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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. Sí?

Molt bé. Alguna altra substitució? No?

Proposició no de llei RGE núm. 5135/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a
mesures per combatre les agressions al personal sanitari
de les Illes Balears.

Molt bé. Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu
a la Proposició no de llei RGE núm. 5135/2019, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i Mixt, relativa a les mesures per
combatre les agressions al personal sanitari de les Illes
Balears.

Per fer la defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Juli, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Juli Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Juli Dalmau, perdó.

(Algunes rialles)

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tots han pogut a hores d’ara
consultar aquesta PNL, que no fa una altra cosa que constatar
l’existència d’un greu problema relatiu a les agressions, tant
físiques com verbals, que pateixen els professionals sanitaris
de la nostra comunitat autònoma. 

Tal com expressa la PNL el nombre d’agressions al
personal sanitari de la nostra comunitat autònoma s’ha
incrementat any rere any, i per aquest motiu resulta, pareix,
indispensable traslladar aquesta situació tan desagradable que
s’està produint al debat parlamentari, i que sí que sigui aquesta
comissió un espai on ens puguem pronunciar en relació amb
aquest tema. 

També és cert que no és la primera vegada que es tracta
aquesta qüestió. És vera que la setmana passada justament
també en aquesta mateixa comissió vam haver de condemnar
també unes agressions que s’havien produït crec que un dia
abans, i per tant, com bé deia, no és una qüestió que sigui nova
sinó que ja s’ha anat posant damunt la taula en aquestes
setmanes d’inici d’aquesta legislatura.

El que sí és cert és que estam davant un problema que als
signants d’aquesta PNL en general i al Grup Parlamentari

Socialista en particular, ens ocupa i ens preocupa. Per això
defensam aquesta PNL, amb la intenció d’iniciar un debat que
permeti realitzar un seguiment oportú en relació amb els
acords que es puguin esdevenir després del debat que s’està
portant a terme ara mateix.

Com bé deia han pogut consultar la PNL. En qualsevol cas
són tres punts. El primer manifesta, en nom del Parlament de
les Illes Balears, el rebuig a aquest tipus d’agressions; el
segon trasllada la necessitat de revisar tots aquells protocols
que actualment estiguin en vigor per actualitzar-los i revisar-
los en la mesura que s’adaptin a la situació de gravetat que es
viu actualment dins l’àmbit sanitari en relació amb aquestes
agressions; i el tercer punt fa esment a la necessitat de
realitzar una campanya de difusió per donar a conèixer les
conseqüències penals que es poden esdevenir davant qualsevol
tipus d’agressió al personal sanitari a la nostra comunitat
autònoma. 

També és cert que en aquest punt en què ens trobam ara
mateix no partim des de zero, hi ha una feina prèvia que ja
s’està portant a terme, com activitats formatives per al
personal del 061 on es mostren tècniques de prevenció i
actuació davant el denominat pacient agressiu; també existeix
i funciona el botó d’avís a la Policia, el botó de comunicació
a companys a la pantalla de l’ordinador quan aquestes
agressions es porten a terme a un centre de salut, el botó de
bloqueig de les cabines de les ambulàncies també davant
qualsevol tipus d’agressió; i igualment l’administració també
preveu el suport psicològic als professionals que han estat
agredits , i de la mateixa manera també l’Advocacia de la
comunitat autònoma es persona com acusació  particular
davant totes les agressions que es puguin produir, sempre
demanant la pena màxima en aquests cas per als agressors. En
aquest sentit cal recordar que des de l’any 2015 els
professionals sanitaris tenen consideració d’autoritat pública
i que per tant, segons l’article 550 del Codi Penal, es preveuen
penes de presó de fins a 4 anys per als agressors que
agredeixin, malauradament, els professionals sanitaris.

Ahir vaig poder comprovar que aquesta PNL ha rebut dues
esmenes per part de dos grups parlamentaris. En qualsevol cas
les comentaré una vegada tots els grups hagin fet les seves
intervencions. 

