadors i no ho necessita per garantir un mercat de
treball, o per garantir que les persones que treballen per compte
aliena en aquesta comunitat autònoma tinguin un bon sou i una
bona feina, sinó ho necessita per seguir creixent econòmicament
i per garantir el futur econòmic d’aquestes illes. I vostè això ni
ho ha mencionat, ni ho ha dit, ni ho ha contradit tampoc de tot
el que jo li he exposat.

Diu que allò que deim des de l’oposició no és veritat en els
temes d’economia social. Bé, Sr. Conseller, aprovi l’esmena
9190 del Grup Socialista que diu una cosa tan senzilla com
redactar un Pla director de promoció de l’economia social. La
poden aprovar, diu una cosa perfectament possible. Si no estan
d’acord amb els doblers que hi han posat, en posin menys, en
posin més, posin el que vulguin. Però una esmena tan senzilla
que diu: “redacció d’un Pla director”, que vostè té obligació de
fer perquè aquesta cambra ho ha aprovat per tres vegades, amb
la llei, amb esmenes i mocions del Grup d’Esquerra i des del
Grup del PSOE.

Pel que fa al desequilibri territorial que diu que m’ho
invent... A m’ho invent i això què és? Pressuposts generals de
la comunitat autònoma, té l’escut Sr. Conseller, està tret de la
pàgina web. Pressupost generals de la comunitat autònoma,
l’illa 10 Mallorca, té 10 milions d’euros. L’illa 20 Menorca, té
1,6 milions d’euros. L’illa 30 Eivissa, té un 1,3 milions d’euros.
I això, després d’estudiar tants d’anys matemàtiques no m’ha
fallat la calculadora, que és el més important, representa un 77%
per a Mallorca, un 12% per a Menorca i un 10% per a Eivissa.
I això Sr. Conseller, no respon ni a la població de les illes, ni al
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nombre d’aturats de les illes, ni a l’estacionalitat de les illes, ni
tan sols a la gestió que les illes fan dels contractes-programa,
dels (...) i de tot el que vostè diu. És això o no és això Sr.
Conseller? No m’ho invento eh?

Pel que fa a la resta de coses que no ens ha dit, perquè vostè
surt aquí i diu coses que li van bé, però no el que nosaltres li
plantejam. És veritat que baixen els fons propis de la
Conselleria o no? Sí és veritat Sr. Conseller, és veritat, vostès
cada vegada hi aporten menys doblers i el Govern central, per
cert, cada vegada n’aporta més de doblers. És veritat que la
distribució territorial dels fons que fa no és eficient i no
correspon a l’equilibri, ni correspon als mercats de treball, ni
correspon a les necessitats objectives de programació, ni els
contractes programa, ni respon a res? És veritat que els pactes
locals s’han signat a demanda? Si no vol dir segons interès
partidista, digui a demana. Alguns ajuntaments de més de
20.000 habitants estan obligats, altres de més de 20.000 no
formen part d’aquests pactes locals. És veritat o no? Sí que ho
és Sr. Conseller. És cert que no hi ha una xarxa d’atenció a les
persones en aquesta conselleria, hi ha les mateixes oficines i a
més, vostès no han descentralitzat absolutament res. Per tant, no
hi ha ni un punt d’informació més, ni un punt d’orientació més,
ni un punt d’intermediació més, no n’hi ha. L’únic que hi ha és
que vostès de tant en tant en desmunten algun. Primer les
oficines d’informació laboral que hi havia a les oficines
d’informació juvenil i ara alguns serveis d’orientació
incòmodes.

És cert que en els seus pressuposts se proposen partides per
fer estudis de desenvolupament local per part dels ajuntaments,
a proposta dels ajuntaments, un cop més a demanda en comptes
de fer-ho en convocatòria? És cert o no? Perquè si no és cert el
que estic dient m’ha d’aprovar l’esmena que diu que això s’ha
de fer mitjançant una convocatòria pública i en igualtat de
condicions per a tots els ajuntaments.

I per últim Sr. Conseller, el que trob que és una frivolitat de
veritat és intentar des de què vostè l’han nomenat conseller i per
cert, també ho feia l’anterior conseller, intentar confondre
aquests diputats amb paraules. Faria un símil molt televisiu,
però per ser seriosa no ho faré. No ens confon Sr. Conseller, un
pacte és un pacte, un pla és un pla. Un pacte local és un pacte
local i cada una d’aquestes coses corresponen a objectius
diferents i corresponen a nivells diferents de la programació, de
la feina que vostè ha de fer i una cosa és concertar i l’altra dir-
los a uns quants, perquè tots no el varen signar, això és el que la
conselleria vol fer, que us sembla bé a vostès? I ells varen dir
que sí, que els semblava bé el que feia la conselleria. I l’altra
cosa és concertació. Però bé, no ho vull discutir més perquè
vostè fa el que vol quan vol i com vol.

És veritat Sr. Conseller, per acabar, que les persones, que
l’economia d’aquesta comunitat autònoma necessita una cosa
que vostès no estan fent, ni la seva conselleria, ni cap de les
conselleries d’aquest Govern, que l’única manera de garantir un
creixement econòmic i un futur per a aquestes illes és invertir en
capital humà i innovació. I vostè això ni ho ha mencionat
contestant a l’oposició i que aquest Govern no fa cap de les dues
polítiques d’una forma decidida, valenta i per tirar endavant allò
que nosaltres creiem que és el que hauria de ser l’objectiu
principal, perquè no només ho creu el Grup Socialista, insistesc,
ja li he recordat que des de la Universitat, des del CES, des dels

sindicats, des de les patronals, des de la Unió Europea, tothom
li diu que inverteixi més en capital humà i que inverteixi més en
tecnologia i innovació i que això repercutirà en la productivitat
d’aquestes illes amb el creixement econòmic i també amb els
sous que tenen els nostres treballadors i la qualitat de la feina
que fan.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Gràcies, Sr. President. Sr. Rosselló, fixos discontinus. Hi ha
el que hi ha, un acord entre el Govern de la comunitat autònoma
i el ministeri i potser que la mesa de diàleg social, els dos
sindicats i la patronal digui no, però vaja, els qui hem pactat açò
a nivell de ministeri i de comunitat autònoma sabem que han dit
que sí. D’acord? Qualque cosa més d’allò que hi havia abans?
Sí, important per a aquests treballadors i treballadores de més de
52 anys? Sí, idò alguna cosa s’ha fet i punt. Què n’hi ha més per
fer? Escolti, parlam d’allò que hem de fer per a l’any que ve.
Tant de bo açò estigui tancat.

Concertació laboral. No és Sra. Garcia Querol i Sr. Rosselló,
que nosaltres els haguem dit açò ens agrada, és que aquest pla
l’hem redactat entre la patronal, els sindicats i el Govern, en
concertació i després l’hem aprovat i per açò és un pla i si no
l’haguéssim aprovat seria un pacte. D’acord? Idò no ho
embullin, els que embullen són vostès. I a més, el Govern ho va
fer com a pla perquè hi ha posat els recursos econòmics com a
compromís de gestió. I a més, les accions estan detallades. Sr.
Rosselló, el Govern del pacte no en va tenir mai de pla, mai va
tenir una planificació d’allò que faria els 4 anys...

(Remor de veus)

Sí, va fer un pacte que és l’economia, que no és matèria
laboral. Sra. Garcia Querol, quan me diu: “no me diu res” d’allò
que és el capital humà, l’economia... Quan diu nosaltres, què diu
els d’aquí? Amb els catalans o sense? Perquè quan vostè diu
nosaltres diu: “és que si vénen del nord...”. Escolti, si vénen del
nord formats o si vénen del sud sense formar..., aquests també
seran nosaltres, açò és la concepció. Sra. Garcia Querol, li ho he
dit suaument, ara li ho diré més clar perquè no m’ha entès.
Seccions 19 i 76 són matèries acotades de competència i
pressuposts per a aquestes matèries i si vol que discutim de
capital humà, d’estadística, d’entrades d’immigrants, de
formació. Parlarem d’altres coses bastant més amples, que jo
vull discutir amb vostè quan vulgui, però que he deixat de banda
perquè tenc poc temps i m’havia de centrar amb les meves
coses. Supòs que ara sí m’ha entès com li havia contestat a la
primera intervenció, sobre la seva introducció a l’esmena a la
totalitat.

Respecte dels riscs laborals. Miri Sr. Rosselló, no me torni
a dir en públic aquí i que quedi gravat que nosaltres amagam la
informació. Potser que vostè s’ho pensi, perdoni, cada mes s’ha
celebrat una sessió...
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(Remor de veus)

Què vol dir que no s’han celebrat les sessions de la comissió
de seguiment de salut laboral...

(Continua la remor de veus)

Què vol dir que no hem donat dades?

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, Sr. Conseller. Està en ús de la paraula, però no
entri en un debat amb el Sr. Rosselló.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Ell ha d’admetre qualsevol forma Sr. President dialèctica
d’intervenir, que no me contesti.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, per les dues bandes.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
(Cristòfol Huguet i Sintes):

Jo he de poder utilitzar qualsevol forma dialèctica i retòrica
de la meva intervenció, només faltaria Sr. President!

Per tant, Sr. Rosselló, vostè ho entengui així, és una manera
de dirigir-me parlamentària, se celebra cada mes, potser que el
mes d’agost no i cada mes se dóna d’una manera que permeti
respectar el compromís que tenim amb Madrid i és Madrid que
fa la publicació per a les pàgines de la web. I nosaltres recollim
i derivam al seu link açò. No digui que amagam. És cert, vostè
ho sap, que s’ha incorporat el 2004 un sistema informàtic que
no hi havia hagut mai, el sistema informàtic per als accidents
laborals i que açò ha causat qualque trastorn, però no m’ho he
inventat jo. Què necessita un certificat? Per favor! És una cosa
molt seriosa.

Miri, al principi vàrem tenir accidents laborals mortals a
obra pública. Jo crec que alguna cosa ha passat perquè d’allà
cap aquí, faig un seguiment molt exhaustiu de l’obra pública, hi
ha hagut dos accidents lleus. I no m’agrada parlar d’aquestes
coses, ni dir açò, però per respecte als treballadors, als
empresaris, als responsables de coordinació, a les empreses de
seguiment i de prevenció, crec que hem de tenir, per a aquests
que ho fan bé, respecte. I efectivament per als que ho fan
malament, control, seguiment i les obligacions de
l’administració. Però la seguretat, la prevenció de riscs laborals,
la salut laboral és de tots i tots hauríem de contribuir a què açò
ho tinguem clar i no fer debats demagògics o partidistes, o
intentant simplement desgastar el Govern i a mi m’és igual que
ho intentin i ho aconsegueixin desgastar-me o no. No haurien de
fer aquests debats, si no duien com a resultat positiu millorar
aquestes qüestions.

I l’altre tema..., bé el del pacte no hi entraré més. Jo crec que
durant el 2005 hem firmat uns pactes molt importants. Pactes
amb aquells ajuntaments que els han volgut firmar, si Santa
Eulàlia d’Eivissa ha volgut incorporar-se al consell, enhorabona.

No hem obligat res a ningú, hem ofert a tots els que tenien més
de 20.000 habitants, o mancomunitats, o consells un pacte local
i els que l’han volgut firmar, l’han firmat, i n’hem tingut que no
n’havien tingut mai, Manacor, quina política laboral feien en
aquella àrea?, quina i qui? I diu que no hem descentralitzat? I a
Ciutadella?

Em queda només un tema que és el de l’economia social.
Miri, l’economia social, aquests senyors que signen la carta i
diuen que l’economia social tenia 340.000 euros, menteixen, vol
que ho repeteixi? Menteixen. Era un servei d’orientació per
crear empreses que tant afectava empreses d’economia social,
emprenedors, autònoms o qualsevol altre tipus d’empresa. I açò
ho he dit abans i ara ho torn a dir, i dir que eren doblers per a
economia social, és fals, era un servei que els van adjudicar per
concurs amb l’obligació de donar assessorament a qualsevol
persona treballadors que demanés com havia de fer-se
cooperativista, autònoma o empresària de qualsevol tipus
d’empreses. Que quedi ben clar que és així. I a més, els resultats
de la gestió dels serveis generals concedits els presentaré en
comissió informativa perquè sàpiguen quin és el grau d’eficàcia
i quin és el cost que gasten un i els altres. I aquí m’atur respecte
d’açò.

