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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.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tania Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Algú més? No?

Prosseguim. Passam al debat de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 7331/19 i RGE
núm. 7343/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7331/19,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a combatre el tabaquisme.

Començam el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7331/19, presentada conjuntament pels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
combatre el tabaquisme. 

En primer lloc, per a la seva defensa té la paraula, pel Grup
Parlamentari Socialista, el Sr. Dalmau, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En relació amb aquesta PNL, que tots
haureu pogut consultar, atès que fa estona que està registrada,
es trasllada que a l’any 2006 es va aprovar la primera
normativa per combatre el tabaquisme al nostre país i que, a
partir d’aquest moment, sí que es van començar a conèixer
dades que demostraven una disminució del tabaquisme a
Espanya i, per tant, una certa efectivitat normativa. La
legislació que es va aprovar el 2006 es va modificar a l’any
2010 i, malauradament, a partir d’aquesta data, o un parell
d’anys posteriors a aquesta data, s’ha començat a detectar un
increment del tabaquisme com a conseqüència un poc de la
falta o de la manca d’eficiència d’aquesta legislació, com
també d’un conjunt de mesures que a hores d’ara es pot dir de
qualque manera que han quedat obsoletes.

D’aquesta manera, entre  els anys 2007 i 2017 s’ha
incrementat en un 4,4% el nombre de fumadors al nostre país,
i si aquesta dada ja és preocupant n’hi ha una altra que encara
genera més alarma, que és el consum a una edat cada vegada
més primerenca entre els joves, i també un consum cada
vegada més estès entre els joves i les joves del nostre país. De
fet, avui mateix el diari El País es fa ressò d’aquesta realitat
i trasllada unes dades, unes xifres que demostren aquesta
tendència a l’alça, el foment del tabaquisme entre les persones
més joves del nostre país.

Davant d’aquesta situació, el novembre de l’any passat, ara
ja fa pràcticament un any, es va signar la Declaració de Madrid
per part de diferents professionals sanitaris i diferents
entitats, associacions científiques i de pacients, que
traslladaven en aquest document un seguit de mesures, de
propostes, per combatre aquest increment del tabaquisme que
s’ha produït en aquests darrers anys, com bé deia. Entre
d’altres, mesures, en aquest document es recull per exemple
l’increment del preu del tabac; l’ampliació dels espais lliures
de fum o la definició clara d’espais públics on es permeti
fumar; igualment també recull la possibilitat d’introduir un
empaquetament neutre del tabac, amb l’objectiu de fer manco
atractiu el producte, en aquest cas el tabac, i destacar els
perills que comporta el seu consum.

Per tant, davant aquesta realitat i davant l’escenari que s’ha
obert davant aquest increment del tabaquisme al nostres país,
aquesta PNL recull tres punts fonamentals: un que, per una
banda, insta el Govern de l’Estat a assumir de forma
progressiva i en el marc de les seves competències les
propostes que trasllada la Declaració de Madrid, a la vegada
que això impliqui una revisió de la legislació existent en
matèria de combat del tabaquisme, perquè aquesta sigui més
restrictiva i incrementi les sancions previstes. 

Igualment, introdueix un punt segon en el qual també
s’insta el Govern de les Illes Balears a continuar combatent el
tabaquisme a través dels mitjans que estiguin al seu abast, i
també assumint, en el marc de les seves competències i de
forma progressiva, les recomanacions previstes a la
Declaració de Madrid. En aquest sentit, és cert que el Grup
Parlamentari d’El Pi ha fet una esmena, per substituir aquest
punt per una proposta que implicaria aquesta mateixa idea però
en el marc de la Llei d’addiccions que s’aprovarà en aquest
parlament en un futur, i nosaltres acceptaríem -ja ho trasllats
inicialment- aquesta esmena, perquè entenem que millora la
redacció i no canvia el sentit de l’orientació inicial, que al cap
i a la fi és que la futura llei d’addiccions pugui recollir tot el
que apareix a la Declaració de Madrid i que sigui dins el marc
de les competències del Govern de les Illes Balears.

I finalment, el tercer punt també demana al Govern que
continuï fomentant i impulsant tots aquells programes de
deshabituació del tabaquisme, no tan sols mitjançant els
tractaments farmacològics, sinó també amb els que no es
consideren farmacològics. En aquest sentit, es pot observar a
les diferents memòries de la Direcció General de Salut
Pública quines són les mesures que es prenen en aquest sentit
per a no només combatre el tabaquisme amb el medicament,
sinó també amb diferents tipus de teràpies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta proposició no de llei té
la paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Com a representants públics tenim
l’obligació de treballar en la promoció de la salut i  en la
prevenció de les malalties. Quan parlam de tabaquisme parlam
d’un factor que origina tota una sèrie de patologies, i n’és el
càncer la principal, però n’hi ha moltes altres. Hem de
treballar no només per a aquelles persones que consumeixen
aquest producte el qual, evidentment, és addictiu, sinó també
per a aquelles que el consumeixen de manera passiva. Dins
aquesta comunitat autònoma hem estat pioners a posar en
marxa tota una sèrie de mesures les quals volem augmentar
amb aquesta PNL que presentam de manera conjunta amb el
Partit Socialista i MÉS per Mallorca, i afegir la incorporació
de la proposta també d’El Pi.

Per la nostra part, volem destacar especialment que en el
tercer punts s’hi inclouen no només les mesures
farmacològiques, sinó també totes aquelles teràpies que es
fan, per exemple, tant des de la comunitat educativa com des
dels centres de salut, amb programes grupals que tenen una
elevadíssima efectivitat, la majoria d’elles dutes a terme per
infermeres.