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò també per a la defensa d’aquesta proposició
no de llei, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la
paraula la Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem defensam
que qui ens cuida ha de ser cuidat, i avui presentam aquesta
iniciativa comuna amb altres grups polítics per defensar
precisament que ja basta d’agressions als professionals
sanitaris i també als altres que donen suport.
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Les agressions es donen tant a l’àmbit intrahospitalari com
extrahospitalari, i hem vist un repunt especialment en el
col·lectiu d’ambulàncies, als tècnics, els metges i les
infermeres que treballen allà; també en els serveis
d’urgències. Evidentment aquí ens referim a aquelles
agressions voluntàries, que s’han de deslligar i separar sempre
d’aquelles que es produeixen per pacients psicòtics, pacients
amb demència, etc.; parlam d’aquelles que es produeixen de
manera voluntària i decidida, amb l’únic objectiu de fer mal a
aquella persona que ens està cuidant, que ens està atenent. 

És cert que hi ha factors que poden influir: la sobrecàrrega
assistencial, les llistes d’espera..., hi ha tota una sèrie de
circumstàncies, però en cap cas no està justificat, i crec que
des d’aquí enviam un missatge molt contundent avui, en cap
cas no està justificat cap tipus d’agressió ni verbal ni física a
un professional sanitari. 

Evidentment donam suport amb aquesta PNL a les
reivindicacions de tots els col·legis professionals que s’estan
fent, de les diferents associacions, que ens han fet arribar
aquest posicionament i des d’aquí esperam que es pugui fer
més feina. Evidentment existeixen recursos, jo no repetiré el
que ja ha comentat el Sr. Dalmau, existeixen recursos, però
s’han de posar més a l’abast i s’ha de fer especialment èmfasi
en el fet que l’agressió als professionals sanitaris evidentment
és un delicte, està recollit en el Codi Penal, som agents de
l’autoritat, i no es pot consentir ni tolerar en cap cas cap tipus
ni d’amenaces, ni d’agressions, ni de tot el que està succeint.
És un clam dels professionals i crec que avui donam una
resposta en la mesura de les nostres possibilitats en aquesta
qüestió per poder seguir avançant una mica més en eradicar
d’una vegada per totes aquesta xacra.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per a la defensa d’aquesta iniciativa, pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement vull fer meus tots els
comentaris que han fet els companys del Grup Socialista i de
Podem, tots els arguments que han exposat són els que han
duit també a firmar aquesta proposició no de llei.

Em centraré simplement a recordar que, bé, són molts els
casos que es viuen o s’han viscut a les Illes Balears, i les
esmenes que s’han presentat a aquesta proposició no de llei
per part del Partit Popular i per part del partit de VOX crec
que són esmenes que almanco requereixen del debat en
comissió. I ho dic perquè, independentment del suport final,
per exemple la proposta d’esmena de VOX, d’endurir el Codi
Penal en aquests casos, s’ha de matisar que, és clar, el 2015 ja
es va introduir o es va considerar el personal sanitari com
autoritat pública per tal que les penes tenguessin una
consideració de pena de fins a 4 anys, i això s’ha de posar en
valor. Jo entenc, entenc..., perquè a més el personal sanitari ho

demana, no és perquè VOX ara hagi presentat aquesta esmena,
sinó que el personal sanitari una de les coses que ens recorda,
sobretot el personal del 061, és que s’ha d’estudiar si és
factible o no endurir el Codi Penal per a aquests casos.

Nosaltres no donarem suport a aquesta esmena, però també
s’ha de dir que, bé, és una esmena que formulada d’una altra
manera, sobretot perquè aquest personal sanitari ja està
reconegut fa quatre  anys, formulada d’una altra manera i
intentant conèixer altres sectors de l’Estat, perquè el Codi
Penal al final, bé, es podria estudiar de cara al futur una
iniciativa en aquest sentit amb altre personal públic, a part del
personal sanitari.