Aquest govern és responsable i conscient del manament
constitucional que l’economia social ha de tenir un tractament
diferenciat, però també és conscient que l’economia no és la de
Múrcia, i, per tant, actua en conseqüència en la distribució dels
pressuposts i la seva gestió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Torn en contra, té la paraula
el representant del Grup Parlamentari Popular, Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Per
argumentar el rebuig de les esmenes que han presentat els
diferents grups parlamentaris a la Conselleria de Treball i
Formació, així com també al SOIB. En primer lloc, consideram
que aquests pressuposts són l’instrument necessari per dur a
terme les polítiques necessàries per millorar el mercat laboral de
les Illes Balears. Polítiques que tenen com a objectius
principals, entre d’altres, la millora de la qualitat de l’ocupació,
la reducció de la sinistralitat laboral i el foment de la capacitació
professional dels treballadors. Són uns pressuposts que, malgrat
el que s’ha dit aquí, sí que tenen en compte l’economia social,
es doten més partides pressupostàries per a l’economia social i
s’elabora un pla director d’economia social. Recordem que quan
es critica la falta pressupostària en tema d’economia social o
d’un pla director d’economia social, la passada legislatura hi
havia un pla però no hi havia ni un euro de dotació
pressupostària com molt bé ha dit el conseller.

Crec també que és convenient destacar la firma durant l’any
2005 de 17 pactes locals amb els quals també s’ha signat el
contracte programa per desenvolupar polítiques tant d’activitat
formativa com d’activitats de polítiques actives, pactes
participats pels agents socials i les administracions locals,
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pactes que estan, de cara l’any 2006, pressupostats amb
suficient dotació per tal de dur-los a terme.

Consideram que són uns pressuposts que parteixen d’un
diagnòstic del mercat laboral, i d’aquí surten unes línies
d’actuació. Ja s’ha dit aquí reiteradament durant el que duim de
legislatura un poc el que és la situació del mercat laboral de les
Illes Balears, així surt també al Pla d’ocupació 2005-2007 i
altres taxes de participació laboral i d’ocupació, menor de la
igualtat de sexes, demanda de capital humà a nivell mitjà,
caiguda de la productivitat, la qual cosa és cert que incrementa
el cost laboral, alt nombre d’hores treballades i estacionalitat. I
en aquest sentit, les línies que es marca la Conselleria de Treball
i Formació amb aquests pressuposts van en funció d’una
estratègica local, formació, conciliació de la vida familiar i
laboral, afavorir la innovació, desestacionalització, millora
continuada en matèria de prevenció de riscs laborals, polítiques
d’igualtat i sobretot, sobretot diàleg social, com ja ha quedat
manifest en el que duim de legislatura.

Creim que aquests pressuposts són els adequats per executar
aquestes línies i aquestes estratègies, per açò la Conselleria
conjuntament amb el SOIB compten amb un total de 89 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment de més de 8 milions.
Destacar que, com ja s’ha dit, es parla en percentatges i
consideram que seria convenient parlar en xifres absolutes,
perquè mai en aquesta comunitat autònoma no s’havien destinat
tants de doblers a aquesta conselleria i, sobretot, mai no
s’havien destinat tants de doblers en matèria de prevenció de
riscs laborals. Això demostra la sensibilitat que té aquest govern
i la conselleria, concretament, en aquest sentit.

Són uns pressuposts que donen suport a tots els colAlectius,
majors de 45 anys, joves, tenen en compte la conciliació de la
vida familiar i laboral, discapacitats, finançament de projectes
empresarials de treballadors discapacitats que vulguin
constituir-se en autònoms, ajuts als empresaris per contractació
de treballadors amb risc d’exclusió social, la qual cosa també es
farà en una convocatòria nova, els socis treballadors de
cooperatives quant a economia social i societats laborals rebran
suport a través de serveis específics i especialitzats, etc., etc.

A més, tornant al tema que també s’ha tractat, de la
sinistralitat laboral, seguint el que varen suposar els pressuposts
de l’any 2005, la Conselleria de Treball i Formació l’any 2005
va pressupostar més d’1 milió d’euros en relació a l’any
anterior, al 2004, i per a aquests pressuposts de l’any 2006
pressuposta més de 200.000 euros, la qual cosa denota,
juntament amb les polítiques que fa sobre aquests temes, sobre
les obres, per exemple, el control de sinistralitat sobre les obres
públiques, la sensibilitat que té aquesta conselleria en aquest
sentit, amb actuacions dirigides, principalment, a formació i
conscienciació, mai no s’havien destinat -torn a repetir- tants de
recursos a la prevenció de riscs laborals.

Entrant un poc en el debat que hi ha hagut, quan es parla del
tema de fons propis, tornar a reiterar que el que haurien de
comptar són les xifres absolutes i no els percentatges sobre el
total del pressupost de la comunitat autònoma, per les raons que
ja ha explicat el conseller. I aquí també, quan el portaveu
d’Esquerra Unida i Els Verds diu que no són suficients les
partides per desenvolupar les polítiques, jo trob que aquests
pressuposts estan fets amb seny, estan fets en base a un

diagnòstic, s’estableixen unes estratègies a seguir i en base a
aquestes estratègies es confecciona el pressupost, amb la qual
cosa les estratègies a seguir i en si les polítiques de la
conselleria estan perfectament dotades pressupostàriament.

Els fons propis davallen, sense voler entrar tampoc en el
tema, perquè aquí no s’ha dit, aquesta conselleria es veu
obligada a posar fons propis per una mala gestió que hi va haver
amb els fons europeus que s’havien de destinar durant l’any
2000-2006, que a l’anterior legislatura el pacte de progrés va
gestionar senzillament en tres anys. Hi va haver una
multiplicitat d’actuacions allà mateix i pels mateixos ciutadans
o encaminats als mateixos colAlectius, per això, ara, la
Conselleria de Treball i Formació ha de fer un esforç extra en
aquest sentit financer.

Fixos discontinus. El que és clar, com ha dit el conseller, és
que hi ha un acord entre la comunitat i el ministeri, d’acord que
hi pot haver molt més per fer, estem a una comunitat on la
figura dels fixos discontinus com és lògic, per la situació
econòmica o per l’estacionalitat que tenim, és una figura molt
important i s’ha d’anar solucionant, però, com ha dit el
conseller, es fan passes en aquest sentit i també consideram que
es fa el que és oportú.

Creim que s’ha millorat en el tema de l’estacionalitat, la
precarietat laboral. Pèrdua de mà d’obra del sector industrial. És
cert i innegable, però recordem que, per exemple, el que ha
destacat el conseller, a la construcció hi ha hagut un increment
de 2.000 llocs de feina durant 5 anys i 1.000 d’aquests han estat
a Menorca.

Concertació social. Ja ho ha dit i tampoc no ho vull reiterar,
ho ha dit el conseller, el pla d’ocupació que vostès tant critiquen
i tan poc els agrada, està signat pel Govern, la patronal i UGT,
i açò implica concertació, i en base a aquest pla d’ocupació es
treu una diagnosi i unes estratègies a seguir.

I quant al pacte per a l’ocupació en si, la voluntat del
conseller o del Govern és clar que és de signar-ho, el que passa
és que mentre no hi hagi un acord, no està signat.

Quant al tema d’economia social, reiterar, ja ho he dit, hi ha
més dotació pressupostària per a l’economia social, s’elabora el
Pla director d’economia social, i recordar una vegada més que
la passada legislatura existia un pla director d’economia social
sense dotació pressupostària.

El tema de la sinistralitat laboral també és un tema que s’ha
tocat per tots els portaveus, també un tema debatut aquí en una
interpelAlació i una consegüent moció al respecte, des del nostre
grup pensam que el que sí fa el Govern és complir la Llei 31/95,
que diu, com bé ha dit el portaveu del PSM promoure la
prevenció i l’assessorament, fer complir la normativa mitjançant
actuacions de vigilància i control i sancionar l’incompliment
d’aquesta llei. I és més, consideram que el Govern a les obres
públiques va un poc més enllà del que és el seu mandat legal i
fa que hi hagi més vigilància dins les obres públiques per tal de
reduir la sinistralitat laboral. 

Tema de sinistralitat laboral i xifres. Hem de tenir en compte
també que el nombre de treballadors de la comunitat ha
augmentat molt en els darrers anys, i el que compta no són tan
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sols els nombres absolut, sinó també la incidència dels accidents
laborals per cada 1.000 treballadors. Si tenim en compte aquest
paràmetre o aquest índex, veuríem com ens podríem situar a
índexs de l’any 98, valorant els accidents laborals en relació
amb cada 1.000 persones ocupades. En aquest sentit, des del
Grup del Partit Popular consideram que són uns pressuposts que
parteixen de la situació del mercat laboral a les Illes, les
estratègies marcades per la conselleria resulta que són les
adequades per millorar aquest mercat laboral i, en conseqüència,
s’han fet uns pressuposts per tal de poder dur a terme les
polítiques de la Conselleria de Treball i Formació conjuntament
amb el SOIB.

Per tots aquests motius el Grup del Partit Popular rebutja les
seves esmenes. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Sr. Rosselló.

EL SR. ROSSELLÓ I DEL ROSAL:

Sí, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt breument
ja per tancar aquest debat. Reafirmar-me en tots els arguments
que he utilitzat i les causes per les quals votarem a favor
d’aquesta esmena a la totalitat.

I faré referència només a tres elements. El tema de les dades
de sinistralitat laboral, fa una setmana va publicar la premsa que
el ministeri deia que hi havia hagut un creixement de l’11% de
la sinistralitat laboral a Balears, ara el Sr. Tadeo diu que si es
miràs l’índex veuríem que estam en el nivell del 98, sap quin és
el problema, Sr. Tadeo? Que ni vostè ni jo, ni ningú d’aquí té
una cosa tan senzilla com un foli amb les dades concretes, i si
hi hagués un foli amb les dades concretes, no faria falta barallar-
nos, és això o no?, com tenim les dades concretes d’altes a la
Seguretat Social, com tenim les dades concretes d’atur i de
quasi tot, i sap per què?, perquè, efectivament, cada mes, mes i
mig es reuneix la comissió tècnica del Consell de Salut Laboral,
però fa més de set mesos que no es donen dades, ho dic, ho
repetesc, i si algú em vol dir mentider, que m’ho digui, però és
així.

Segon tema. Per a l’economia social es fa molt poc, parlar
ara d’un pla director d’economia social, em pareix absurd, però
si la forma de donar suport a l’economia social és que sortim
d’quest debat en què els representant del Govern de la
Conselleria de Treball ha dit per dues vegades “mentider” en
aquesta sala a UCAIB, AELIB, UCABAL i REAS, és a dir, als
representants del sector de l’economia social, estam assentant
les bases per afavorir i enfortir l’economia social. I si així entén
la Conselleria de Treball la concertació, insultant públicament,
dient “mentiders” públicament als representants d’un sector, si
així entén l’economia social, entenc per què encara no s’ha fet
un pacte per a l’ocupació i no es farà mai.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rosselló. Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí, molt breument. Només per felicitar el Sr. Tadeo perquè
deu ser molt agradable viure a un món color de rosa que és el
que ens ha descrit, el millor món possible. Jo crec que no és
així, al contrari, crec que aquest govern no fa tot el que cal per
reduir la sinistralitat laboral i la prevenció de riscs laborals en
general, aquest govern arracona l’economia social i ha desistit
de la concertació i ha renunciat a la signatura d’un pacte per a
l’ocupació. Vull lamentar també, moltíssim, que la meva
intervenció defensant l’economia social hagi dut com a
conseqüència que el conseller hagi titllat de mentiders els
representants de les associacions de l’economia social, crec que
açò és seriós, perquè simplement defensar un sector, com fan
aquestes empreses, no es mereix aquest tracte per part del
conseller.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Riudavets. Sra. Garcia i Querol.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Sr. Diputat del PP,
el movimiento se demuestra andando, és igual el que digui, si
vol que alguna d’aquestes coses siguin realitat, aprovi alguna de
les esmenes que li hem presentat des de l’oposició, ja li he dit
que algunes són molt senzilles, reconec que altres són
complicades, fins i tot de gestionar, i més de gestionar des del
Partit Popular, però algunes són molt senzilles. Vostè diu, ja ho
feim, idò aprovi-ho, miri, s’apunta una medalla, aprovi-ho,
aprovi l’esmena i apunti’s una medalla. Si no, tornem a ser allà
mateix, no és veritat.