Per la nostra part simplement esperam el suport de la resta
de grups. Val la pena treballar en tabaquisme, semblava que
s’havia d’acabar el món quan es va posar en marxa la llei que
tenim en aquesta comunitat autònoma, hem vist que realment
és beneficiosa i hem d’escoltar els professionals sanitaris els
quals ens fan un crit  d’alarma, que realment augmenta el
tabaquisme i hi ha tota una sèrie de factors socials i
conjunturals que hi tenen a veure, i hem de treballar en aquest
sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Igualment per a la defensa d’aquesta iniciativa té
la paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, poca cosa a afegir al que ja
han aportat els companys del PSIB i de Podem. Simplement,
vull recalcar el punt 3 i el punt 1.3. Primer de tot, des de MÉS
per Mallorca creiem importantíssim seguir amb l’impuls
d’aquests programes de deshabituació del tabaquisme. És cert
que hi ha hagut un repunt, un repunt un altre vegada en el
consum del tabac; segurament la baixada va ser deguda, els
anys 2005-6 cap endavant, a l’aplicació de la nova llei i a les
mesures que la varen complementar el 2010, però també la
crisi econòmica afecta aquestes qüestions. Per tant, creiem
adequat tornar o recordar a la societat els greus problemes del
tabaquisme, i demanar a les administracions que evidentment
redoblin els seus esforços.

Quant al punt 1.3, el finançament dels medicaments,
creiem importantíssim que dins el 2020 es dugui a terme la

mesura que s’ha anunciat de finançar la Vareniclina, coneguda
com a Champix, un medicament prou eficaç que multiplica per
2, per 5 o per 11 les possibilitats de deixar de fumar, segons,
evidentment, el tractament que es prengui i la fidelitat que hi
tengui el pacient.

Per tant, evidentment donam suport a aquesta PNL que
hem signat, i també anunciam que donarem suport a l’esmena
que presenta El Pi; en aquest sentit, creiem que la consellera
va ser clara a la compareixença de la setmana passada  amb les
mesures legislatives que volia impulsar aquesta legislatura,
entre les quals la Llei d’addiccions, que, si no ho record
malament, té intenció que avanci durant tot l’any 2020.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes Balears l’esmena RGE núm. 9075/19, per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, nosaltres valoram
positivament aquesta llei a la qual feia esment el nostre
company Juli Dalmau, 28/2005, de mesures front al
tabaquisme, i també ens sembla bé la proposició no de llei que
presenten conjuntament PSIB-PSOE, Unides Podem i MÉS
per Mallorca. De fet, pensam que la prevenció de la salut ha de
ser la major aposta de qualsevol govern que vulgui fer les
coses bé, la qual cosa evitarà tractaments agressius o pèrdues
de vides com també s’ha dit aquí. El tabac és una de les
drogues pitjors i més addictives que hi ha, per als danys físics
i també degeneratius dels fumadors i  també dels fumadors
passius i un dels desencadenants de molts tipus de càncer.

El Pi defensa més contundència en aquesta PNL, però
agraïm molt que vulgueu incorporar aquest punt que nosaltres
pensam que pot enriquir aquesta proposta, que agafem el camí
directe, que eliminem expressions com “l’aplicació de manera
progressiva” o que dilatem en el temps la seva aplicació.

Dins els acords del Pacte de Bellver, per cert, al punt 20
ja ho tenen contemplat: “desenvoluparem una llei d’addicions
que regularà la ludopatia i altres malalties”. Està clar que el
tabaquisme és addicció i, per tant, és una malaltia de les més
grans.

Creiem, a més, que la prohibició ha estat positiva, tot i que
no ens agrada molt el verb “prohibir”, hem de reconèixer que
el fet de no deixar que es fumi en els  locals públics ha
persuadit a molts d’encendre una cigarreta.

També creiem que s’han de reduir de manera potent o
millor eliminar els incompliments reiterats de molts locals,
segons dades de la Conselleria de Salut, de gener del 2018, un
80% dels establiments de restauració incompleix
sistemàticament la normativa la qual diu que almanco dues
parets de les terrasses han d’estar obertes. La majoria de
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locals tenen tancades aquestes terrasses, així que esperam que
s’acompleixi.

Per tant, creiem que aquesta llei d’addicions, com dèiem
abans, és necessària i presentam aquesta esmena,
modificaríem el punt 2 perquè quedi redactat de la manera
següent: “El Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes
Balears a continuar combatent el tabaquisme a través de tots
els mitjans que siguin al seu abast, entre d’altres el
desenvolupament d’una llei d’addicions -i aquí anam- que
inclogui les recomanacions realitzades a la Declaració de
Madrid del 2018".

Pensam que aquesta declaració de Madrid alerta i posa les
mesures més adients per acabar amb les addicions, una
declaració signada com s’ha dit per organitzacions
científiques, sanitàries i socials. Per esmentar alguns dels
seus punts que ens semblen interessants, diu que s’han
d’eliminar les ambigüitats , tal i com diu l’Organització
Mundial de la Salut; que s’han d’ampliar els entorns sense fum;
que hi ha d’haver implicació dels cossos de seguretat, ja ho
hem dit moltes vegades, el paper tot ho aguanta, però algú ha
de vigilar que s’acompleixi la normativa i l’ha de fer complir;
i també equiparar a l’alça la fiscalitat dels productes de tabac,
regular la publicitat, la promoció i tot això.

I nosaltres estarem també vigilants pel que fa al
finançament dels medicaments que s’han esmentat, com és el
Chantix, que és la Vareniclina, o el Bupropión, hi estam
d’acord perquè tenim clar que el tabaquisme és una malaltia
molt greu que arriba a ser mortal.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bones tardes a tots
i a totes, he de dir que nosaltres... ja tot d’una vull dir que
nosaltres estarem a favor d’aquesta proposició presentada, jo
diria, afegiria que com no pot ser d’altra manera, evidentment
hi estam a favor.

