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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bones tardes, Lluís Camps substitueix María Antònia
García.

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Tania Marí.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

1) Proposició no de llei RGE núm. 14356/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a un canvi d’ubicació de l’hotel COVID a S’Arenal
de Llucmajor.

3) Proposició no de llei RGE núm. 15777/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a realització de
proves PCR a tots els malalts que requereixin ingrés
hospitalari.

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant els escrits RGE núm.
4542/21, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes, i RGE núm. 4569/21, presentat pel Grup Parlamentari
Popular, les proposicions no de llei RGE núm. 14356/20,
relativa a un canvi d’ubicació de l’Hotel COVID a S’Arenal de
Llucmajor, i RGE núm. 15777/20, relativa a la realització de
proves PCR a tots els malalts que requereixen ingrés
hospitalari, han estat retirades.

2) Proposició no de llei RGE núm. 14827/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, relativa a restabliment del servei/funcionament
de la Unitat de Problemes Relacionats amb l’Alcohol,
UPRA.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
14827/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa al restabliment del
servei/funcionament de la Unitat de Problemes Relacionats amb
l’Alcohol, UPRA.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom. El
nostre grup parlamentari va presentar, com s’ha esmentat en el
registre i a l’exposició d’aquesta proposició no de llei, aquesta
iniciativa dia 28 de setembre de l’any passat, per la qual es
demanava el restabliment del servei i funcionament de la Unitat
de Problemes Relacionades amb l’Alcohol, l’anomenada
UPRA, ubicada actualment a les instal·lacions de l’Hospital
Psiquiàtric i depenent de la direcció i gerència de l’Hospital
Universitari Son Espases.

El dia 7 d’octubre va comparèixer en aquesta comissió, amb
un altre motiu, el director gerent de l’Hospital Universitari Son
Espases, el Sr. Pomar, i evidentment atès el nostre registre
d’aquesta iniciativa que es va presentar des del nostre grup
parlamentari, atesa la denúncia i la preocupació tant de l’equip
sanitari, és a dir, de facultatius, tècnics d’infermeria, terapeutes
i famílies, que s’havia suspès, des del mes de març i en el
context de la pandèmia, aquest servei, que és un servei
especialitzat, terapèutic, multidisciplinar amb residència i
estada en aquest centre que he comentat abans de l’Hospital
Psiquiàtric, que dóna 12 places i que, evidentment, té una
teràpia explícita i activa d’una residència de 12 dies.

Aquest tipus de servei és un servei amb una atenció
especialitzada sobre una problemàtica greu, que no és una
problemàtica només de l’àmbit de la salut, és una problemàtica
a l’àmbit social i sobretot a l’entorn familiar. Per tant, la
suspensió des del mes de març fins al mes d’octubre, un mes
després d’aquesta iniciativa presentada, va crear greus
problemes denunciats i que han patit les famílies, a part dels
mateixos pacients, per la seva suspensió.

La compareixença del director va manifestar que,
evidentment, va confirmar que s’havia suspès i que no es va
poder dur estretament, com està definit i com està establert
terapèuticament. No qüestionam els motius del per què es va
haver de suspendre en una situació de pandèmia excepcional,
va entendre la direcció i gerència dels especialistes d’atenció
als pacients psiquiàtrics i amb greu discapacitat també que
havia de ser la ubicació actual de la UPRA la més idònia per a
aquests pacients COVID positius.

El que nosaltres sí criticam, i per això vàrem dur la
iniciativa i la mantenim a dia d’avui, és que se suspengués un
altre servei també important, especial, i que ha tengut
conseqüències, valorat pels familiars, valorats pels terapeutes,
fins i tot valorat pel mateix Sindicat Professional de Metges,
que ho va manifestar a la seva compareixença fa uns dies en
aquesta comissió, la importància de no suspendre aquest tipus
de tractaments especialitzats, com tampoc el tema de persones
que pateixen trastorns alimentaris. Però, concretament, a
l’àmbit de l’alcohol, com es manifesta i com el mateix gerent
va dir, és important que continuïn.

Per tant, nosaltres mantenim aquesta proposició no de llei
perquè l’objecte d’aquesta proposició no de llei és instar la
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conselleria -ja acab, presidenta-, instar la conselleria que cerqui
i, a més, ho vàrem demanar amb una pregunta parlamentària
que encara no se’ns ha contestat, que cerqui, dins el pla de
contingència que ens trobam amb motiu COVID i que el mateix
doctor Pomar va confirmar que se n’actualitzaven els protocols,
entengués la importància d’adaptar aquest pla de contingència
a donar una continuïtat i estabilitat a aquest servei a l’entorn
d’hospitalització, a l’entorn residencial, i que si es produís la
necessitat d’atendre aquests pacients de la unitat psiquiàtrica
COVID positius s’habilités amb prou temps un altre espai,
sense la suspensió d’aquest servei.