No em de parlar de xifres absolutes, sinó de relatives. Bé, Sr.
Tadeo, parlarem de xifres absolutes o de relatives, cadascú fa
allò que troba, però segons les necessitats també i per explicar
el que es vol es fan servir xifres absolutes o relatives. I
efectivament quan es diu que els nombres són exactes, no es diu
la veritat, perquè els nombres són tan demagògics com les
paraules, com es demostra avui matí aquí.

El Grup Socialista vol incrementar la partida per tal
d’estudiar la possibilitat que les famílies puguin conciliar la
vida laboral i familiar, amb especial atenció a les obligacions
que les famílies i especialment les dones tenen respecte dels
infants o les persones dependents. I vostès diuen que no.

Volem la creació de quatre centres d’intermediació laboral
a les Illes, especialment a la recerca de nous temes d’ocupació
per a joves, a Palma, Inca, Maó i Eivissa. I vostès diuen que no.

Volem garantir la redacció d’un pla director de promoció de
l’economia social, moltes paraules, però diuen que no.

El grup Socialista vol també garantir una distribució entre
les Illes que garanteixi una despesa del 70, 15 i 15, Sr. President
d’Eivissa. I vostès diuen que no, que Eivissa tendrà el 10% del
pressupost, menys que Menorca, fins i tot.

Afectar la totalitat de les partides que tenen destinades a
desenvolupament local a convocatòria pública, en igualtat de
condicions. I vostès diran que no.
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Hem proposat un estudi per saber a quines poblacions,
oficis, territoris, modalitats de contractació incideix més la
sinistralitat, una cosa molt senzilla, el que vostè diu, saber de
què parlem per poder planificar. Idò vostès diran que no.

Assegurar la publicació de les dades de sinistralitat a la web,
ja és una cosa, haver de fer una esmena per açò és molt fort,
eh?, passa a molt poques comunitats autònomes, estic segura
que el Grup Popular no ha de presentar una esmena com aquesta
a cap altre parlament, assegurar la publicació de les dades que
té el Govern a la web de la CAIB. I vostès diuen que no.

Incrementar la plantilla de tècnics superiors en prevenció de
riscs laborals a les tres illes. I diuen que no.

Planificar, coordinar les accions formatives i polítiques
actives d’ocupació que fan distints agents perquè no només ho
fan els governs, ni ho fan els pactes locals a través dels
ajuntaments, aquí tothom gestiona els plans de formació, Sr.
Conseller, els gestiona el mateix govern, els gestionen els
ajuntaments, els sindicats, les patronals, empreses de formació
privades, hi ha molta gent que gestiona la formació, i tots
aquests recursos, la majoria, no passen pels pactes locals, per
tant no cal que discutim dels pactes locals, són una poca cosa.
I a això vostès també diuen que no.

Establir serveis d’orientació laboral a tots els municipis de
més de 20.000 habitants, a tots, és igual de quin partit polític
siguin, és igual si és Ciutadella, Maó, és igual, a tots de més de
20.000 habitants assegurar que tinguin orientació laboral per als
seus habitants i, al mateix temps, a tots els de menys de 20.000
habitants que hi hagi un servei d’informació laboral. I vostès a
les dues coses diuen que no, per tant no desenvolupen la xarxa
del SOIB que en anteriors intervencions els hem dit i, per tant,
perjudiquen els ciutadans d’aquestes illes.

Per últim, vull fer menció a un parell de coses. És igual si és
un pla o és un pacte, igual que les xifres de sinistralitat, estem
farts de discutir-ho, és igual, si vostès l’escriuen, el publiquen
i diuen que és una altra cosa que no posa al títol, i ens diuen fins
i tot que mirem les fotos, que no mirem el títol i, a més,
l’important és que a la lletra no li fan ni cas, no li fan ni cas,
perquè si no, com és que no centren la seva argumentació,
l’argumentació del Govern d’aquestes illes, en el que diu allà
que és el seu principal objectiu: planificació, direcció i execució
de polítiques. No, Sr. Tadeo, no és veritat res de tot això.

I pel que fa a les xifres absolutes o relatives, miri, la veritat
és que el Govern té previst gastar 89 milions d’euros a la
Conselleria de Treball, entre el SOIB i la Conselleria de Treball,
d’acord, però és que en rep 55, i açò és el que li estem dient,
amb valors absoluts, en gastarà 89, però en rep 55 milions
d’aquests 89, per tant el Govern fa un esforç mínim respecte
d’una conselleria que hauria de ser estratègia, no només per la
seva pròpia conselleria, sinó pel Govern de les ILles Balears,
insisteixo. Tant en termes absoluts com en termes relatius,
aquesta conselleria gasta cada dia menys, menys, mentre que sí
manifesta la seva voluntat de gastar més per fer carreteres,
autopistes, autopistes no de la informació, no, en tecnologia
sobretot hi invertim el menys possible, feim autopistes, com les
autopistes dels anys vuitanta, insisteixo, perquè aquesta
comunitat no es permeti l’oportunitat d’avançar en altres camins

i en altres perspectives, perquè continuam mirant cap enrera i no
cap endavant.

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

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, té
la paraula el representant del Grup Parlamentari Popular, l'Hble.
Diputat Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. No faré
gairebé esment a les intervencions en torn de rèplica que han fet
els portaveus d’Esquerra Unida i del PSM, perquè crec que seria
incidir en el que ha estat el primer debat que hem tingut i tornar
a entrar dins el temes trob que no.

Quant a la portaveu del Partit Socialista, dir-li que el tema
de la territorialització, aquests pressuposts destinen els recursos
en funció de la situació activa i d’atur amb independència de la
seva ubicació geogràfica, i en això pot ser que el seu grup no hi
estigui d’acord, però nosaltres consideram que és així com s’ha
de fer.

Dues qüestions més. Els tècnics superiors que es demanen,
competència de l’Estat, i el tema de l’estudi de sinistralitat, que
tampoc no havia tocat a la meva intervenció, aquest estudi està
fet de cara a l’any 2004 i està previst, també de cara al 2005 per
tal de poder afavorir el que és la reducció de la sinistralitat
laboral. En aquest sentit reiter la meva primera intervenció, tots
els arguments per rebutjar les esmenes presentades tant a la
Conselleria de Treball i Formació com al SOIB.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Debat núm. 16, de totalitat i globalitat secció 20, Conselleria
d’Agricultura i Pesca, EDP 92 Fons de Garantia Agrària i
Pesquera de les Illes Balears, i les empreses SP 03 Institut de
Biologia Animal de Balears, SA i SO04 Serveis de Millora
Agrària, SA. En primer lloc, passam a la defensa conjunta de
totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista a les seccions incloses
en el present debat, per la qual cosa té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Amb el permís del president no defensaré una esmena a la
totalitat a la Conselleria d’Agricultura i a les seves empreses
públiques, sinó que en defensaré 17, amb el mateix temps, si és
possible. I en defensaré 17 perquè la Conselleria d’Agricultura
està gastant els doblers dels propers 17 anys i, per tant,
esmenarem el pressupost dels propers 17 anys. M’explicaré.
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En primer lloc, des que governa el Partit Popular es produeix
un fort endeutament de les empreses públiques del Govern de
les Illes Balears, de tal manera que entre el 2004-2005 i els
pressuposts del 2006 IBABSA s’haurà endeutat en 5.125.000
euros, SEMILLA en 38.837.988 euros i l’empresa de nova
creació, FOGAIBA per a l’any 2006 preveu un endeutament de
13 milions d’euros. Per tant, en 2004, 5 i 6 un endeutament de
quasi 57 milions d’euros. Bé, és un endeutament considerable,
una forta hipoteca per a aquestes tres empreses públiques,
especialment per a SEMILLA, però el problema és que això no
és tot, perquè utilitzen una tècnica de despesa que hipoteca la
Conselleria d’Agricultura fins a l’any 2022, mitjançant la
programació de despeses plurianuals.

L’any 2004, la Conselleria d’Agricultura i Pesca va donar
subvencions a SEMILLA periodificades fins a l’any 2014, una
primera per valor de 22.275.000 euros, i això significa que
SEMILLA gastava aquests 22 milions en un any i la Conselleria
d’Agricultura els anirà pagant fins a l’any 2014, per tant, fins a
l’any 2014 la part proporcional d’aquests 22 milions d’euros
compromesa del pressupost d’Agricultura.

I a IBABSA hi va haver tres modificacions de crèdit, una
per 947.000 euros, una altra per 8.896.000 euros i una altra per
1.300.000 euros, total 2004, expedients plurianuals, 33.422.000
euros. 

I què ha passat el 2005? Bé, el passat mes de novembre, al
butlletí oficial de dia 24 de novembre, es publiquen tres
convenis entre la Conselleria d’Agricultura i SEMILLA, firmats
pel secretari general Sr. Llorenç Rigo, el primer dels quals que
és fins l’any 2020 per pagar despesa corrent de la conselleria,
com per exemple preservació d’espècies vegetals,
modernització de la gestió telemàtica de les confraries de
pescadors, equips i programes per a la mateixa conselleria per
processament de dades, reunions, conferències, cursos, és a dir
el que és el funcionament ordinari de la conselleria o de les
funcions delegades a SEMILLA, també fins a l’any 2020. I es
traspassa el capital necessari més els interessos que SEMILLA
haurà de pagar per fer front a l’endeutament que haurà de fer
per fer front a aquesta despesa. Un segon conveni fa referència
als camins rurals que es pagaran l’any 2022, 8 milions de
camins rurals i 4.237.000 euros d’interessos. I un tercer conveni
per finançar les subvencions ordinàries als pagesos, és a dir, les
convocatòries que tradicionalment feien de subvencions, com
per exemple, ajudes de suport i difusió a races autòctones; ajuts
per a contractació de personal de cooperatives i SAT; ajuts a les
organitzacions professionals agràries; ajudes al sector agrari i
pesquer mitjançant la convocatòria de la consellera, bé, en total
aquests tres convenis pugen a 24 milions d’euros més
11.180.000 euros d’interessos i un total de 35.189.675. Per tant,
2004, 2005 i 2006, sense comptar els plurianuals que
segurament farà el 2006, perquè si segueixen amb aquesta
tècnica, la Conselleria d’Agricultura i Pesca i les seves
empreses públiques s’han endeutat amb 125.574.673 euros, més
de 21.000 milions de pessetes. Què te pareix secretari!

Bé, això és particularment greu, jo diria que una
irresponsabilitat, perquè ara ens trobam en un procés de
reestructuració de la Unió Europea, una ampliació de la Unió
Europea allà on, independentment de la negociació que faci el
Govern espanyol i en el cas que faci la millor negociació
possible, hi haurà una disminució de fons europeus perquè

haurem de fer front a l’ampliació, hi entren països de l’est, amb
una renta per càpita molt per baix de la mitjana i que se’n duran
una part molt important dels fons europeus, per tant hem de
presumir que a partir del 2007 tendrem una reducció
considerable de fons europeus que afectaran sensiblement les
disponibilitats de la Conselleria d’Agricultura i Pesca. Bé, i serà
el moment de fer un esforç pressupostari més important amb
fons propis per compensar la disminució de fons europeus. Clar,
i no només no tendrem aquesta capacitat inversora sinó que
estarem absolutament hipotecats, pagarem interessos,
amortització de la mota i tots aquests interessos.

Per tant, només per això ja se justifica una esmena a la
totalitat a aquesta tècnica pressupostària i a aquesta tècnica de
gastar d’aquesta manera.