També vull dir tota una sèrie de qüestions, veig que aquesta
proposició, segur que evidentment amb molt bona intenció,
per això nosaltres hi votarem a favor, està molt enfocada al
tractament de la gent que ja té tabaquisme. A nosaltres ens fa
falta molta més prevenció. És a dir, el gran problema que
tenim ara, evidentment a part de totes les persones que ja estan
dins... que ja són fumadores, i que, evidentment, aquesta PNL
encaixa a la perfecció, tenim un problema gran, i s’ha dit, ho
ha dit el meu company diputat del PSOE, tenim un gran
problema amb la joventut, amb els nins i nines que ara estan en
aquests moments estudiant als instituts i comencen molt prest
a fumar i no hi veuen un problema, i a aquests nins no hi anam

amb una medicació, no hi anam amb un Chantix, amb aquests
nins s’ha de fer una feina molt primerenca perquè ja no caiguin
en aquesta addició.

Per tant, jo sí que és vera que nosaltres no hem fet aquesta
esmena, però sí que crec que s’ha de fer molt d’esmena que
per combatre el tabaquisme hi ha tot un tractament,
evidentment, per això encaixaria perfectament aquesta
proposició no de llei, però tota una feina que s’hauria de fer
molt acuradament preventiva.

Dit això, vull remarcar una cosa que vaig demanar ara fa
una setmana a la consellera de Sanitat, li vaig demanar per què
si ella havia dit que s’havia de lluitar contra el tabaquisme de
manera molt ferma, es rebaixava la partida de drogoaddiccions
i de prevenció de drogoaddiccions en 340.000 euros. Jo li ho
vaig demanar, ella no em va contestar, em va dir que s’havia
apostat molt pel Projecte Home i d’altres, però,
concretament, jo vaig demanar per una rebaixa de 340.000
euros que creia que anava molt destinada al tema de la
prevenció de drogoaddiccions i jo aquí hi enllaçava també tota
la part del tabaquisme.

Jo ja dic aquí, no sé si li ho vaig dir o no a la
compareixença, però jo vull dir aquí que nosaltres volem
presentar una esmena en aquest sentit; vull dir, creiem que està
molt bé apostar pels medicaments, dir  que els volem
subvencionar, que els volem pagar, tot això està molt bé, que
volem afegir-nos a la Declaració de Madrid, totalment
d’acord, per això hi votarem a favor.

Però no ens quadren molt dues qüestions: una, no apostar
decididament per la prevenció, que, a més, va ser una de les
coses que més vaig fer esment en tema de prevenció quan
vàrem tenir aquí la consellera, que vaig dir que havíem
d’apostar més per la prevenció quant al càncer de còlon i que
havíem d’apostar molt més per la prevenció del càncer de
mama, i això, tant la resta de les drogoaddiccions... aquestes
partides concretament als pressuposts baixen. 

Per tant, nosaltres volem apostar molt fermament per la
prevenció, creiem que és fonamental. Per tant, sí hi votarem
a favor, però també vull dir que presentarem una esmena
perquè no es rebaixi aquesta partida de 340.000 euros, i
creiem que s’hauria d’apostar molt per la prevenció.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo començaré pel final, sí a l’esmena
d’El Pi, perquè, a més a més, entenc jo... sí a l’esmena d’El Pi
que presenta aquí..., és a dir, és clar que sí, i sí a l’esmena que
es presenta per tres grups parlamentaris. Jo demanaria que
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alguna vegada per no destrossar-nos les intervencions, jolín,
que en parli un, ja que ho feu tres conjuntament, no?

Dit això, esper i desig, el meu grup parlamentari, que sigui
tan ambiciós la conselleria... la consellera de Salut i Consum
com ho ha estat amb els pressuposts; és a dir que dugui a
terme el més immediat possible la llei d’addiccions. Per què?
Perquè crec que es donarà un marc més segur i més fort a
l’objectiu que vol, entenc jo, que recollirà la llei d’addiccions,
entre les quals el tabaquisme, com no pot ser d’altra manera.

Però, també, a la seva compareixença el Grup Parlamentari
Ciutadans li va traslladar, dins la línia de promoció per a la
salut, el tema d’addicció als jocs i a addiccions socials tan
fortes com ho són l’alcohol i el tabac i, per tant, que hi hagués
una normativa a dur al Parlament el més aviat possible, ja que
estic ben segur que hi haurà prou... o el màxim consens. 

Aquest estudi que comentava el meu company Josep, de
MÉS..., es manté avui i és un fet pel ministeri que l’accés a
l’alcohol i al tabac als centres, és a dir, una enquesta feta als
centres escolars, l’estudi Estudes, parla que la mitjana són els
15 anys i que a l’accés tots manifesten un 90%, 9 de 10
manifesten que no tenen cap problema ni un a l’hora d’adquirir
tabac o alcohol.

Per tant, la proposta que es du aquí avui és lògica i
necessària, però va dins un marc molt més estratègic, entenem
nosaltres, que pensam que cobrirà l’objectiu que va esmentar
la consellera al mes de setembre i va reafirmar l’altre dia, i va
demanar el suport dels grups d’aquesta cambra quan la dugui.
Per tant, sí que instaria que traslladem a la conselleria que la
faci el més immediat possible i en faci la dotació
pressupostària que pertoca en temes de promoció de salut,
però en temes també de prevenció, no són contradictòries, son
complementàries.

També vàrem traslladar a la consellera la necessitat
sobretot d’abordar una campanya d’informació als centres
sanitaris, als centres educatius, treballar amb la comunitat
educativa, però també amb l’educació  no formal, pel que
deia... el company del Grup Popular el tema dels hàbits
saludables i que es dessocialitzi el consum de tabac, que en
una població de risc com són els adolescents i que toquen
quasi la infància, si baixam dels 14 anys passam a la infància
i és prou perillós, a part, i egoistament, per a l’erari públic el
que suposa la prevenció, l’estalvi econòmic de les teràpies que
hi pugui haver.

Per tant, nosaltres li donarem suport a la proposició no de
llei, li donarem també suport, perquè entenc jo que aquesta
comissió haurà aprovat aquesta proposició no de llei, perquè
crec que és important que facem aquesta difusió del missatge
positiu, que instam el Govern a dur a terme aquesta iniciativa.