Aquí a les Illes Balears tenim els casos de..., molt greus,
sobretot perquè som unes illes turístiques, unes illes
turístiques, i uns dels perfils  d’agressors són normalment
joves d’una mitjana de vint anys, ens diu el 061, que
evidentment..., de nacionalitat estrangera, que bé, idò vénen
aquí a fer un turisme d’oci, un turisme que hem criticat
constantment des de MÉS per Mallorca, que és aquest model
turístic que no volem, i que aquest perfil que moltes vegades
ens du aquest model turístic també és l’agressor al personal
sanitari.

Per tant, crec que és interessant, tant la PNL com l’esmena
que presenta VOX, perquè crec que va... no ho sé, crec que és
interessant de cara al futur poder cercar un consens en això
perquè crec que és important, i que té a veure també amb
aquest model turístic que hem criticat des de MÉS per
Mallorca.

Quant a l’esmena que presenta el Partit Popular, excepte
en allò de la presència policial, després ja hi haurà temps per
parlar-ne, crec que també hi podríem estar d’acord.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per a la defensa d’aquesta proposició té la paraula
el Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman perdó pel retard a causa
d’avions que no surten a l’hora.

La violència als llocs de feina en les seves diferents
modalitats de manifestació, de la física a la psicològica, de la
verbal a la sexual, etc., és actualment observada i percebuda
com a un problema global, amb matisos locals, que travessa
fronteres polítiques i culturals, sectors econòmics, entorns
laborals i categories professionals, així com altres formes de
violència quotidiana han estat considerades durant molt de
temps una qüestió de rang menor, gairebé privada i d’escassa
transcendència social i d’organització, s’ha convertit al llarg
dels últims lustres en una preocupació prioritària pels més
diversos organismes internacionals interessats en la qualitat
de vida i el benestar humà que la presenten com a un important
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factor de risc psicosocial en la feina, com un problema de
drets humans i com a una qüestió socialment urgent i
econòmicament rellevant que concerneix tant el benestar de
les persones com la salut dels ambients laborals, l’efectivitat
i l’eficiència de les organitzacions i també la qualitat dels
serveis que presten a la ciutadania, (...) que s’hagin de prendre
mesures, a banda de les que ja s’han pres.

El personal que pateix més agressions és el d’infermeria
amb un 24,58%, seguit dels  facultatius, amb un 20,32%;
l’atenció primària rep el 26,18% de les agressions;
l’hospitalària un 19,79%; i urgències, un 13.66%. 

Les dones són les víctimes principals, amb un 57% enfront
del 43% del personal masculí. El 12% ha precisat d’ajuda
psicològica, el 7% han agafat la baixa laboral i un 5% ha patit
lesions físiques.

Tot el que acab d’explicar ens aboca a una reflexió: a banda
dels canvis normatius i d’organització necessitam una societat
amb valors més cívics, el canvi només es produirà amb la
participació de totes les parts.

Votarem a favor de tots els punts d’aquesta proposta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. S’ha presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares l’esmena RGE núm. 6300/19, per a la defensa
d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, presidenta. Nosotros hemos introducido esta
enmienda, efectivamente como decía el representante del
Grupo MÉS, porque sabemos que es una demanda del sector
sanitario, ese endurecimiento de las penas. Somos
conscientes de que ya en el 2015 se les invistió con el status
de autoridad, con lo que ello conlleva, estar protegidos a la
hora de ser atacados como lo estaría también la policía u otros
funcionarios que, por ejemplo los docentes, también ya están
investidos con este status, y esto además implica que la carga
de la prueba se invierte y una serie de garantías para ellos.

Pero, visto que aún así seguimos teniendo estas agresiones
por parte  de usuarios cuando ellos están realizando sus
funciones, y visto que es una demanda del sector, nos pareció
oportuno introducir esta enmienda.