Però podríem admetre que això hagués servit per a un pla de
xoc per activar l’agricultura i la ramaderia i fer front als
problemes de la pesca, però la pregunta és: on són aquests
doblers, aquesta doblerada que ha gastat aquests dos anys la
conselleria, i que realment té un pressupost sensiblement
superior als que pressupostava el govern anterior, ho hem de
reconèixer, vostè té molts més doblers, gasta molts més doblers
que l’anterior govern en matèria d’agricultura i pesca, però on
són? Quin resultat ha donat aquest “gastòrum”? On són les
actuacions noves? I, sobretot, on són els resultats? Perquè clar,
vostè va entrar i immediatament, vostè i ja l’anterior conseller,
immediatament va anulAlar algunes accions, especialment en
ramaderia i en el sector lacti, que havien donat bons resultats, va
dir: no, no, aquestes polítiques no són les que volem fer, en
farem unes altres. Però no hi ha hagut alternativa. Aquelles
polítiques, amb una misèria de recursos anuals, actuaven sobre
els preus i aconseguien incrementar la rendibilitat de les
explotacions ramaderes, se suprimeixen, en teoria hi ha una
alternativa, cap problema si hi ha resultats, però si els resultats
no acompanyen és quan li hem de demanar responsabilitats. I
els resultats, l’exemple que he posat del sector lacti, és un
degoteig constant d’empreses ramaderes que van tancant, per
manca de rendibilitat i sobretot per manca d’expectatives, que
en parlava el president del Govern aquí, les expectatives tan
importants en l’economia.

I avui què ens trobam? Ens trobam amb el cooperativisme
desanimat, no es creen noves marques i hi ha un desànim i una
desilAlusió dins el sector que això és el pitjor que pot passar a un
sector econòmic. Miri, Sra. Consellera, hi ha una cosa pitjor que
no dedicar els recursos suficients a un tema prioritari i és gastar
més recursos en temes prioritaris i que no es noti, això és pitjor
que gastar poc, gastar molt i que no es noti és pitjor que gastar
poc.

Bé, i davant tot això, davant aquesta manca d’alternatives
veim més empreses públiques, més estructura burocràtica, més
alts càrrecs, menys serveis, menys serveis d’atenció; les
delegacions comarcals es queixen, els usuaris de què tenen
menys serveis que abans.

Dins tot això, vostè només entrar en el pressupost de l’any
passat ens va explicar que tenia una partida 600.000 euros, 100
milions de pessetes per fer un gran estudi dels problemes del
sector agrari. Jo en comissió li vaig demanar com estava aquest
estudi, si ja tenien resultats, vaig llegir el Diari de Sessions
perquè me’n vaig haver d’anar, no me va contestar. Pregunta
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concreta: què ha passat amb aquests 100 milions dedicats a
estudiar els problemes del sector agrari?

I finalment, Sra. Consellera, li he de retreure la deslleialtat
institucional que vostè practica amb el Consell Insular de
Menorca, l’única institució que en aquest moment està
governada per un color distint; primer, amb la creació d’un
comissari polític, un diputat del PP a l’oposició que actua
d’això, de vertader comissari polític dins Menorca. Segon,
presentacions sense convidar el Consell que té la
corresponsabilitat en matèria d’agricultura, fins al punt
d’inaugurar l’electrificació del Pla Verd sense convidar el
Consell que havia participat en la seva elaboració. Mirin si es
varen empegueir els usuaris, la SAT que era beneficiària
d’aquest Pla Verd, que varen fer una segona inauguració
convidant el Consell, perquè havien fet feina braç a braç amb el
Consell de Menorca i els varen convidar perquè estaven
empegueïts.

Bé, acab, Sr. President. Ens trobam amb una situació crítica
a fora vila i no estam per baralles partidistes, estam per intentar
tancar files i trobar solucions per a un sector estratègic i que ho
passa molt malament, i nosaltres ja començam a dubtar si
realment aquest Govern del Partit Popular té interès a què fora
vila surti endavant o si l’agricultura és una nosa per aquest
projecte estratègic que ahir un diputat del PP, amb tota la seva
cruesa, ens va retratar: “Mallorca és una gran àrea
metropolitana, amb una economia de serveis”. Dins aquesta àrea
metropolitana les explotacions agràries són una nosa, són un
obstacle o realment ens hi posam i ens hi esbraonam i les traiem
endavant?

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sampol. Finalment, passam a la defensa
conjunta de totes les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
Socialista a les seccions incloses en el present debat, per la qual
cosa té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Tur Torres.

EL SR. TUR I TORRES:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Presentam esmenes a la totalitat, no en presentam tantes com ha
defensat el Sr. Sampol, encara que té tota la raó amb tota la seva
intervenció i que la subscric al cent per cent, nosaltres
presentam esmena a la totalitat a la conselleria i a les empreses
públiques i que intentaré explicar amb la meva intervenció.

En primer lloc, presentam esmena a la totalitat perquè vostè,
Sra. Consellera, quan va presentar els pressuposts a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts ho va fer fent un joc de “trileros”
perquè vostès passen els euros d’un lloc a l’altre, de la
conselleria a les empreses públiques, de les empreses públiques
a la conselleria i, la veritat, no hi ha qui s’hi aclareixi, ens ha
duit moltes hores de feina aclarir on van i on són els doblers que
van destinats a la política agrària, que hi hauríem de posar
cometes perquè crec que un dels problemes de la seva
conselleria és la manca de política agrària a la seva conselleria.
Però al final, a força de fer-hi feina crec que ho hem aclarit i els
números no quadren, efectivament hi ha un joc de “trileros”.
Perquè vostè me va dir a la presentació dels seus pressuposts

que el pressupost total de la conselleria era de 124 milions
d’euros, on la conselleria en gestionava 78, IBABSA 6.5,
SEMILLA 13.5 i FOGAIBA 26.

Primera mentida, perquè de 78 milions que estan
pressupostats a la conselleria, 28 milions d’euros van transferits,
bé per capítol 4 o bé per capítol 7, directament al pressupost, a
finançar les empreses públiques. Per tant, aquests 28 ja estan
comptabilitzats també a les empreses públiques, no ens
comptabilitzi a dos llocs, no ens facin de “trileros” quan ens
presenten els pressuposts d’agricultura; que vull creure, veient
com funciona aquest Govern, que no passa només a agricultura,
que passa a moltes altres conselleries aquest joc de “trileros”
amb els pressuposts. Per tant, els pressuposts de la conselleria
no són 124 milions, com va afirmar solemnement vostè, són 96
milions de pressupost total, la conselleria més les empreses
públiques, perquè hi ha 28 milions que ens volia pressupostar a
dos llocs.

Però és que és més, d’aquests 78 milions que té
pressupostats la conselleria, 28 com hem vist ja van directament
a les empreses públiques; però n’hi ha 27, que són els que es
gestionaran sota el Reglament de FEOGA-GARANTIA que es
passen després, com així es va explicar, a FOGAIBA, amb la
qual cosa 28 i 27 són 55, que si els restam dels 78 de la
conselleria al final la conselleria gestiona 23 milions d’euros,
dels quals, d’aquests 23, 7 milions d’euros corresponen a capítol
1, els sous de la consellera, dels alts càrrecs i dels funcionaris.
En resum, la Conselleria d’Agricultura gestionarà 16 milions
d’euros i tendrà un capítol 1 per gestionar aquests 16 milions
d’euros de 7 milions de pessetes.

Això és fer els números, si vostè en té uns altres surti, els
expliqui i els discutirem. Esper que efectivament els expliquin
i els puguem discutir, esper, com diu el Sr. Flaquer, que no me
parli com me va fer l’altre dia del que passa a Madrid, esper que
parlem dels pressuposts de la comunitat autònoma d’agricultura
d’aquestes Illes Balears, esper que sigui així. Per tant, la
conselleria gestionarà 16 milions d’euros, FOGAIBA gestionarà
53 milions d’euros, a vostè, Sra. Consellera, no li han fet una
empresa pública adjunta a la conselleria, a vostè li han deixat
una conselleria adjunta a una repartidora, a una empresa
pública, FOGAIBA, que farà de repartidora, una repartidora que
no gestiona vostè, que, a més, no gestionarà vostè, perquè, tal
com diu l’articulat dels pressuposts i tal com ja està publicat en
el BOIB el reglament on es crea el FOGAIBA com a organisme
pagador, diu l’articulat del pressupost que “correspon, amb
independència de la quantia, al conseller competent en matèria
d’agricultura o, si s’escau, -i això ja està publicat en el butlletí,
per tant ja s’escau- als òrgans que resultin competent per a això,
d’acord amb aquestes normes”. Per tant, aquesta repartidora no
la gestionarà vostè.

En resum, veim que dels 96 milions del total del pressupost
la conselleria en gestiona 16. I la conclusió, Sra. Consellera, és
molt elemental i molt senzilla, per a això no fa falta la seva
conselleria. Seria molt millor dissoldre la conselleria, adscriure
aquesta empresa pública, repartidora i les altres, si es vol, ja
sigui a la Conselleria d’Hisenda, ja sigui a la Conselleria
d’Economia o a la que vostès creguin més adient i, com a
mínim, per fer el mateix, que és el que deia el Sr. Sampol, per
fer el mateix on els serveis en el sector es noten a faltar cada dia
i les queixes cada vegada són més grosses, per fer el mateix, que
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és repartir uns pressuposts, ho podríem fer estalviant-nos 7 o 10
milions de pessetes de sou d’alts càrrecs i de capítol 1 que
podrien anar destinats a l’agricultura que prou falta faria.

Però és més, vostè també va concloure a l’exposició, que
entre les tres empreses públiques, FOGAIBA, SEMILLA i
IBABSA, sumarien amb subvencions, repartirien amb
subvencions 49 milions d’euros. Bé, s’ha de dir, i aquí el Sr.
Sampol s’ha estès molt i amb raó, s’ha de dir que d’aquests 49
milions 18 són de deute; si a aquests els restam els 25 que venen
de BrusselAles o de l’Estat, arribam a la conclusió que el Govern
de les Illes Balears l’únic que aporta a aquest pressuposts de
subvencions de 49 milions d’euros que deia vostè, l’únic que
aporta és deute, 18 milions de deute i 4 milions més per quadrar.
Però això per a subvencions, que és on el Sr. Sampol ha incidit
molt i té raó, per subvencionar el dia a dia de l’agricultura
vostès s’estan endeutant enguany amb 18 milions més, o sigui
el que aporta el Govern de les Illes Balears als pressuposts,
perquè la resta o ve de BrusselAles o ve de l’Estat. O sigui,
seguim endeutant-nos per donar subvencions.

Això podria ser pel que fa a les xifres, als grans nombres,
però també volem fer un repàs a les polítiques. I en primer lloc,
la política d’endeutament, aquí no fa falta que m’estengui
perquè no superaré l’explicació tan extensa i tan clara i tan
fonamentada que ha fet el Sr. Sampol, l’endeutament, si miram
aquests anys enrera més el 2006 ja és molt alt, 57 milions o,
com molt bé ha dit el Sr. Sampol, més de 100 milions si hi
sumam aquesta enginyeria financera que va fins l’any 2022 que
ha dit el Sr. Sampol. Bé, tot això per finançar una repartidora de
subvencions.

Això agreujat amb la dinàmica que du la Unió Europea, la
PAC amb el tema de subvencions o, el que és més greu i més
lògic, per altra banda, les resolucions de l’Organització Mundial
del Comerç que en el 2013 s’han de retallar determinades ajudes
a l’agricultura. Per tant, pot arribar el moment que els recursos
que vendran d’altres àmbits evidentment seran menors, el deute
serà tan elevat que potser no puguem ni pagar els interessos. Jo
crec que la hipoteca que deixen vostès a la política d’agricultura
dels futurs anys és per preocupar-se.

I en qualsevol cas, segueixen en això, amb la repartidora,
sense aprofitar els recursos que durant un temps encara tendrem
per prendre mesures estructurals. Efectivament, fan el contrari,
les poques mesures estructurals que s’han anat implantant
vostès el que fan és eliminar-les, per exemple, dissolen en
aquest pressupost les cambres agràries; que poden dir que tenien
poca funció o no era molt clara la seva funció, bé, com a mínim
hi havia una funció clara, que les eleccions a cambres te
donaven la pauta o la representació de les organitzacions
agràries, que sens dubte és important, i vostès ho menyspreen i
veurem perquè.