Per tant, la meva intervenció conclouria aquí i gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nada más que añadir, votaremos
a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt..., no han comparegut.

Procedeix ara la suspensió de la sessió  per un temps de
deu minuts per la qual cosa es demana als grups proposants si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar. Entenc
que podem continuar.

Pel Grup Parlamentari..., perdó, un cop recomençada la
sessió, ara pertoca la intervenció dels grups proposants per
fixar la posició i assenyalar si accepten l’esmena.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Molt breument, en primer lloc
només per agrair el suport de tots els grups parlamentaris que
així ho han manifestat.

Segon, per valorar un poc les aportacions que fa el Sr.
Gómez a cada sessió, la setmana passada demanava recuperar
el temps que els grups no utilitzaven per assumir el dels altres
i avui ens demana que reduïm les intervencions els diferents
grups que hem presentat aquesta PNL, en fi. Crec que hem fet
aportacions des de tres punts de vistes de diferents en el marc
de la mateixa PNL tant des de MÉS per Mallorca, Podem i el
PSIB.

En qualsevol cas, crec que quan entri en el Parlament, a la
ponència i a la comissió, per elaborar la llei d’addiccions,
tendrem un nou punt de trobada per introduir tot aquest
conjunt de mesures que s’han plantejat des dels diferents
grups per aportar més seguretat jurídica, per aportar més detall
al contingut d’aquesta PNL, més contundència, que és el que
demanava la portaveu d’El Pi. En fi, crec que, com deia,
tendrem una nova oportunitat per comentar i poder elaborar
amb més detall tots aquests aspectes que han sortit a una llei
que va, com és evident i conegut, més enllà d’una PNL.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Simplement em remet a la meva intervenció anterior.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només afegir que compartim la
filosofia de la reflexió del Grup Popular referent al tema de
la prevenció. Evidentment, parlam del tabac, moltes vegades
se n’ha parlat com si no fos una droga i és una droga, és legal,
és molt accessible , és relativament ben vista socialment i,
especialment, i el més preocupant, és que és una droga que té
una capacitat d’addicció molt ràpida, és a dir, amb poques
dosis una persona és addicta al tabac. I evidentment això és una
xacra dins la joventut i evidentment també ajuda molt que
aquest consum sigui el més tard possible, per tant, també
compartim simplement aquesta reflexió.

Res més. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, entenc que queda aprovada per unanimitat
la Proposició no de llei RGE núm. 7331/2019, relativa a
combatre el tabaquisme.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7343/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació econòmica del Pla de salut mental autonòmic per
tal de poder incrementar la plantilla de professionals.

A continuació passam al debat de la segona proposició no
de llei prevista a l’ordre del dia d’avui RGE núm. 7343/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la dotació
econòmica del Pla de salut mental autonòmic per tal de poder
incrementar la plantilla de professionals.

Per a la seva defensa té  la paraula per part del Grup
Parlamentari la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Mirin, jo crec que tots els
diputats quan presentam una PNL o quan defensam la nostra
postura ens ho estudiam, miram els arguments, miram les
dades i després fem l’exposició perquè reforci la nostra
votació. Tot això jo don per fet que tots els diputats ho fem, i
jo també venc preparada a donar-los dades, i  per què he
presentat aquesta proposició?

És una proposició molt senzilla, vull dir, a la passada
legislatura es va fer un Pla de salut mental i el que demanam
és que tengui una major dotació econòmica, bàsicament és

això el que diu la nostra PNL. I per què? Per incrementar de la
plantilla de professionals, psicòlegs, psiquiatres així poder
oferir un millor servei de salut. 

Tu t’aixeques el matí, poses la ràdio, jo ho faig cada matí,
i avui de matí he sentit una al·lota, era una al·lota que tenia el
seu oncle que tenia esquizofrènia i ella contava un drama, un
drama que les persones que han tengut a prop algú que ha patit
aquest tipus de drama de malaltia psiquiàtrica sap
perfectament de què parlam. Aquesta al·lota avui deia que els
seus padrins no han tengut possibilitat de posar el seu oncle
amb una esquizofrènia, sobretot quan té crisis molt, molt
fortes, i trobar-li una plaça a un centre públic a totes les Illes
Balears. Després hi ha hagut una intervenció de la consellera
de Serveis Socials, la Sra. Santiago, que deia que n’hi havia
vuitanta per a aquests malalts específics, perquè seria molt
llarg, és un procés molt llarg, però primer teníem l’Hospital
Psiquiàtric, es considerava dins la psiquiatria que els malalts
psiquiàtrics de determinades patologies han d’estar amb la
familia i més, però aquesta al·lota deia una cosa que ens ha de
fer reflexionar, deia: mirin, quan són incapaços de tenir-los a
la casa perquè és impossible, que la convivència no es pot dur
el dia a dia, el meus padrins, perquè tenen possibilitats, han
hagut de pagar un centre privat per tenir el meu oncle i aquest
centre privat on hi ha el meu oncle és un centre de tercera
edat, vull dir, el meu oncle no té uns especialistes adequats per
a ell perquè es troba a un centre de tercera edat perquè no hi
ha cap tipus de possibilitat.

Just després ha parlat Miguel Lázaro, que és el president
de SIMEBAL i, a més, és un psiquiatra reconegut, i deia que
aquestes declaracions d’aquesta al·lota eren molt més comuns
del que ens pensàvem, perquè evidentment, com vostès es
poden imaginar doncs amb totes les patologies mentals i amb
les crisis que hi ha, doncs hi ha molta necessitat d’ingressos,
no vull dir constants, sinó de manera periòdica; que aquests
tipus de patologies doncs requereixen d’aquest tipus
d’ingressos.