Estoy satisfecha de que al menos ya se haya tomando en
consideración el poderla debatir en algún momento más
adelante, incluso pues si se quiere extender a todas las
autoridades o a todos los funcionarios públicos que sean
revestidos de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

En cualquier caso por supuesto vamos a votar a favor de la
propuesta, de la PNL. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. S’ha presentat pel Grup Parlamentari Popular una
esmena, la RGE núm. 6338/19, per a la defensa d’aquesta
esmena té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui som davant d’una
proposició no de llei que crec que puc dir que... i que no
m’equivoc, que tots els partits polítics que som avui aquí en
aquesta comissió estam d’acord almanco amb el fons i, a més,
tal vegada no estarem d’acord en temes de matisos, en petits
matisos, que, a més m’agradaria que féssim tots avui una feina
d’arribar a un consens, perquè crec que som davant d’una
demanda, evidentment de tots els sindicats, però també de tots
els  treballadors que dia a dia atenen els pacients ja sigui a
Atenció Primària, ja sigui quan els van a recollir amb una
ambulància, ja sigui a urgències, ja sigui a un hospital
psiquiàtric, i els atenen de bona fe i en aquest moment tenim
una onada, que va a més any a any, d’agressions, evidentment
hi ha les verbals les quals bàsicament tenen lloc als centres
d’Atenció Primària i  quan van a consultes, i després, idò ja
agressions molt més contundents.

A la nostra comunitat autònoma hem tengut un repunt
important en el que duim d’any, a totes les illes perquè no hi
ha cap illa que se n’escapi, a Eivissa, a Mallorca, també el
juliol a Formentera... i és qualque cosa en què els
representants polítics hem de posar mesures damunt la taula
i dic mesures perquè no n’hi ha prou a posar bones intencions.

Des de fa ja molt de temps tots els sindicats del món
sanitari fan feina directament amb la conselleria -i ens consta,
perquè així, a més, han fet diferents rodes de premsa- a
actualitzar els protocols, no només a actualitzar els protocols,
sinó que fins i tot els mateixos plans de prevenció que tenen
dins l’ib-salut volen que s’arribin a desenvolupar
completament, però després hi ha una sèrie de protocols que
han quedat desfasats i que ara els fa falta aquesta actualització.

Com dic, per tot el que hem sabut a través dels sindicats
amb els quals hem parlat i per diferents rodes de premsa que
s’han fet des de la Conselleria de Sanitat, sembla que es troben
molt avançats.

Per això nosaltres avui hem presentat una esmena al segon
punt, evidentment he de dir que estam d’acord a votar a favor
al primer punt i al tercer, hem presentat una esmena al segon
punt que diu el següent: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar íntegrament
el Pla de prevenció de violència sanitària al SAMU 061 i
actualitzar els protocols actuals en matèria d’agressions abans
de finals d’any per adaptar-los a l’increment d’agressions que
es produeixen.”

Havia afegit també “perquè entre  d’altres mesures els
cossos de seguretat puguin d’una manera regular acompanyar
les ambulàncies als llocs conflictius”. Nosaltres hem afegit
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això d’aquest acompanyament dels cossos de seguretat perquè
és una reivindicació que tenen molts de sindicats, un dels
quals és l’IMEBAL, el sindicat metge és una cosa que
reivindica.

I a més nosaltres havíem vist a una nota de premsa que
s’havia publicat que el mes de juliol ja directament es donava
per fet que els cossos de seguretat a tota una sèrie de rutes
que saben que són conflictives, i que tenen un mapa d’aquelles
rutes que són conflictives, idò que d’una manera regular
coordinada l’ambulància amb els cossos de seguretat sortirien
acompanyades per fer una miqueta d’efecte dissuasiu.

També he de dir que Juli Dalmau m’ha comentat a veure si
hi hauria cap problema en arribar a un acord amb llevar a partir
de “que es puguin acompanyar”, és a dir, llevar el “perquè”,
“perquè entre d’altres mesures”, aquesta part nosaltres la
llevaríem. És a dir, a nosaltres ens va bé, si a tots els partits
polítics els va bé i per tal que s’aprovi per unanimitat, llevar
aquesta darrera part. Com dic l’havíem inclosa perquè era una
reivindicació que pensàvem que fins i tot des de la conselleria
s’havia avançat molt. Si això ha de ser un impediment perquè
s’aprovi, evidentment ho llevam.