Per tant, eliminen les cambres agràries, però no
substitueixen un sistema electoral per visualitzar la
representació de cada una de les organitzacions agràries dins el
sector, perquè evidentment, si les cambres agràries no tenien
més funció que la de consulta i de colAlaboració amb
l’administració, això és lògic que se substitueixi per les
organitzacions agràries. Però han de fer el que toca, que és saber
qui són, qui és qui dins el sector, i vostès no ho fan perquè no
els interessa, prefereixen seguir discriminant políticament, això

vol dir des dels interessos polítics i partidistes, no del sector,
volen seguir discriminant com han fet fins ara, de les tres
organitzacions agràries que hi ha a la nostra comunitat
autònoma una és la que influeix en les polítiques i és la que se’n
du les subvencions i els recursos; a una altra li queden les restes
i a la tercera ni aigua, tenen mesures posades expressament
perquè aquesta organització agrària no tengui accés a les
subvencions. Per tant, no insisteixin desmuntant aquelles
organitzacions i polítiques estructurals que hi ha dins la nostra
agricultura, perquè és el contrari del que haurien de fer.

I vaig acabant, Sr. President, abreujaré, perquè veig que se
m’ha encès el llum vermell. Fan el mateix amb les ADS o ADV,
un sistema d’associació interessant, vostès estan preparant una
nova regulació que obligarà a la concentració i a la reducció
d’aquestes, amb la qual cosa el Govern segurament estalviarà
recursos, però aquests recursos serà a canvi de donar manco
recursos al sector per a polítiques que són necessàries.

El mateix la sortida de PRILAC, també el Sr. Sampol n’ha
parlat, una de les poques mesures que s’havien pres estructurals
per al sector, vostès l’acabaran deixant morir. Però és que és
més, vostè incompleix el mandat que té del Parlament que la va
instar a elaborar un pla estratègic per al sector i presentar-lo al
Parlament. El té ja aquest pla? Perquè no només incompleix pel
fet que no l’ha presentat, incompleix perquè també l’acord del
plenari del Parlament la instava a reordenar les subvencions, a
reorientar les subvencions cap a mesures estructurals. Vostè
segueix darrera la política de repartidora. Ja li hem dit que no és
la solució ni té futur, la política de repartidora ni és la solució ni
té futur. Però és el que li deia abans, ni per a això és necessària
la seva conselleria, per repartir uns recursos que cada vegada
seran menys, com hem vist, no és necessària la seva conselleria.

Per tant, i acab, Sra. Consellera, si no té polítiques per al
sector el que ha de fer és anar-se’n, anar-se’n abans, del que ja
deia el Sr. Sampol, que ho comenci a demanar el sector, perquè
el descontent comença a ser gros. I alerta que quan ho demani
el sector no ho facin els seus, com li va passar al seu antecessor
i la deixin fora.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Intervenció del Govern, obrint
una qüestió incidental. Té la paraula la Consellera Hble. Sra.
Moner Tugores.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Jo
començaré la meva intervenció i me pareix que la podrem
comparar a les dues cadenes de ràdio, la Cope i la Ser, perquè,
fent zapping en el cotxe, que l’escolt sempre, doncs quan
n’escoltes un i escoltes l’altre o vivim a països distints o no
vivim a la mateixa comunitat perquè res és el que diu una i el
que diu l’altra. A mi me posin o m’encasellin a la que més els
convengui, però jo diré el que s’està fent des de la conselleria i
per tant hi ha el que hi ha i si sobr m’ho dirà el meu govern, i si
m’ho diu el meu govern, així com me va cridar m’entornaré i
me n’aniré cap a ca nostra i no passa res. Per tant, fins que no
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m’ho digui el Govern que me va du a aquesta cadira a seure jo
hi seuré, això és el que faré.

(Remor de veus, aplaudiments i petit aldarull)

Els pressuposts, els agradi o no els agradi i endeutats o sense
endeutar, que sí que és ver que hi ha endeutament, només
faltaria, i és ver, però sí que són per cobrir les necessitats que té
el nostre sector. I des del 2004 al 2006, des del 2003 al 2004 es
varen augmentar un 25%, repartits o no repartits dins les
empreses públiques, perquè la consellera continuu essent jo,
mentre no passi el que he dit abans. Per tant, aquestes empreses
públiques depenen de la Conselleria d’Agricultura, i fins avui
encara la consellera som jo.

Del 2003 al 2004 es varen augmentar un 25%; del 2004 al
2005 es varen augmentar un 18,1%, i del 2005 al 2006
s’augmenten un 16,5%. I tot això és perquè hi ha unes
demandes i perquè hi ha uns objectius a du endavant que els
demana i els necessita el nostre propi sector.

Vostès me diuen que no estam mancats de projectes i
d’objectius per cobrir les necessitats del sector. No és ver això,
per ventura i segur que els nostres objectius no són els de
vostès, i això està claríssim. Entre d’altres coses, en els
pressuposts del 2006 està previst treballar amb el FOGAIBA
principalment per cobrir i donar sortida a totes les iniciatives
que tenen les empreses tant agroalimentaris, com del sector lacti
com del sector pesquer. I jo dic això perquè és fonamental que
tenguem un cos, una empresa, una gent que faci feina allà on els
expedients que sortien amb 500 dies de mitjana avui surten amb
40, màxim 60 dies; això és ajudar el sector, que la gent, quan es
decideix a muntar una empresa, a fer una inversió, no els
tenguin 500 dies sense contestar i alguns ni contestats. Per tant,
això és l’objectiu principal d’aquesta empresa, aquest i més que
també aniré dient.

A la promoció agroalimentària el 2006 hi destinam
2.100.000 euros, a línies de promoció alimentària. A la
producció agrícola ecològica l’any 2002 hi havia 48.000 euros
en ajudes i 550 hectàrees de producció, en el 2006 hi ha 620.000
euros en ajudes directes i 126.000 al consell regulador i més de
7.000 hectàrees en producció.

En promoció i contractació d’assegurances agràries, per a
l’any 2006 hi teníem 300.000 euros, perquè estam fent feina
dins el tema de les assegurances agràries.

I a reserves marines per a l’any 2006 estan pressupostats
368.000 euros en vigilància, 384.000 en anàlisi de seguiment i
669.000 en esculls artificials.

Per altra banda, el que me deia el Sr. Sampol, que no hem
ajudat a les empreses, tampoc no és cert això; hi havia unes
empreses, és ver, quan vostès acabaren de governar que
s’aguantaven amb un fil, no és ver que apujassin els preus,
s’anaven menjant el seu capital perquè no sabien funcionar o no
varen saber funcionar. Les empreses que es munten han d’estar,
crec jo, damunt tres pilars i un dels pilars és muntar la pròpia
empresa, que aquella empresa sàpiga fer la feina per la qual s’ha
muntat i sobretot, sobretot, comercialitzar el gènere que fa,
perquè, si no, no hi ha empresa, hi ha deutes. Si no són capaços

de treure el seu producte no hi ha empresa, hi ha deutes. Per
tant, d’això en podríem parlar molt d’aquest tema.

Quina és la idea i la intenció de la Conselleria
d’Agricultura? Doncs jo els ho diré: seguir donant suport a les
empreses que realment caminen i no muntar fantasmes. La
conselleria, com supòs que vostè també sap, té una participació
del 15% a Fruita Bona, el 20% a s’Esplet, el 49,5 a Carn Illa, el
49,5 a Plandisa, el 25 a Bon Mè Segle XXI i dins aquest
començament d’any entrarem a Ope Mallorca Mar amb un 30%.
Això és una manera d’ajudar les empreses i estar dins el consell
d’administració d’aquestes empreses i aquestes empreses doncs
que facin la feina que els pertoca, i això és venir del propi sector
venir cap a l’administració i l’administració hem d’estar devora
gent que té idees, que té iniciatives i que veu que els seus
productes sortiran al mercat i que tant la nostra agricultura com
la nostra ramaderia, dins el residual que li hagi tocat viure,
doncs allà hi serà.

Què hem fet amb altres empreses? Doncs, jo els ho diré: a
Menorca se’ns va presentar un projecte allà on s’han fusionat o
han muntat una SL, que el seu titular és Menorca Llet, i
Menorca Llet és la Central Asturiana més Coinga. Aquesta
empresa ha presentat un projecte d’inversió de 8.126.000 euros;
l’ajuda ha estat o és, perquè s’està fent, de 2.438.000 euros. Els
toca, no passa res, vull dir que això és el que toca. En aquesta
pròpia inversió en aquest moment i per allò que he dit abans, de
què els expedients no dormin damunt les taules, ja s’ha fet el
primer pagament i el primer pagament ha estat d’1.219.000
euros. Quan justifiquin la resta se pagarà la resta. Però això s’ha
fet en un temps rècord, no rècord, de fer feina, de cuidar-se
d’aquells expedients de què no dormin perquè quan decideixen
fer una intervenció d’aquest muntant, la gent no pot estar
esperant que ens arribin al cap de dos anys les ajudes. En
aquesta ajuda hi ha hagut el 20% que hi posam el Govern
central i la conselleria, el 5% per estar dins l’Objectiu 2 i se li
ha aplicat una regla d’excepcionalitat, que també està
contemplada a la llei, d’un 5% més i això suma el 30%.

Però a més d’això, Coinga segueix sent Coinga. Aquest tema
és per a la llet envasada, per als brick, però després segueix sent
Coinga i Coinga fan aquestes instalAlacions i per tant, Menorca
Llet i Coinga empraran les mateixes instalAlacions. I Coinga
segueix sent una cooperativa que seguirà fent formatge. I la
fàbrica de formatge amb denominació d’origen Maó, segueix
sent cooperativa i la inversió d’aquesta cooperativa és de
7.983.000 euros i l’ajuda màxima que se li ha atorgat és el 40%
en aquesta ajuda i se li han atorgat 3.193.000 euros i busques,
no els dic aquí. No hem efectuat cap pagament perquè tampoc
estan pendents de justificacions de les inversions. Per aquí
volem caminar.

En promoció agroalimentària, hi destinam més de 2 milions
d’euros, hi ha ajudes en el consell reguladors, procuram que els
PDR arribin d’hora. Promoció directe de SEMILLA amb les
empreses que realment la gent va a comprar en aquelles
empreses, com poden ser El Corte Inglés, Eroski, com és la
campanya que se va fer del formatge de Maó, s’ha fet una
campanya nacional durant tot l’any passat. Enguany tenim en
programa fer una campanya nacional de l’oli de Mallorca. Per
aquí caminarem i no caminarem pel camí que vostès ens volen
marcar. Per tant, en el tema de promoció i en el tema de dur
objectius per endavant no me diguin segons què, perquè jo



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 4 / 21 de desembre del 2005 4057

 

també vaig arribar i vostès acaben de governar i sé què vaig
trobar. Ni vostès ho feren tan malament, ni jo tampoc ho faig
tan bé, ni tan malament com m’ho volen pintar tampoc és.

Ajudar el sector lacti. El Govern del PSOE és el que l’ha
d’ajudar, va treure un decret de la retirada de quota i el
repartiment de la quota làctia i no en va arribar a Balears, se’n
dugueren la nostra. Sap on se’n va anar? L’objectiu està
totalment complit, havien de guanyar Galícia i amb la nostra
quota i amb la de totes les altres comunitats, no som nosaltres
tots sols, guanyaren Galícia...

(Algunes rialles)

Sí, sí, ja poden riure ja, els números canten eh? Això és així,
ni més ni pus. Totes les altres comunitats..., el Govern va
comprar la quota a totes les altres comunitats i totes estam en
menys, manco Galícia que hi varen arribar 155.000 tones de
quota. Aquesta va ser la beneficiada. I ningú va moure un dit
aquí. Al Sr. Tur, no sé si hi era dia 3 de maig, li vaig demanar
que ens ajudés a veure si podríem trobar una mica de quota, o
no va fer res, o no l’escoltaren, que també podria ser. Però no en
va arribar aquí eh?