Avui escoltava això, però nosaltres el que parlàvem,
nosaltres quan vàrem presentar la proposició era perquè tots
els professionals de salut mental, creient que el Pla de salut
mental presentat a la passada legislatura i aprovat és bo, que el
coordinador de salut mental fa una bona feina, fan faltes molts
de recursos. Avui hi ha una gran llista d’espera a salut mental
de moltes patologies i per a això fan falta professionals, fan
falta psicòlegs, fan falta psiquiatres; podria dir perfectament
les dades, som a la cua d’Espanya i evidentment Espanya és a
la cua d’Europa en nombre de psiquiatres i en nombre de
psicòlegs i de tot tipus de professionals per fer tot tipus de
teràpies.

S’ha invertit més, no és suficient i s’ha d’invertir més, i ara
que som en temps dels pressuposts és important aquesta PNL
i que tots els partits polítics, doncs, a part de consideracions,
i m’agradaria que en aquesta proposició no es fes política amb
les qüestions econòmiques i no fos una qüestió partidista, tots
hi venguessin d’acord que queda molt per invertir i molt per
aportar, molts de recursos fan falta. 
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Avui mateix ho reconeixia, després, a la ràdio, la Sra. Fina
Santiago, que deia que sí, que és vera que a la passada
legislatura ella evidentment defensava la seva gestió, però
reconeixia que feien falta molts de recursos. 

Jo crec que és prioritària la salut mental, estic convençuda
i crec que són moltes les persones que tenen un autèntic
drama a ca seva, perquè aquesta al·lota el que deia era que els
seus padrins ho havien pogut pagar, pagaven dos mil i busques
d’euros, deia, però el gran drama també és d’aquests padrins
que saben que d’aquí ics, doncs, ja no hi seran i no saben on
serà el seu fill.

Per tant, crec que tots a l’hora de votar avui aquesta PNL
els deman que pensin en aquesta al·lota que deia avui i pensin
en totes aquelles persones que passen per aquest sofriment.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears l’esmena RGE núm. 9076/19.
Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei que avui presenta el Partit
Popular, de fet ja us podem anunciar que vàrem demanar una
visita, vàrem registrar petició de visita a l’Hospital Psiquiàtric,
que se’ns ha concedit, encara estam pendents d’una data i, a
partir d’aquí, nosaltres també presentarem qualque cosa.

Ho dic perquè nosaltres hem afegit un punt a aquesta
proposició no de llei que va en aquest sentit, a nosaltres ens
conten, per exemple, que l’Hospital Psiquiàtric, ja ho sabem,
té problemes de climatització, a l’estiu tenen calor, a l’hivern
tenen fred, que si han vist rates, que si hi ha coloms, nosaltres
no ho hem vist, intentarem veure-ho quan hi anem, però el que
sí sabem és que les condicions no són bones, que la situació
i l’edifici es troba obsolet i pensam que la salut mental és
molt important. 

Efectivament, la tasca preventiva ho és, parlàvem fa un
moment del tema del tabaquisme, però alcoholisme i
drogoaddicció moltes vegades són desencadenants de
patologies mentals, sabem que l’esquizofrènia està absolut
relacionada amb el consum de cànnabis, un de cada sis adults
patirà una depressió durant la seva vida, un de cada cinc
adolescents, és a dir, un 20% dels nins tenen qualque tipus de
trastorn o de patologia relacionada amb la depressió i també
segons les estadístiques, un 25% tendrà un trastorn mental. I
també són molts de milers de milions d’euros per a les
economies nacionals, és a dir, que pensam que també s’ha de
dur a terme una política de tipus preventiu en aquest sentit.

I dir que, efectivament, nosaltres donarem suport, però
afegim una esmena que ja va dirigida en el sentit de les

iniciatives que El Pi durà a terme en relació amb l’Hospital
Psiquiàtric, una vegada haguem fet la visita que ja hem
registrat i, com dic, se’ns ha concedit.

Afegiríem, per tant, un nou punt que duria el redactat
següent: “El Parlament de les Illes insta la Conselleria de
Salut de les Illes Balears a finalitzar les tasques de
manteniment, conservació i millora de l’Hospital Psiquiàtric
de Palma que siguin necessàries per garantir el bon
funcionament del servei i millorar l’assistència dels pacients.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obriríem ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Vegem, és evident que hi ha
necessitats en salut mental, és evident que hi ha necessitats en
prevenció de drogodependències, és evident que hi ha
necessitats en molts àmbits de la nostra sanitat, nosaltres,
concretament volem reconèixer la bona tasca del coordinador
de Salut Mental de les nostres illes, el doctor Oriol Lafau,
perquè fa una feina de consens i de posada en valor de la feina
que es fa en aquest àmbit realment extraordinària, amb un gran
consens per part de professionals, de pacients i de familiars
atesos.

Em sap greu no donar suport a aquesta iniciativa, nosaltres
consideram i hem fet diferents contactes a l’hora de veure
quines eren les necessitats i com s’enfocava aquest Pla de
salut mental. No se’ns ha fet una reclamació d’un augment
específic, com aquí es recull, que no es compti amb una
dotació econòmica suficient, no és una necessitat sentida en
aquests moments pels professionals, sí que hi ha expectativa
que aquest pla es pugui desenvolupar d’una manera gradual i es
fan passes, i voldria remarcar que no només a l’àmbit
hospitalari, com pugui ser l’Hospital Psiquiàtric, que aquí es
comentava, sinó també a l’àmbit comunitari, de serveis
sociosanitaris, d’atenció social, és a dir, que es fa un
enfocament multidimensional i no només exclusiu de les
unitats pròpies, com pugui ser a l’Hospital Psiquiàtric.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un torn de cinc minuts. Si vol intervenir Sr.
Gómez? Llavors ja intervendrà MÉS per Mallorca.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Jo sempre li cedeix la paraula a Josep. Gràcies Presidenta.
Miri, el nostre posicionament, en la trajectòria del que duem
aquí, quan es parla de millores i necessitats detectades sobre,
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no diré deficiències, però sí necessitats detectades a la
millora de la qualitat de la salut i dels serveis socials en
aquesta comunitat, nosaltres donarem suport i donarem suport
amb la mateixa coherència que donarem suport sabent els
ingressos i les despeses que tendrem en aquesta comunitat,
uns ingressos com ens vàrem posicionar ahir, infravalorats i
una despesa que entenem nosaltres que no s’ajusta, però hi ha
prioritats i el que tria les prioritats és l’equip de govern.