Quant a l’esmena que ha presentat VOX, nosaltres creiem
que ara no és prioritari. Si tots els partits polítics estiguessin
d’acord amb aprovar-la..., nosaltres creiem que no és prioritari
bàsicament perquè hem parlat amb una sèrie de sindicats que
ens diuen que el que creuen que és súper prioritari és que es
doni a conèixer el Codi Penal actual, és a dir, creuen que hi ha
un profund desconeixement de les penes que hi ha; parlam de
quatre anys i evidentment, el que han dit tots -que no em vull
repetir- que ara la consellera (...) agent de l’autoritat.

Per tant, sí que és vera que fa falta... o del que més es
queixen tots és que fa falta qualque tipus de campanya als
PAC, als centres, fins i tot a les ambulàncies perquè es doni a
conèixer. “Escolti, vostè pot estar molt malament, hagi begut,
el que sigui, pot tenir això, però vostè es pot enfrontar a això”,
i és important que això es doni a conèixer sobretot als centres
de salut perquè no s’ha donat a conèixer.

Després podríem entrar en si és necessari o no és
necessari incrementar les penes, però vull dir..., crec que hi
hagut un avanç important que en aquesta pena s’hagi arribat als
quatre anys, i sí que és vera que s’ha de donar a conèixer
evidentment perquè tengui aquest efecte dissuasiu.

Ja està. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara farem un torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Fora de micro diré que si em dieu
Juama jo estic encantat, eh!, com Juli, era una broma, era per
fer..., m’agradaria veure aquesta distensió i aquest consens en

molts de debats a les iniciatives parlamentàries i tant de bo
hagués estat també ahir, però bé, contribuirem un poquet a
això.

Miri, sembla que no hem els deures nosaltres, crec que
som l’únic grup parlamentari que no hem dut una esmena, però
és que jo no esperava aquesta PNL, i no esperava aquesta PNL
i us diré  per què: fa una setmana en el Ple el meu grup
parlamentari va fer una pregunta oral en el Ple a la consellera
amb el contingut de la PNL; havia fet una pregunta escrita amb
quines mesures, no s’havia contestat, és el primer, el mes de
juliol, perquè aquest tema ve d’enrere, i quan va començar el
curs parlamentari nosaltres ja vàrem fer una pregunta i tenim
la resposta dos mesos després, però tenim la resposta a les
mesures, que és la mateixa resposta per escrit que ens va
donar la consellera la setmana passada.

Aleshores, com que la consellera a la compareixença
parlamentària d’objectius de dia 11 de setembre, als seus
objectius prioritaris, no va fer cap esment sobre la situació
que es produïa d’agressions al personal que fa feina a l’àmbit
sanitari, i que no només és personal sanitari, el personal
administració de triatge i el personal administratiu d’admissió
rep també, qui dóna cites, rep també agressions, verbals, són
agressions, com s’esmenten aquí i com no pot ser d’una altra
manera, nosaltres la vàrem instar a la comissió mateixa, a la
compareixença, a prendre mesures i el compromís del seu
equip i de la consellera, tant a la comissió com l’altre dia al
Ple, va ser, primer, reconèixer que hi havia un protocol que es
treballava amb els treballadors i amb els sindicats, i l’altre que
prenia mesures immediates sobre aquest tema. I estam
esperant, per això no hem presentat aquí una PNL, a la qual ens
haguéssim sumat a aquests logos dels quatre partits polítics,
perquè entenem que és de consens i sobretot perquè nosaltres
hem estat, sense voler tenir el protagonisme exclusiu, però sí
hem tengut la iniciativa de dur a debat iniciativa parlamentària
en aquest sentit.

Per tant, ja dic que, com no pot ser d’una altra manera,
donarem suport al plantejament que els grups que presenten la
PNL donaran.