El tema de la quota làctia, les peticions en el MAPA varen
ser d’1.712.000 quilos, els ramaders de les nostres illes que
demanaren quota. Les peticions varen ser en un número de 35
explotacions. Sap quants de quilos varen rebre? 409 quilos, no
arriba al 25% d’allò que va se va demanar. Amb els preus
màxims, crec que pagaren el 0,85 i res de..., no vull dir de
regal... El 50% que nosaltres hem donat perquè puguin emprar
el 50% de la quota demanada, vull dir que vàrem haver de pagar
tots els quilos que demanaren. D’aquestes 35 explotacions en
rebutjaren 12, això és un terç del que se va demanar. Se va
negar quota a 12 de les 35 explotacions. Mentre que aquesta
comunitat va comprar en el seu dia el 2004, 3,5 milions de
quilos de quota i aquesta consellera va anar a Madrid a plorar
quota, és la meva obligació, per veure si podia arriba una mica
de quota més cap a Balears. I ens donaren 2.700.000 quilos de
quota més, bons són, ben contents i ben agraïts.

Què ha passat? Les peticions, és una xifra espectacular, en
el sentit de què cap a Madrid demanaren 1.712.000 quilos i
justament a la nostra, a la de Balears, en demanaren 9.398.000.
Els quilos rebuts entre els que teníem i els que ens donaren han
estat de 6.322.000. Les peticions dels ramaders han estat 87
explotacions, vol dir que encara n’hi ha de gent interessada en
aguantar les explotacions, només faltaria! Rebutjades, cap ni
una. On ha arribat aquesta quota nostra? Al 67,26% de les
peticions que cada un dels ramaders ens han demanat. Per tant,
crec que hem obrat amb justícia i hem donat la quota que hem
pogut, en la proporció que ens ha donat aquests 6.322.000
quilos, no en teníem més. Però és que altres comunitats no
n’han tenguda gens. A Menorca, solAlicitants 7.121, a la nostra
quota. Concedits, 4.709.000 quilos de quota, ramaderies de
Menorca 67. A Mallorca han solAlicitat 2.247.000 quilos,
concedits 1.511.000, ramaderies 19. Eivissa ha solAlicitat 30.000
quilos i n’han concedit 20.000, ramaderies 1. 

Per tant, acab, perquè me donareu més llenya, després jo
tornaré i crec que no xerram el mateix llenguatge i com no el
xerram no crec que ens arribem a entendre. Però sí els escoltaré
amb molta atenció.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula el Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo no li he
demanat que se’n vagi, bé, qualcú ho ha dit, el Sr. Tur diu que
se dóna la culpa. Li deman que a més a més d’asseure a la seva
cadira, perquè ha dit que el Govern la va triar perquè assegués
a la cadira, a més de seure li deman que escolti tothom, no
només uns, que intenti colAlaborar amb tothom. 

I li demanaré una altra cosa, que dins la seva conselleria
comandi i que comandi els buròcrates perquè si fa massa cas als
buròcrates no li anirà bé, perquè aquest és un sector molt
especial que hi ha d’haver molta feina a peu de terra. Per una
qüestió molt important, naturalment que els doblers ho són,
naturalment i que aquest sector sense subvencions no pot viure,
entre altres coses perquè no hem de fer de Quixots. Els
americans que bravegen molt de liberalisme, subvencionen la
seva agricultura i els seus productes i posen aranzels perquè no
els n’entrin. Per tant, si l’agricultura europea ha de sobreviure,
ha de ser en base a subvencions. Això ha de ser compatible
després amb un comerç solidari? Bé, aquí hi ha una guerra de
móns en aquest moment, però en definitiva és una cosa que fins
i tot escapa a les nostres responsabilitats que tenim aquí. En
podem parlar un dia que tenguem més temps, però evidentment
és aquesta la situació.

Jo li reconec, li he reconegut, que vostè té més recursos
econòmics i manco calamitats, n’ha tenguda qualcuna, però no
les compari al costat d’allò que hi va haver el 2000, el 2001 i el
2002. Calamitats de desastres naturals, calamitats de malalties
que obligaren a un gran esforç pressupostari i que tal vegada va
impedir més polítiques estructurals i que se’n feren. Miri, què
vol dir una política estructural? Una subvenció d’1 euro és una
subvenció d’1 euro, indispensable per mantenir una explotació
agrícola o ramadera. Però una actuació estructural pot convertir
1 euro en 100 euros per al pagès, si aconseguim actuar damunt
els preus i si aconseguim rompre pràctiques monopolistes que
se donen i se donaven en el sector lleter. Clar i quan vostè diu:
“no sabien comercialitzar”. Bé, una empresa el primer any, jo
no en conec cap, a no ser les empreses hoteleres que el primer
any donen beneficis i amortitzar la inversió en 3 anys, com
braveja algun hoteler, no n’hi ha d’altra. Ara una explotació
agrícola, o una empresa agrícola, pensar que el segon any ha de
donar beneficis, sobretot quan ens plantejam intervenir en un
sector. Estam parlant d’un sector fortament intervengut i per
tant, si vostè renuncia a intervenir dins un sector i l’abandona al
lliure mercat fracassarà o caurà en mans dels qui a la pràctica
formen un monopoli que controla els preus i no els deixa pujar.

Aquí hi havia una guerra entre el sector monopolístic i altres
sectors i vostè va prendre part pels de sempre i els preus tornen
ser els de sempre. Però, ja li ho vaig dir una altra vegada, 10
milions de pessetes damunt el seu pressupost cada any,
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significaven 500 o 600 milions de pessetes al sector, a través de
millor preu. Això són les polítiques que hem de fer. I
naturalment que quan ve una empresa privada i s’acull a la seva
convocatòria pública d’ajudes té ajudes del FEOGA, del 30 i
fins i tot del 40% per a actuacions prioritàries en matèria
d’agricultura. I naturalment que hem de donar ajudes a les
iniciatives privades, però no descuida la capacitat que vostè té
d’intervenir en petites actuacions de 10 milions de pessetes,
insignificants dins el pressupost que vostè maneja.

Bé, jo li he de dir una cosa. Jo aquí ja començ a dur anys i
ja me comença a avorrir aquesta paret, entre vostès no m’han
ajudat i... Sap què me va dir un diputat de l’oposició fa 4 anys,
quan nosaltres estàvem en el Govern? “Vostès no deuen haver
sabut negociar”. Jo què li hauria de dir a vostè? No ha sabut
negociar, supòs que li ho dirà el Sr. Tur, però no és la meva
feina. Jo he de lamentar que vostè, per culpa de vostè, o per
culpa del Govern de l’Estat, aquí no hagi vengut la quota que
necessitàvem. 

Ara allò que sí li puc recriminar a vostè és el sistema de
repartiment. Vostè ha rebut el 67% i ha repartit el 67%. I clar,
un que havia demanat 400.000 quilos, n’hi han tocat 268.000.
I un que havia demanat 1.000 quilos, n’hi han tocat 670. I això
què significa? Que aquest que demanava 1.000 quilos i només
n’hi han tocat 670 tancarà, perquè amb 670 no pot mantenir una
explotació ramadera. Això és el que passarà. Per tant, vostè
havia d’haver fet un repartiment progressiu. I el de 400.000, tal
vegada enlloc de 268.000, li haguessin bastat 220 o 230.000 hi
hagués pogut satisfer, sinó el 100%, el 90-95% de les demandes
d’aquests petits productors que si només els dóna el 67% els
condemna a no tenir economia d’escala perquè la seva empresa
pugui funcionar.

No m’ha contestat què ha passat amb els 100 milions de
pessetes per estudiar el sector agrícola...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Sampol, anirà acabant per favor.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Ha parlat de reserves marines i he recordat que li vaig fer
una pregunta en comissió i no me va contestar. Té intenció
d’atendre la demanada de la Confraria de Pescadors de Cala
Ratjada i crear la reserva marina de Llevant, atès que se
produeix el “miracle” de què els pescadors solAlicitin una
reserva marina? Els posarà traves l’administració? Perquè fins
ara sempre havia passat a l’inrevés, que l’administració
impulsava una reserva marina i la màxima oposició era dels
pescadors. Aquí la iniciativa és dels pescadors. No els
contentarem i farem un bé al medi ambient?

I finalment, gràcies, Sr. President. Li he de reiterar la
preocupació per la gravíssima hipoteca pressupostària que vostè
i el seu equip estan consolidant. I sincerament, no dubt que
vostè fa moltes feines, dóna respostes, però no hi ha una relació
entre el grau d’endeutament i la percepció que té el sector de la
tasca que fa la seva conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Moltes gràcies, Sr.  Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Tur.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Veu Sr. Flaquer, ara que parla per
telèfon, supòs que m’escoltarà igualment, que li deia que
s’alegraria que discutíssim els números i les polítiques de la
comunitat autònoma, no les d’una altra banda perquè ja va
passar l’altre dia i avui ha tornat passar, però també en parlarem.

En qualsevol cas sí que crec que li hauria de recomanar al
Sr. Matas, des de la meva modèstia, que tal vegada seria bo per
a l’interès general de la nostra comunitat que la Sra. Consellera
d’Agricultura enlloc de seguir a l’àrea d’Agricultura l’haguessin
com analista i estratega electoral i política, per aquesta
conclusió tan interessant que ha fet de què a Galícia se guanyen
eleccions mitjançant quota lletera. No sé, tal vegada hi
guanyaríem tots, el PP amb aquesta estratega que té aquí
perduda i els interessos de la nostra agricultura, ramaderia i
pesca i tal vegada tenir un altre conseller que fes polítiques més
adequades i més necessàries.

Jo també li vull fer una puntualització al Sr. Sampol, quan
ha dit: “el Sr. Tur assumeix la culpa d’haver demanat la
dimissió perquè jo sí l’he demanada”. Sr. Sampol, el vull
rectificar, no assumesc la culpa, en tot cas assumesc el mèrit,
veient que ben prest, el sector ho començarà a fer i jo m’he
avançat. En qualsevol cas queda clar.

Clar, la Sra. Consellera sempre fa una mateixa reflexió que
és allò que almanco a mi i al meu grup ens preocupa, avui ho ha
fet entorn a PRILAC. “Nosaltres volem donar suport a les
empreses que realment caminen, no a les empreses fantasma”.
Sra. Consellera, les empreses i els sectors dins del sector primari
que realment caminen, que funcionen, no necessiten darrera
l’administració...

(Remor de veus)

Bé, idò si aquestes també la necessiten Sra. Consellera, molt
més aquelles que tenen dificultats i que no caminen. I no per
això vostè ha de venir aquí a dir que són empreses fantasmes. Jo
no sé d’aquí uns anys, amb les polítiques que vostè està
aplicant, quantes empreses quedaran en el sector, fantasmes o
no. És probable que en quedin poques, de seguir aquest camí el
que quedarà és una conselleria fantasma perquè de cada vegada
la seva conselleria gestiona menys pressupost, li ho gestionen
d’un altre àmbit i com li ha dit el Sr. Sampol: “escolti més a la
gent i menys als buròcrates”.

En resum, sobre el tema del sector lacti de les nostres illes.
Sra. Consellera, pensa complir el mandat parlamentari aprovat
per unanimitat en aquest Parlament, sí o no? Ja du un any i mig
i segueix incomplint aquest mandat parlamentari, no només
perquè encara no l’ha presentat, sinó perquè segueix fent les
polítiques contràries a allò que diu l’acord del Parlament, que
insistesc, es va aprovar, li agradi o no, per unanimitat. I vostè
segueix donant-li voltes al tema de la quota i que si Madrid ho
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gestiona d’una manera o d’una altra. Miri, jo vaig intentar que
m’ho expliqués l’altre dia, no ho vaig aconseguir perquè només
va parlar de com ho gestiona Madrid. Avui sí ho ha explicat.
Vostè va perdre una gran ocasió quan havia de repartir el
programa de retirada autonòmic, més allò que se li ha concedit
des del ministeri de fixar uns criteris de repartiment, coherents
en funció de les necessitats del sector. I vostè no ho va voler fer,
segurament perquè només n’escolta uns i no vol escoltar els
altres.