I l’equip de govern ha decidit crear més alts càrrecs, més
organigrama i no dotar algunes partides o considerar-les
suficients. 

Però, contestant a Unidas Podemos en la seva reflexió i en
la seva intervenció, això va ser... no dic denunciat, però va ser
informat a premsa, el mateix col·lectiu de psicòlegs i
psiquiatres deien que era insuficient, que estaven saturats, que
no tenen condicions de ràtios suficients per poder donar
resposta, ho deien ells als mitjans de comunicació, em sembla
que fa un mes. Si, a més a més, hi ha un grup aquí que diu que
s’ha entrevistat amb el president de SIMEBAL, jo no ho
qüestionaré, supòs que demà, segons el que ha dit la Sra.
Durán, sortirà el Sr. Lázaro desmentint-la o no. Per tant,
entenc jo que les dades que es presenten aquí són motiu de
reflexió i motiu d’argumentació per a aquesta PNL.

Entenc jo també, Sra. Martí, que en la qüestió
pressupostària jo sí que hi estic d’acord, és a dir, no podem
posar tot el que volem fer, perquè ja ens vàrem manifestar que
no tendrem aquests ingressos, i  en aquesta línia jo hi estic
d’acord, però crec jo que aquí es pot fer una esmena i dir “en
la mesura de la disponibilitat pressupostària durant l’exercici
2020". Aleshores, té un marge la conselleria per dir, escoltin
només en puc posar dos o un, però sempre serà millor que el
que tenim, a qualsevol de les illes.

Però, com que nosaltres li vàrem demanar, fa just avui 30
dies, no dic 31 perquè no fa el mes, 30 dies, a la conselleria
una resposta escrita, que ens digués quin nombre de places de
psiquiatre i psicòlegs té previst incorporar durant el 2020 la
Conselleria de Salut a totes les illes per donar el servei públic
d’atenció a la salut mental, i no tenim resposta, donarem
suport a la proposició que es du aquí.

I per descomptat, en el que afecta les infraestructures, a
més del personal, donarem suport a una esmena d’addicció, de
sentit comú, que presenta el Grup Parlamentari Proposta per
les Illes.

Per tant, nosaltres sí donarem suport, Ciutadans, el grup
parlamentari, donarà suport a la proposició no de llei
presentada pel Grup Popular i a l’esmena presentada per
Proposta per les Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Ara sí. Bé, molt breument, nosaltres des de MÉS per
Mallorca primer de tot valoram la feina que s’ha fet per part de
la conselleria amb el P la estratègic de salut mental 2016-
2022. La consellera en diverses ocasions ha explicat els
avanços i les feines que s’han fet en l’execució d’aquest pla.
Ens consta que en l’execució del pla també hi ha no només
l’increment de serveis, sinó també de personal.

I quant a la proposició no de llei, al que es proposa a la
proposició  no de llei, que és incrementar la plantilla de
professionals, bé, crec que la reflexió que ha fet Podem és, en
part, adequada, és a dir, fins on, què és prioritari? Que és
prioritari dins sanitat? Jo crec que són moltes coses, és vera
que evidentment dins serveis socials hi ha una sèrie de temes
que són prioritaris, dins salut hi ha una sèrie de temes que són
prioritaris, però és que són molts i evidentment el pressupost
és limitat. I és limitat, i nosaltres ho reconeixem, des de MÉS
per Mallorca ja hem manifestat que evidentment estam davant
d’un sostre que o bé tenim una millora de finançament, i la
consellera de Salut s’ha compromès davant mi en dues
comissions, a ser una consellera guerrera amb els temes de
finançament, perquè evidentment Salut és una de les
conselleries que més necessita, és a dir, és d’aquestes
conselleries que tots tenim la percepció que tot el que li tiris
és insuficient. 

Per tant, quan s’ha de prioritzar creiem que és important
que es digui quant, en què ha de créixer. Jo crec que aquesta
proposició no de llei, aquest acord se sustentaria molt millor
amb una esmena parcial als pressuposts, evidentment aquesta
esmena es consideraria i s’intentaria negociar amb la
conselleria, i tendríem evidentment una visió molt més
encertada de si és possible o no és possible dur a terme això.
Jo crec que ara hi ha una bona oportunitat per part del Partit
Popular per dur a terme aquesta esmena, si ells així ho
desitgen.

Però aprovar una proposició no de llei a aquestes alçades
ho veig un poc complicat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo por lo que estoy
observando veo que los grupos que sustentan al Gobierno
están en contra de esta PNL, de momento los que han fijado
posiciones, Unidas Podemos y MÉS, con una serie de
argumentaciones que no tienen demasiado peso, yo creo que
son más bien excusas de mal pagador.

Por supuesto que es necesaria la mejora de las
instalaciones en el Psiquiátrico, por supuesto que es necesario
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aumentar la plantilla de profesionales que atienden -perdón,
porque es que estoy casi sin voz- este tipo de pacientes, de
usuarios, y precisamente creemos desde VOX que estos son
los servicios públicos que fundamentan la existencia del
mismo sector público; quiero decir que estos son los
servicios públicos por los que merece la pena pagar impuestos
y por los que merece la pena que tengamos un sector público
que dé respuesta a este tipo de necesidades, que son, como
decía la portavoz del Grupo Popular, verdaderos dramas en la
vida de muchas familias.