Però, vàrem fer altres reflexions a la consellera, de fet a
la consellera n’hi vàrem fer una que va en la línia de gravar les
penes del Codi Penal o de la reflexió  que acaba de fer la
companya, la diputada Marga Durán, que és que donem a
conèixer, i li vàrem dir fins i tot que es fes mitjançant
informació als centres de salut, el que suposava la pena per a
un tipus d’agressió; perquè no és la persona gata només, o que
hagi fet un consum abusiu, les famílies quan hi van quatre o
cinc persones de la tensió que hi ha vola una galtada o una
agressió  pel familiar mateix, és a dir, no va gat ni va amb
consum de drogues, és a dir, hi ha una tensió per certes
circumstàncies.

Per tant, la dissuasió que es puguin fer en aquesta imatge
és important, i la conselleria ho va assumir, aleshores
esperàvem i donàvem la confiança, malgrat fóssim oposició,
que la consellera dugués a terme aquestes mesures. Però,
independentment d’això, que la iniciativa parlamentària dels
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grups que donen suport al Govern la duguin, perfecte,
estupend.

Jo volia dir que a la redacció, i ho hem comentat a
l’esmena i a la proposta que feu, tenguem en compte que és el
personal que fa feina dins l’àmbit sanitari, no ens oblidem de
les agressions que puguin..., perquè aquí quan es parla del 061
sembla que només és el 061, llavors ja m’ha convençut
l’explicació que ha donat de revisió dels protocols i  em
sembla correcte en el punt 1. 

Al punt 2 jo  també, perdonau al punt 2, a l’esmena que
presenta el Grup Parlamentari VOX-Actua, jo també estic
d’acord que tal volta no és el moment de presentar una
proposta -vicepresidenta, si em queda poc temps perquè avui
acabar amb aquest tema- si es presenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resta un minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -un minut-, doncs, crec que no és el moment, idò no és el
moment de gravar ara mateix i instar un debat de grau de
penes, a cada iniciativa que duguem quan vèiem un problema
gravar la pena no és la solució si no treballam altres àmbits
pedagògics i educatius i de sensibilització, que crec que es
poden fer.

Aleshores, sí que és palès això que he comentat, jo
seguesc donant un vot de confiança a l’equip de la conselleria
perquè dugui a terme aquestes mesures, si aquesta PNL dóna
més impuls demà a la consellera en la resolució, perquè ho
posi en marxa i més en un curt termini, evidentment, estarem
encantats, però la resposta immediata a tot el personal que fa
feina dins l’àmbit sanitari s’ha de produir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com sempre arrib la darrera a
moltes coses que ja s’han dit, però fixarem posició sobre
quina és l’opinió del Grup Parlamentari El Pi, que també hem
parlat amb els sindicats i que coneixem aquest problema des
de fa estona.

Nosaltres pensam que no hem de parlar d’agressions, sinó
que hem de parlar de violència sanitària, igual que parlam de
violència masclista, de violència en contra de la gent gran o
violència cap als infants; parlam que és un terme més ample i
més realista.

A l’ib-salut crec que hi treballen unes 15.000 persones, si
no estic equivocada, de personal sanitari, que inclou metges,
infermers, etc., ja s’ha dit aquí; les agressions psicològiques
no formen part de l’estadística que es calcula que entre unes
400, 500 persones sí que han denunciat i sí que tenen aquest
tipus d’agressió física, que és això que, finalment, sí que es
pot multar, sancionar, ordres d’allunyament o totes aquelles
coses, no?, però simplement són la punta de l’iceberg que hi
ha molt darrera d’una violència verbal, vexacions i d’altres
maneres de comportar-se de persones que fan pagar als
metges i als infermers el que l’administració no soluciona,
no?

Nosaltres el que voldríem saber quins són els protocols
que s’han actualitztat i sobretot quin és el pressupost, perquè
al final parlam de doblers, no són els doblers que facin falta
sinó, quin és el pressupost que han invertit en els darrers
quatre anys, quin és el pressupost que tenen per a enguany i
quin pressupost tendran per a aquesta partida durant l’any
2020? Crec que això és fonamental i partir d’aquí podem
començar a fer feina.