És més, vostè no ho va voler fer i quan li varen recriminar
per part del sector va dir: “no fa falta, en sobrarà”. Ara ha hagut
de reconèixer que no n’hi ha prou i que com que no va fixar
criteris no n’hi ha prou, i com que no va fixar criteris, com molt
bé li ha dit el Sr. Sampol, aquells empresaris petits que en varen
demanar poca perquè són petits i són conscients de les seves
limitacions, ara els ha queda tres. I aquells grossos, sempre els
mateixos, que en varen demanar, encara que proporcionalment
se’ls hagi retallat, els queda una quantitat important. Per tant, el
problema no està tan sols en com ho gestiona Madrid, vostè té
tot el dret quan vagi allà dir i fer constar tot allò que cregui que
interessen a les nostres illes. Per cert, per primera vegada en la
història, perquè si ho recorda vostè, el decret Cañete ho deixava
en mans del mercat i va ser el mercat el que va pervertir tant el
sistema...

(Remor de veus)

...que era el mercat que venia a comprar aquí, en negre
moltes vegades, i ho duia cap a Galícia, o a qualsevol altra
banda, el mercat. Ara el ministeri ha intervingut i ha intervingut,
entre altres coses, posant com un criteri de repartiment, cosa que
no va fer vostè, la insularitat. En qualsevol cas en podem parlar
i quan vagi allà, digui allò que vulgui. Però, vostè aquí no ha
fixat criteris i quan el sector li va dir va respondre “tanmateix en
sobrarà” i ara resulta que no en sobra.

En qualsevol cas, Sra. Consellera, com a mínim escolti a
tothom, escolti les organitzacions agràries, no només n’hi ha
una, n’hi ha tres i una la tenen a pa i aigua. I compleixi almanco
els mandats del Parlament.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Moner, té vostè la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’AGRICULTURA I PESCA
(Margalida Moner i Tugores):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Sampol, l’estudi que vostè
me va demanar, estam fent unes feines des de dins la conselleria
com és posar al dia i informatitzar tot el tema dels registres
agrícoles i ramaders i altres temes dins la pròpia conselleria per
poder donar la passa a poder seguir amb aquest estudi. Jo li puc
assegurar, hi ha els doblers, que dins el 2006 aquest estudi,
possiblement en mig any, ja podrem donar sortida o podrem
mostrar aquest estudi que tenim en marxa.

La reserva marina que m’ha demanat la tenim en marxa. El
mes que ve tenim una altra reunió amb el ministeri. El problema
que hi havia o que hi ha és que agafam aigües exteriors perquè

només amb aigües interiors ens queda molt petita. Crec que
arribarem a un acord amb el Govern central que estam estudiant
la manera de què la reserva sigui suficientment gran com perquè
quedi bé i estam en això. Dins el gener tenim unes reunions,
altra vegada amb Madrid, ja han vengut els tècnics de Madrid
per parlar-ne i darrerament n’hem parlat amb molta freqüència,
però dins aquest mig any tendrem el tema de la reserva marina
en condicions de reserva.

El Sr. Tur me diu que no he fet l’estudi que aquest
Parlament me va comanar. Jo li dic que sí, que s’ha fet feina
amb la taula de la llet, amb un sector de la llet, allà on s’han
arribat a unes conclusions que després les presentarem i els ho
direm. Però diu que jo dec aquest estudi en aquesta cambra. Hi
ha un dita que diu: més val deure tota la vida que fer-ho perdre.
I jo procuraré que no se perdi.

Però que vostè me parli de repartir quota de llet, vull
admetre els criteris del Sr. Sampol del PSM, però dels seus ni
un. Ja he vist els que han emprat el PSOE i vostè forma part
d’aquest partit i com estratègia política no m’hi enviï a mi,
vostès ho han fet beníssim, què he d’anar a repetir les coses.
Vostès havien de guanyar a Galícia i hi dugueren 155.000 tones
de quota i tots els altres hem quedat “a dos velas”, com diuen
els forasters. Això és el que hi ha i no una altra cosa.

Les mesures que s’han agafat perquè el Govern el PP..., ja
s’havia comercialitzat tot el tema de la quota que ja era un
desastre. Jo li dic que el que passa ara és un desastre, que la gent
tengui una quota seva, comprada seva i no pugui fer el que
cregui que ha de fer amb la seva quota i a més, cap comunitat
autònoma pot comprar un litre de quota, això és gros. I el PP els
va deixar a vostès...

(Remor de veus)

Un bon marrón i gros és el que heu deixat vosaltres. Que no
podria sortir quota de cap comunitat, o sigui que un 1,5 de la
quota que havia de sortir havia de quedar a la comunitat i ara la
duen tota a fora, amb poques possibilitats de poder-la tornar a
recuperar. Per tant, no sé de què me parla i no sé de quin
repartiment me parla.

De les empreses. Les empreses participades són empreses
que tal vegada sense aquesta participació no funcionarien tan bé
com funcionen ara. I a aquestes empreses les donam un ventall
perquè puguin treure el seu producte allà on va la gent a
comprar. I això és la nostra política, si no féssim aquesta jo
m’asseuria aquí on seu vostè. Per tant, aquesta política és la que
durem endavant i no en durem d’altra, de moment. A no ser que
se’ns creuin temes que vegem més interessants per als nostres
ramaders, per als nostres agricultors i sí els escoltarem.

Aquesta consellera escolta tothom, maldament li sàpiga
greu, tothom. I totes aquestes queixes que hi ha, segons vostè,
no els hi han de donar a vostè, vostè no els arreglarà res, les
m’han de donar a mi, si no és així no arreglaran res...

(Remor de veus)

Què va! Tothom xerra amb mi, tothom qui vol xerra amb
aquesta consellera. Tothom. I si li ho vénen a contar a vostè
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s’han equivocat de portal, no és al seu que han d’anar, és al de
la conselleria. Els ho digui perquè jo els vull escoltar.

Bé, crec que puc acabar. Vostès han mantingut el seu criteri
i nosaltres mantenim el nostre. Això són els nostres pressuposts
i això són els pressuposts que durant el 2006 durem per
endavant i procurarem que els nostres ramaders, els nostres
agricultors i els nostres pescadors estiguin atesos el millor
possible. Això és la meva feina i això és el que procuraré fer.

Gràcies, Sr. President.

(Aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Aquesta presidència demana si hi
ha cap grup que vulgui intervenir a favor d’aquestes esmenes,
o volen fixar posicions? Em referesc al Grup Parlamentari
d’Esquerra Unida i Els Verds. Perfecte.

En torn en contra té la paraula el Grup Parlamentari Popular.
Sr. Gaspar Oliver i Mut.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President, Senyores i senyors diputats. Els
pressuposts de la Conselleria d’Agricultura i Pesca per a aquest
any 2006 està concebuts per sortir a camí a la reforma de la
política agrària comuna que, com tots vostès saben, canvia el
sistema d’ajudes als agricultors i ramaders que passen de ser
ajudes a la producció per ser ajudes al desenvolupament rural,
és a dir, que perden, idò, el seu caràcter compensatori. Hi ha,
per tant, un desacoblament de les ajudes a la producció evitant
d’aquesta manera possibles sobreproduccions que es donen de
vegades pel fet únic de poder cobrar la prima. El que es pretén
amb aquesta reforma de la política agrària és que els agricultors
produeixin en funció del mercat, que tenguin la garantia de
l’estabilitat en els seus ingressos i una agricultura compatible
amb el medi ambient i el benestar dels animals.

Aquest pressupost està pensat per poder ajudar els
agricultors i ramaders, ja que s’haurà de ser més competitiu, per
la qual cosa s’haurà d’invertir més en qualitat, comercialització,
promoció, tècniques productives, més i millor gestió i eficiència
empresarial i potenciar les unions i associacions participant en
els processos de transformació i comercialització.

La conselleria s’ha preparat, com deia fa un moment, per fer
front a aquests nous reptes i, entre d’altres actuacions, vull
destacar per la seva importància la creació el juny del 2005 del
Fons de garantia agrària i pesquera de les Illes Balears. El
FOGAIBA es constitueix com a organisme pagador i de foment
i el que es pretén és comptar amb un grup de persones
especialitzades en la tramitació de els ajudes i de les
subvencions al sector agrícola, ramader i pesquer, dotades amb
la tecnologia més moderna, equips i coneixements per tal que
tramitin de manera ràpida i àgil totes les ajudes i subvencions
per als agricultors, ramaders i pescadors d’aquestes illes, fent
més àgils els tràmits i reduint al màxim la paperassa i el temps
d’espera. I, francament, senyores i senyors diputats, em consta

creure que els grups de l’oposició estiguin en contra de tot això
que és pel que es crea el FOGAIBA.

El Grup Parlamentari Popular votarà en contra de les dues
esmenes a la totalitat que s’han presentat, perquè pensam que el
FOGAIBA a més de ser un bon instrument és també necessari.
Rebutjarem les esmenes a la totalitat que presenta el Partit
Socialista de Mallorca i el PSOE a SEMILLA, així com les dues
parcials també del PSM que proposen dedicar els 8.423.000
euros que rep SEMILLA de la conselleria a signar convenis
amb organitzacions de productors.

A la compareixença de la consellera i també a les memòries
del projecte de pressuposts s’explica clarament quins són els
objectius que es pretenen aconseguir amb SEMILLA i que
pensam que són els que reclama el sector agrari i pesquer. Com
o qui duria a terme els programes que desenvolupa SEMILLA?
Mirau, crec que val la pena relacionar, encara que sigui
escaridament, les tasques més importants que du a terme
SEMILLA perquè se n’adonin, senyores i senyors diputats, de
la gravetat de la proposta de desmantellar SEMILLA.

Qui farà el subministrament de llavors certificades i de
productes fitosanitaris i d’alfals deshidratat? Qui executarà el
programa Proalfa? Qui o com s’administraran les accions del de
Fruita Bona, d’Esplet, de Plandisa, de Carmilla o de Mallorca
Mar? Qui farà la promoció agroalimentària, l’estadística agrària,
la vigilància de les reserves marines, els cursos de formació
agrària o de formació nauticopesquera, l’experimentació
agrària, la lluita contra la llengua blava? Com es redactaran i
s’executaran els plans de reguius o com es gestionarà el
laboratori de sanitat vegetal? Com es podran dur a terme totes
aquestes tasques? El que es pretén en realitat, senyores i senyors
diputats, és que ho facin les organitzacions de productors? Això
és el que pretenen quan li transfereixen 8.423.000 euros? Si això
és així, si el que es pretén és que les organitzacions de
productors facin el que fa SEMILLA, jo em deman què és el
que ha canviat? Han canviat de manera de pensar, senyors del
PSM? Vostès han estat al Govern, han canviat vostès o el que
ha canviat és el Govern? No acceptarem aquestes esmenes,
SEMILLA és un dels motors del camp balear i pensam que ho
ha de continuar sent.

I quant a les esmenes a IBABSA, dir el mateix. Vostès,
senyors del PSM, proposen el mateix, els recursos que
transfereix la conselleria a IBABSA vostès proposen que es
donin via conveni a les organitzacions i associacions de
ramaders, i jo no hi perdré més temps, em remet als mateixos
arguments que he usat quan em referia a l’esmena que presenten
a SEMILLA. Nosaltres no volem paralitzar la ramaderia balear
posant en perill la sanitat de la nostra cabana que és el que
passaria si es desmantellàs tal com vostès proposen IBABSA.

El PSM ha presentat dues esmenes als programa de serveis
generals que votarem en contra, també. La primera perquè ja
està previst incrementar els recursos de les delegacions
comarcals, concretament les de Mallorca quedaran dotades amb
un delegat cadascuna i en sis persones més, a més dels mitjans
necessaris com és ara la informàtica. I quant a l’Institut de
Recerca, Investigació i Formació Agrària i Pesquera, té una
dotació de 900.000 euros que pensam que és suficient.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 78 / fascicle 4 / 21 de desembre del 2005 4061

 

Al programa de foment del sector agrari de les Illes Balears
el PSM ha presentat tres esmenes d’afectació, una de suport a
les organitzacions professionals agràries i una altra de suport a
les denominacions d’origen quan la conselleria ho ve fent i amb
càrrec a les partides d’aquest programa. No cal, idò, afectar res,
no cal dir a la conselleria que fai el que ja fa. Rebutjarem
aquestes dues esmenes i també la 9010 del PSOE que va en el
mateix sentit.