Por tanto, por supuesto apoyaremos la iniciativa. No sin
antes... déjenme añadir una última opinión sobre lo que acabo
de escuchar aquí, creo que es incluso hasta cínico hablar de
restricciones presupuestarias cuando tenemos un presupuesto
que aumenta un 40% los cargos de asesores, y que incluso
aumenta un 16%... -me estoy yendo (...), un momento por
favor, disculpen- aumenta un 16% el presupuesto en altos
cargos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt..., no han comparegut.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bona tarda, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, crec que, com ja
ha quedat clar moltes vegades a les seves compareixences, per
a la conselleria millorar l’atenció a les persones amb
problemes de salut mental és una prioritat, i així ho demostra
amb l’especial esforç que s’ha fet envers aquest tema en el
pressupost que es va presentar en aquesta mateixa sala la
setmana passada. De fet la setmana passada es va presentar el
pressupost i el PP no va fer cap pregunta sobre la salut mental,
tot i que sabia que es presentaria aquesta PNL, la qual cosa em
va semblar estrany, però bé.

A més del pressupost, la conselleria va demostrar la
importància que dóna a la salut mental en desenvolupar el Pla
estratègic sobre salut mental el qual ens permet respondre a
les necessitats de la nostra població de forma equitativa i
eficient. El pla, que va involucrar en la seva redacció més de
160 professionals, pacients i familiars, és un document útil
que té en compte totes les perspectives del procés de la
malaltia: la promoció, la prevenció, l’abordatge terapèutic
integral i la rehabilitació i, a més a més, la reinserció en la
societat, si escau.

I per què destacam això? Perquè tenir cura de la salut
mental dels balears no és només augmentar personal, que no
negam que sigui important, sinó establir  unes polítiques
integrals que marquin la forma transversal en què es vol
atendre aquest tipus de patologia a la sanitat pública, per
exemple quines pautes volem donar als metges de capçalera,
que són els primers que normalment diagnostiquen una

malaltia tan freqüent com és la depressió? Una bona política
sanitària no només necessita més personal sinó qui ha de
formar i informar tots els professionals que ja fan feina a la
nostra sanitat; millorar la sensibilitat, la coordinació amb els
serveis socials, treballar per alliberar-nos de l’estigma social
i fomentar l’autonomia de les persones, i tot això ja
s’aconsegueix gràcies a la posada en marxa, el 2016, del pla.

Planificar és la base de les bones polítiques públiques,
marcar el model que volem aconseguir i traçar la línia que
hem de seguir per arribar fins allà. Fins ara, i encara queden
quatre anys de rodatge per endavant, els objectius marcats
s’acompleixen: s’ha creat l’Observatori del suïcidi, dotat amb
personal; s’ha creat un grup de treball contra l’estigma; s’ha
creat una SAC a Menorca i una altra al Llevant, cadascuna amb
un psiquiatre, un treballador social, un psicòleg clínic, i alguns
amb terapeuta ocupacional també; s’han millorat les ràtios de
professionals; s’ha creat l’hospital del dia del sector del
Llevant amb psiquiatre, psicòleg clínic , infermer, terapeuta
ocupacional i monitor de psiquiatria; s’han ampliat amb un
psiquiatre i un infermer les unitats comunitàries de la infància
i l’adolescència; s’ha creat la comissió Coeducasalut per
regular el treball conjunt entre salut mental, Atenció Primària
i Educació, que disposa també d’una infermera; s’ha optimitzat
l’atenció quant a la salut mental infantil i juvenil a Formentera
i l’atenció a drogodependències; s’ha creat el grup de treball
de neurodesenvolupament juntament amb la Conselleria de
Serveis Socials i Educació; s’ha posat en marxa la Unitat de
patologia dual a Eivissa, amb un infermer, un psiquiatre i un
treballador social, també vàrem parlar d’això la setmana
passada.

Es milloren molt les instal·lacions de salut mental i hi ha
prevista una inversió aquest any ja de 4,7 milions d’euros per
a la rehabilitació de l’Hospital Psiquiàtric de Palma, per la
qual cosa no entenem molt bé l’esmena d’El Pi, perquè si ja
s’ha presentat que hi haurà una inversió de 4,7 milions no fa
falta aquesta esmena per demanar més inversió.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La llista és més llarga, però crec que pararé aquí perquè no
enumeraré tots els professionals que s’han contractat, però
per això el Grup Socialista considera que el pla té una dotació
adient, que es fan inversions importants en aquesta matèria que
milloraran la qualitat de vida dels pacients i les seves famílies,
i que hem de deixar que la conselleria segueixi desenvolupant
les seves línies estratègiques per arribar a un model sanitari
que no deixi enrere ningú.

S’ha demostrat que el personal ha augmentat i que seguirà
augmentant, per la qual cosa creiem també que aquesta PNL,
com deia el company de MÉS, és més una esmena als
pressuposts que una PNL per a aquesta comissió.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
una suspensió o si podem continuar.

Un cop recomençada la sessió, ara pertocaria la
intervenció del grup proposant per fixar la posició i assenyalar
si accepta l’esmena, la Sra. Durán, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. “La labor del coordinador
autonómico de la salud mental ha sido encomiable, pero ha
faltado voluntad presupuestaria del Govern. Al principio
de legislatura se contrataron dos equipos ESAR de cuatro
profesionales para Manacor y Menorca, y ya se acabaron
los dineros. Bueno, también se ha puesto en marcha el
hospital de día de Manacor, pero una vez más la salud
mental en muchos planes pero escasos recursos económicos
adjuntos. Revela que en esta legislatura es la gran
olvidada. Ese es el gran estigma, no dotarla como toca a
nivel de profesionales, de recursos psico-sociales o seguir
priorizando como siempre presupuestariamente otras
demandas asistenciales. Lo demás es retórica, ya saben,
aquello que del dicho al hecho hay un gran trecho, y que
por sus obras los conoceréis. Los titulares y los algoritmos
simplistas para hacer surf sanitario y los enfermos y sus
familias no se lo merecen.” Això és el Sr. Miguel Lázaro,
president de SIMEBAL i un psiquiatre reconegut.