S’ha apuntat aquí que amb aquest pressupost es podrien fer
tallers de formació, programes de sensibilització, pacients i
familiars sembla que coneixen molt bé els seus deures a l’hora
d’exigir i de pegar, però no els seus..., -no, perdó-, els seus
drets a l’hora de pegar i exigir, però no els seus deures; tal
vegada per això coincidesc que el que s’ha de fer són
campanyes, si s’han de fer a televisió doncs que es facin a
televisió, a ràdio, a diaris, de qualsevol manera s’han de fer
campanyes que et diguin: escolta!, tu em pots pegar, però,
alerta, perquè el metge efectivament és una autoritat pública
i això està penat. Igual que a un revisor d’un tren tu no li pots
pegar perquè et pot agafar del coll i et pot treure, idò, un
metge també és una autoritat pública i, per tant, això està
penat.

Nosaltres també demanaríem guàrdies de seguretat. S’ha
apuntat a una part de l’esmena, que parlava de cossos i forces
de seguretat de l’Estat, nosaltres pensam que això sí que seria
una utopia perquè els guàrdies, cossos i forces de seguretat de
l’Estat no arriben al que han d’arribar, per tant, amb una
seguretat privada sí que hi estaríem d’acord, en cas de ser
necessària.

Proposaríem un mapa sanitari on hi hagi hagut episodis, el
061, urgències, atenció primària, no sé si hi és o no aquest
mapa, però en qualsevol cas el proposaríem. 

I pensam que sí que hi ha un protocol, però està clar que no
és suficient, s’ha de fer prevenció, com dèiem, aquestes
campanyes contra la violència sanitària, no contra les
agressions, cartells de sensibilització. No pot ser que aquell
que treballa en un àmbit sanitari que està aquí per curar-te hagi
de ser la diana de la violència d’aquells malalts, és que, a més,
és com a surrealista, no?, és com tirar pedres damunt la pròpia
teulada.

Efectivament, és un fenomen que avança a tota Espanya, els
professionals sanitaris paguen per allò que no en tenen cap
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culpa, quan hi ha, per exemple, sobrecàrrega de pacients, quan
hi ha llistes d’espera, quan demanen una baixa i no la hi donen,
el sistema amb les seves deficiències fa molt fàcil aquest brou
de cultiu que fa que al final s’enfrontin els pacients als
sanitaris.

Així que repetim, la nostra màxima preocupació, i estarem
molt vigilants en això, és què han gastat, quin pressupost tenen
per a enguany i quin tenen per a l’any que ve?

Per acabar, recordar que agredir un ciutadà és delicte, com
ja ho hem dit, un metge també ho és, qualsevol professional
sanitari dins aquest àmbit. Per tant, nosaltres estam d’acord
que s’ha de fer més prevenció de cara al futur, més pedagogia,
però en qualsevol cas hi votarem a favor, però estarem
vigilants.

Pel que fa a les esmenes del Partit Popular nosaltres
haguéssim dit que si canviaven cossos i forces per vigilància
de seguretat hi estaríem d’acord; com que directament ho han
retirat, nosaltres hi votarem a favor.

I llavors, dir-los que ja està tipificat com a delicte aquesta
agressió, els metges, com deia, són autoritat, nosaltres
apostam per la prevenció i pedagogia als ciutadans, tallers de
formació de cara als professionals per detectar possibles
conflictes. Així que pensam que no és el moment i, a més, li
recordam que no tenim ni govern, així que ara demanar això és
com una mica difícil que ens puguin fer cas. Sí que instaríem
el Govern que faci, i repetesc, un pressupost i no el que faci
falta sinó que ho quantifiqui amb quantitat d’euros.

Per tant, al PP li votarem que sí a aquesta esmena, a VOX
no, i, per suposat, donarem el suport al grup parlamentari
proposant, però amb totes aquestes anotacions que acab
d’esmentar.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si volen una suspensió de la sessió o volen
continuar. Entenc que continuam, per tant, un cop feta
l’observació pertoca ara la intervenció dels grups proposants
per fixar la posició i assenyalar si accepten les esmenes.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc, agrair les diferents
aportacions que s’han portat a terme per part dels  diferents
grups parlamentaris, crec que és bo el consens que s’ha
generat a les diferents intervencions davant la dimensió del
problema que tenim i que s’ha exposat, com deia, a les
diferents intervencions. Crec que el millor favor que podem
fer en aquest sentit als professionals sanitaris, a més dels
acords que avui puguem establir, i amb els quals estic d’acord
amb els diferents portaveus que hem de fer un seguiment per

controlar i comprovar el seu compliment, és mantenir aquesta
unanimitat en una qüestió tan sensible.