Per una altra part, he de demanar tant al PSM com al PSOE
que retirin l’esmena que han presentat per afectar 300.000 euros
de suport tècnic a la gestió de les cooperatives agrícoles, i ho
faig en base a l’acord a què es va arribar per unanimitat ara fa
un any de destinar, precisament 300.000 euros del pressupost de
SEMILLA a UCABAL per a la realització d’un estudi que
defineixi un nou model per a un cooperativisme agrari balear i
que no es donassin més ajudes al cooperativisme fins que aquest
nou model no estigui definit. S’ha d’estar a l’espera, idò,
senyores i senyors diputats, a ajudar les cooperatives amb
aquelles inversions o despeses d’acord amb un model elegit, i
la cooperativa de Formentera, senyors del PSOE, no n’és una
excepció, la conselleria té dotació pressupostària per ajudar tot
el cooperativisme balear, però, això sí, una vegada definit el
model. I això, per acord de tots els grups parlamentaris.

I quant a l’agricultura integral i ecològica, és un dels capítols
on la conselleria, a més de dedicar-hi molta d’atenció, hi dedica
també els recursos suficients. Concretament al programa de
mesures d’acompanyament a la PAC hi figura la partida de
foment a l’agricultura i a la ramaderia ecològica amb 887.000
euros i 85.000 per al foment de control integrat, i hi hem de
sumar, a més, els més de 2.200.000 euros que SEMILLA ja
destina al programa de productes agroalimentari de qualitat.

I li dic el mateix, Sr. Sampol, quant a les esmenes per a
races autòctones i confraries de pescadors, IBABSA destinarà
70.000 euros a les associacions de ramaders i el FOGAIBA
50.000 a les associacions de ramaders de races autòctones, i les
confraries de pescadors rebran subvencions del FOGAIBA per
un import de 222.600 euros.

Aquestes són les previsions, Sr. Sampol, jo li dic el
desglossament de les partides, el compromís de la conselleria i
perquè votarem en contra de les seves esmenes, perquè la
conselleria té, i ho diu, a més, el compromís de fer-ho.

A l’esmena del PSOE d’afectació per a formació amb
organitzacions agràries, SEMILLA té previst destinar-hi
300.000 euros a formació agrària. I afectar 200.000 euros al
programa d’Anyell Eivissa com a marca de qualitat, això li he
de dir, Sr. Tur, que no és possible a dia d’avui, perquè la Unió
Europea no ha autoritzat encara com és preceptiu aquesta
referència geogràfica, no hi ha hagut encara cap iniciativa per
aconseguir aquest reconeixement i la tramitació, vostè sap que
duraria més d’un any. No es pot, per tant, subvencionar la
implantació d’una marca de qualitat Anyell d’Eivissa. Dir-li,
això sí que hi ha hagut converses, i crec que vostè ho sap, a
nivell de consell insular i que si s’aconsegueix aquest
reconeixement es podria acollir a la línia d’ajudes per a la
millora de la comercialització de productes de qualitat.

Per una altra part, li he de dir també, Sr. Tur, que no fa falta
instalAlar un dipòsit de nitrogen a Campos, ja que IBABSA ha

posat en marxa un nou servei de subministrament de nitrogen
líquid a les explotacions, evitant d’aquesta manera temps i
despeses als ramaders.

El PSOE presenta també una sèrie d’esmenes que fan
referència a un pla de viabilitat per al sector lleter, i jo els he de
recordar, i aquí s’ha dit, que hi ha un mandat parlamentari
d’elaboració d’aquest pla i recordar també que el març del 2005
es va constituir la mesa sectorial del sector lacti boví i que a la
darrera reunió de dia 15 de novembre, la mesa ja va lliurar un
document amb les conclusions a la consellera i que aquestes
conclusions es remetran a aquest parlament per poder-se
debatre.

Rebutjarem, per tant, senyores i senyors diputats, i acab, les
17 esmenes a la totalitat que ha presentat el Sr. Sampol, perquè
basa els fonaments d’aquestes esmenes en la crítica a
l’endeutament, endeutament a què el Govern va haver de
recórrer per poder tapar els forats, els drets reconeguts de tercers
que es va trobar del pacte de progrés de 330 milions d’euros.
Però, a més, Sr. Sampol, vostè el que podria fer si no està
d’acord amb l’endeutament seria fer una esmena que se
suprimís aquest endeutament, però no, vostè ho du a les
organitzacions de productors. 

I miri, Sr. Tur, no hi ha joc de “trileros”, això és tècnica
pressupostària, les empreses públiques no són les que generen
aquests recursos, aquests recursos són de la conselleria i l’única
forma de passar aquests recursos de la conselleria a les
empreses públiques. Això és tècnica pressupostària, si vostè vol
que parlem de pressuposts consolidats, sí, efectivament
parlaríem de 96 milions, però és que la consellera a la seva
compareixença ja va dir que hi havia de restar aquests 28
milions, però vostè no fa de “trilero”, vostè el que fa és màgia,
perquè ha despistat 27 milions de pessetes d’aquests
pressuposts. Miri, els 27 milions de pessetes estan pressupostats
al centre de cost 20701, però no estan pressupostats dos pics, i
el que es diu és que després passaran al FOGAIBA, però no
enredi, no embulli la gent, no vulgui fer màgia, i nosaltres no
feim de “trileros”.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Oliver. Pel PSM-Entesa Nacionalista, Sr.
Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Sr. President. No feia comptes intervenir fins a la traca final
del Sr. Oliver que m’obliga contestar-li que exactament el
mateix endeutament, el mateix deute o els mateixos impagats
que va trobar l’actual conselleria respecte del govern anterior,
ho va trobar el govern anterior respecte del penúltim govern, i
vàrem fer front a les despeses sense parlar-ne tres anys. Per tant,
deixin de mirar enrera i comencin a mirar cap endavant, perquè
és allà on hi ha el futur, enrera només hi ha el passat.

 Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Tur té la paraula.

EL SR. TUR I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, el Sr. Oliver ha
començat la seva intervenció dient que aquests pressuposts
estan preparats per a l’aplicació de la reforma de la PAC. Jo
només li diré una cosa, digui’m una sola partida i un sol euro
que estigui destinat a l’aplicació de la nova PAC i llavors ja em
donaré per content.

I també dir-li, Sr. Oliver, que la Sra. Margalida Jiménez
Losantos, perdó, Sr. President, que amb tanta COPE i amb
aquest discurs m’havia confús ...

(Remor de veus)

... vull dir la Sra. Consellera diu que no li interessa cap dels
criteris del repartiment que defensa el Partit Socialista, miri, jo
només n’hi vull dir a mode d’exemple un o dos, que hagués
estat bo que s’haguessin introduït en el seu programa de
repartiment i que així ho reclamava aquest sector que diu que
escolta i que a l’hora de la veritat no és cert. I no és que m’ho
venguin a dir a mi, sinó que ...

EL SR. PRESIDENT:

Un poc de silenci, per favor.

EL SR. TUR I TORRES:

El ministeri, entre d’altres, fixa criteris com primar petites
explotacions, explotacions familiars, primar joves que
s’incorporen, primar explotacions que han lliurat durant els
darrers anys la producció a una cooperativa de transformació o
comercialització, sens dubte criteris importants per definir
polítiques en aquest cas Prilac, i l’ajudarien a començar a
complir aquell mandat que té del Parlament i que vostè no
compleix i que està recollit a una de les nostres esmenes.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tur. Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. 330 milions d’euros de drets
reconeguts és el que s’ha trobat el Govern del Partit Popular
amb referència a la passada legislatura, drets que va reconèixer
el pacte de progrés. Si a vostè, Sr. Sampol, no li agrada
l’endeutament que proposa el Govern en aquests pressuposts ho
té fàcil, faci una esmena retirant l’endeutament, és a dir, una
esmena on el Govern es comprometi, ho hauria de fer vostè,
com és natural, a no subscriure aquest endeutament, però vostè
no ho fa, vostè l’endeutament que fa el Govern, sí, vostè pot fer
una esmena que el Govern no faci l’endeutament i no passa res,
seria una esmena de filosofia, una esmena política, la pot fer,
però vostè no ho fa, s’estima més dur aquests doblers a les
organitzacions de productors, i jo li he diu per què no ho havia

fet abans, per què és que vostès no feien aquesta política amb
les organitzacions de productors i ara la proposen?

Sr. Tur, sí, jo n’hi explicaré més d’un d’euro per fer front a
aquesta reforma de la PAC, FOGAIBA, FOGAIBA es fa
precisament i s’ha constituït per poder fer front a aquesta
reforma de la PAC, i com a exemple una de les feines que li puc
esmentar, tendrà prou feina d’agilitar totes les tramitacions i
també una immediata que és intentar que tots els beneficiaris de
la prima única amb el tema de cereals, per exemple, activin els
seus drets, perquè si no els activen aquests drets se n’aniran a la
reserva nacional i ja sabem, i aquí s’ha explicat molt bé, què
passa quan en aquesta comunitat els drets se’n van a la reserva
nacional, en tenim un exemple molt recent pel que fa referència
a la quota lletera.

I això és el que els he de dir, em reiter una vegada més en els
meus arguments i reiter també que la defensa de l’esmena a la
totalitat que han fet vostès no ha estat debatent els programes
que du a terme aquesta conselleria, sinó que han usat un
subterfugi que ha estat, per part del PSM, l’endeutament al qual
ha dedicat pràcticament tota la seva intervenció, i per part del
Sr. Tur, que ens ha delitat amb una pràctica de “trileros” i de
màgia.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. No volen intervenir? Molt bé.

Senyores i senyors diputats, començarem per votar el debat
núm. 9, de globalitat de la resta d’esmenes del debat núm. 8 de
medi ambient. Abans de passar a votació, dir que s’han
transaccionat tres esmenes afectant el capítol 6 de l’IBANAT,
que és una d’Esquerra Unida i Els Verds, 8780; la 9426 del
PSM i la 9033 del Grup Parlamentari Socialista. D’acord? Dit
això, passam a votació el debat núm. 9 de globalitat de medi
ambient, les esmenes.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Senyores i senyors diputats, passam a votació el debat núm.
10 de totalitat i de globalitat, secció 16, Conselleria d’Interior i
de l’empresa pública 11, de gestió d’emergències de les Illes
Balears.

Passam a votació, debat 10, esmenes.

24 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Passam a votar el debat núm. 11, de totalitat, secció 17
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, empresa
pública 86 Institut Balear de l’Habitatge, empresa de dret públic
87 Serveis Ferroviaris de Mallorca, i les empreses SP 05 Serveis
d’Informació Territorial Illes Balears, SA i SP 08
d’Infraestructures i Obres Portuàries, SA.

Passam a votació.
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25 vots a favor, 31 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Passam al debat núm. 12. Hi ha tres esmenes del PSM, la
9477, que s’accepta, i es transaccionen la 9478, afectant 50.000
euros a l’empresa de dret públic 87 SFM, i la 9474 que afecta
100.000 euros a l’empresa pública 08 d’Infraestructures i Obres
Portuàries. Dit això, senyores i senyors, votam el debat núm. 12
de globalitat.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Passam al debat núm. 13, de totalitat, secció 18 Conselleria
de Salut i Consum, la secció 60 Servei de Salut de les Illes
Balears i l’empresa de dret públic 89 Gestió Sanitària de
Mallorca.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Debat núm. 14, de globalitat, resta d’esmenes del debat núm.
13 Salut i Consum.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Passam al debat núm. 15, de totalitat i de globalitat, secció
19 Conselleria de Treball i Formació i secció 76 Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.

Darrera votació d’avui migdia, debat núm. 16, de totalitat i
de globalitat secció 20 Conselleria d’Agricultura i Pesca,
empresa pública 92 Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les
Illes Balears i les empreses públiques 03 Institut de Biologia
Animal de Balears, SA i empresa pública 04, Serveis de Millora
Agrària, SA.

Passam a votació.

25 vots a favor, 32 en contra, cap abstenció. Queden
rebutjades.
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