Nosaltres dia 29 d’octubre vàrem fer una pregunta a la
consellera en el Ple del Parlament, i la resposta de la
consellera va ser calcada a la resposta de la diputada del
PSOE, exactament igual. M’imagino que des de la conselleria
li han passat la resposta de la consellera de dia 29 d’octubre.
Però ni una paraula de les llistes d’espera que hi ha avui en dia
a les unitats de psiquiatria; mares i pares amb un nin, que tenen
dificultats amb aquest nin i que no tenen una unitat
psiquiàtrica, han d’esperar més de dos mesos per tenir hora a
un psiquiatre. Li dic ara aquest exemple com n’hi podria dir
molts més. 

Fan falta molts de recursos a salut mental, molts de
recursos. I era una PNL que no és que es pugui fer una
esmena, clar que es pot fer una esmena, i evidentment la
farem, però és una PNL que surt d’unes dades que surten del
Dia de la salut mental. El Dia de la salut mental es posen
damunt la taula tota una sèrie  de dades, que si la ràtio de
psiquiatres per 100.000 habitants a Espanya és de 10 a Balears
és de 8, de 8!, i Espanya era a la cua, perquè a la resta d’Europa
és de 18 psiquiatres per 100.000 habitants; idò a Balears és de
8. I si parlam de psicòlegs, per a tota la població de les Illes
Baleares, escoltin-me bé, per a tota la població de les Illes
Balears són 68. Fan falta psiquiatres, fan falta psicòlegs i fan
falta molts de professionals a salut mental. Tothom ho
reconeix.

Era una PNL amb un punt que si vostès l’haguessin volgut
aprovar -veig que cap dels partits que hi voten en contra em
mira a la cara, quan jo els mir a vostès, supòs que estan
avergonyits-, s’hagués pogut esmenar, vull dir, segons
pressupost, segons tal, hi ha moltes maneres de poder-se
aprovar, ho saben perfectament, però és que no han volgut.
Han rebut les directrius de la conselleria de votar que no i es
vota que no.

I, Sra. Martín, per favor, digui-li a la cara al Sr. Lázaro que
no està d’acord amb la seva opinió, però no digui que ell li ha
traslladat que no fan falta recursos, perquè avui matí mateix a
Cadena COPE, avui matí mateix, ha dit que feien falta molts de
recursos, i que de la sanitat pública la salut mental era la gran
oblidada, i que no s’entenia que quan s’han tengut més
recursos que mai a l’ib-salut la salut mental estigués com està.

Per tant, com que vostè ha volgut donar a entendre que
tenia més informació que la resta, idò no ho sé, doni’ns-la a
tots, però, la veritat, si haguessin volgut aprovar aquesta
proposició era molt fàcil, ho fan moltes vegades, es fa un
afegitó, “segons disposició pressupostària”, i s’aprova, però
no hi ha hagut voluntat política, no hi ha hagut voluntat
política.

Jo ho torn demanar, hi som a temps; jo propòs que es faci
una esmena in voce, propòs que vostès em proposin arribar a
un acord i que s’aprovi de veres. Sortir d’aquí i dir que no es
vol dotar millor un Pla de salut mental, escolti’m, no ho
entenc.

Apel·l a la consciència, apel·l a la humanitat i apel·l un poc
al seny, al sentit comú.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, una pregunta, accepta l’esmena de la Sra. Pons?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perdó, perdó. Sí, entenc el problema de la diputada, és vera
que hi ha una partida pressupostària per fer tota una
remodelació  que, a més, durà el Centre de Salut del Camp
Redó, a això, però en aquest moment entenc que el sentit de
l’esmena que ha presentat El Pi era amb caràcter d’urgència,
perquè hi ha moltes deficiències que no poden esperar aquesta
partida pressupostària que de vegades no arriba. Per tant,
nosaltres estam a favor d’aquesta esmena que ha presentat El
Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Voleu un recés o passam a votació? No, la Sra.
Durán fa un plantejament de si volíeu un temps per parlar o per
consensuar. Jo deman, voleu aquest temps o passam a votació?
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LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Demanam alguns minuts i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, expliqui’m al final com queden els termes de
la PNL.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Votam directament la PNL que hi ha, es volia afegir un
altre text amb un altre condicionant.

Nosaltres defensam que ja la proposta és diferentment
ampla i ambigua i que no ferma res i que evidentment
nosaltres no diem ni el nombre de sanitaris ni res, només una
dotació econòmica per ampliar plantilles, només diem això,
creiem que es pot aprovar amb un lleuger afegitó que
haguéssim acceptat, però han volgut donar la volta, és igual.

Volem votar directament la que nosaltres hem presentat.
Evidentment amb la incorporació de l’esmena d’El Pi.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Sí?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Pot quedar constància en el Diari de Sessions de la
proposta que hem fet per transaccionar o d’aquesta esmena in
voce?

LA SRA. PRESIDENTA:

Em sap molt de greu, però és que el temps de paraules ja
s’ha acabat, he tengut la deferència perquè és la proposant de
la PNL, em sap greu.

Continuam, idò.

Vots a favor?

Vots en contra?

S’ha produït un empat, per tant, tornam a una segona
votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Correspon ara deu minuts de recés per si volen continuar
conversant i arribar a un acord. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, no, ja no hi ha torns d’intervencions. Es preveu un
recés i ja està. Si voleu tornar a discutir. 

(Remor de veus)

No, no, no el recés el don jo, el recés el don jo perquè...,
bé, no és que el doni jo, és que en el Reglament es preveu que
quan es produeixen dues votacions i hi ha un empat, abans que
aquesta votació vagi al ple, perquè es traslladaria al ple, doncs,
es pot donar un recés per si es pot intentar continuar...,
desempatar o veure què passa. Perdó?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Sí, són així.

Sí?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, jo no he dut cap reglament, podria tenir
accés a un reglament?

LA SRA. PRESIDENTA:

Si en tenen, sí, és clar.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam a una tercera votació. 

Vots a favor? Vots a favor?

Vots en contra?

Idò, així, l’article 100.1 ens diu que hauria de votar-se en
ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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