En relació amb les esmenes, estic d’acord amb les
consideracions que s’han fet en relació amb l’esmena de VOX,
en aquest sentit, en aquest cas a la PNL concreta que debatem
avui la rebutjaríem, tal vegada és una qüestió que té la
possibilitat de debatre’s a més llarg termini o en un debat de
fons, però sí que pensam que la dissuasió que traslladen
aquestes penes no implica, no són el motiu pel qual es
produeixen les agressions, crec que fa falta que la ciutadania
conegui que realment els professionals sanitaris són autoritat
pública, fa falta que la ciutadania conegui quines són les penes
que s’estableixen i que aquestes, com hem dit, van d’un any a
quatre anys, per tant, crec que ja són prou dissuasives com
perquè no s’hagin de produir. En qualsevol cas, sí que crec que
manca aquesta falta de coneixement.

En relació amb l’esmena del PP, agraesc a la Sra. Durán
que hagi acceptat la proposta que li hagi fet, crec que la seva
esmena millora el contingut del segon punt de la PNL, de fet
introdueix un termini, que crec que també és important per al
Govern que tengui aquest termini previst per portar a terme les
actuacions. En aquest sentit, crec que queda clar quin és el
nostre posicionament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Unidas Podemos té la paraula
la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per la nostra part donaríem
suport també a l’esmena del Partit Popular amb la modificació
que ja s’ha comentat aquí, pensam que és molt important
treballar en la prevenció i en la difusió de tots els
procediments i de les penes que ja estan a dia d’avui aprovades
i vigents al nostre Codi Penal.

En aquest sentit, votaríem en contra de l’esmena
presentada pel partit VOX, però sí consideram que seria
imprescindible que aquesta campanya de difusió, que està
recollida en el punt 2 fos..., perdona, en el 3, sigui avaluada, és
a dir que es faci la campanya on s’avaluï realment si això té
influència o no en la disminució de les agressions i després
avaluar una possible  modificació del Codi Penal, sempre
atenent a les dades i els resultats d’aquelles observacions i
estudis que es facin per part de la conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ferrà.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només dir que mantenim el
posicionament que hem dit abans a les esmenes que s’han
presentat per part del Partit Popular i VOX, que acceptaríem
evidentment la del Partit Popular, amb la supressió de la
darrera frase que ha proposat el Grup Socialista.

I només dir..., bé, referent al punt 2, que és el punt de
suport a la campanya de sensibilització, que és el que té més
protagonisme aquí, només fer la reflexió que evidentment no
fa falta ser molt loquaç perquè si el tipus és una persona de
vint anys, de nacionalitat estrangera, és a dir, la campanya
evidentment estaria bé que anés lligada, fos compartida amb la
Conselleria de Turisme, que evidentment supòs que no està
aquests dies per a moltes campanyes de sensibilització, però
evidentment creiem que ha de passar per una col·laboració
estreta, no només amb la ciutadania, com diuen la resta de
grups, en general, sinó amb un sector molt concret que és la
gent jove que ens visita, el turisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN.

No en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, entenem que passaríem a votar la PNL amb
l’esmena rebutjada de VOX i després amb l’esmena acceptada
del Partit Popular, llevant la darrera frase, a partir de “perquè
no entre d’altres mesures els cossos...”, és a dir, posaríem
punt en aquest moment. Tothom ho té clar? D’acord, idò,
passam a votar. 

Vots a favor?

Jo crec que tenim unanimitat. Així és que queda aprovada
aquesta moció, i no..., aquesta PNL.

I no havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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