Evidentment, se’ns va confirmar i avui constatam la
continuïtat, la restauració d’aquest servei, la qual cosa instam
en aquesta comissió a tots els diputats i diputades que donin
suport que no se suspengui de cap de les maneres aquest
tractament terapèutic, aquest servei especialitzat per les
conseqüències que vostès mateixos coneixen i saben.

Seria una resposta positiva per a l’equip terapèutic, seria
una resposta positiva per a les famílies i seria una resposta
positiva, evidentment, per als pacients necessitats d’aquesta
unitat.

Com vostès saben també, el nostre grup parlamentari va
presentar, reforçant aquesta unitat, iniciatives a l’àmbit
d’esmenes als pressuposts per millorar el servei i per dotar de
les infraestructures necessàries per habilitar més espais i més
llits. Entenem que en aquest moment no es pugui fer, però sí
que demanam i apel·lam a tots els grups que amb aquest suport
a aquesta proposició no de llei assegurem la no-suspensió
d’aquests serveis i la seva continuació i millora, si cal.

S’han presentat dues esmenes, supòs que ho exposaran i
llavors em manifestaré envers aquestes dues. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat, pel Grup Parlamentari Socialista,
les esmenes RGE núm. 4605 i 4606/21 i, per a la seva defensa,
té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra. Triay,
per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bones tardes diputats i diputades. El
procés de tractament d’una patologia alcohòlica es va produint
i filtrant amb diferents dispositius, és a dir, normalment un
malalt, amb un problema d’alcoholisme, entra a través d’un
metge de família o un metge d’Atenció Primària, aquest fa una
primera valoració, pot fer uns primers tractaments perquè està
capacitat per fer-los, juntament amb l’infermeria, i també pot
decidir si anar a grups de teràpia, derivar a unitats de salut
mental o a psiquiatres o psicòlegs o posar en mans d’aquesta
unitat especialitzada d’hospitalització com és la UPRA.

La UPRA manté, com a activitat principal, l’ingrés de
persones que pateixen trastorns relacionats amb l’alcohol; a
més, manté consultes externes que valoren els futurs ingressos
i que, després de l’ingrés, fan un pont amb les unitats de
conductes addictives.

La UPRA es va convertir en un PAC COVID, així com ha
explicat el Sr. Gómez, per aïllar COVID positius asimptomàtics
amb trastorn mental greu i discapacitats intel·lectuals fins al
juny del 2020. Durant aquest període s’hi van tractar al voltant
d’unes 50 persones.

El 5 d’octubre del 2020 es va reiniciar l’activitat començant
les valoracions i posteriorment la presa de mostres per rebre els
primers ingressos el dia 8 d’octubre, en el mateix pavelló de la
UPRA i a consultes externes situades a l’Hospital Psiquiàtric.

Com bé ha comentat també el Sr. Gómez, hem presentat
dues esmenes amb una clara intenció, la proposició no de llei
està registrada el mes de setembre i l’hem volguda, en certa
manera, actualitzar.

A la primera esmena confirmem que no es prestava el servei
corresponent quan es va enregistrar la proposició no de llei,
però sí que volem deixar palès que els pacients afectats no es
van veure desatesos en cap moment, perquè s’ha seguit
funcionant durant la pandèmia i durant el temps que la UPRA
ha estat aturada al servei d’urgències que atén aquestes
persones i fins i tot al servei d’hospitalització breu.

I per altra banda, una segona esmena en la qual instem la
conselleria a garantir la continuïtat del servei de la UPRA.

En el punt número 2 hi votaríem a favor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta, bones tardes, diputades i
diputats. Avui som davant d’una proposició no de llei que
reflecteix problemes que ha causat la pandèmia, els problemes
derivats de la pandèmia en tots aquells tractaments que eren
tractaments crònics o en totes aquelles malalties que depenien
d’uns serveis específics i que s’han hagut de suspendre.

Avui parlar de la UPRA, però podríem parlar de molts
altres tractaments psicològics i de salut mental que es varen
veure interromputs. Hem de dir que, per exemple, l’Hospital
Psiquiàtric va haver de rebre tots aquells pacients de Son
Tugores i de Son Llebre d’altres institucions que, com que
estaven contagiats, els havien de separar, els havien de
confinar, els havien de dur a un altre lloc i, després d’haver
provat de dur-los a un altre tipus d’hospitals, varen considerar
que el centre més adient era l’Hospital Psiquiàtric. Què va fer
això? Que al final la capacitat de llits és la que és i es va
desplaçar, per tant aquests malalts que varen venir de Son
Tugores varen utilitzar unes instal·lacions que estaven
preparades per fer un determinat tipus de servei.
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Nosaltres creiem que és important i és necessari no just
garantir la continuïtat d’aquest servei, perquè és bo, sinó també
de reforçar-lo.

Com ha dit abans el diputat que ha presentat aquesta
proposició, el Sr. Juanma Gómez, el mes d’octubre va
comparèixer aquí el director de l’Hospital Psiquiàtric i ens va
dir que aquesta unitat normalment tenia 12 llits i que pensaven
que seria necessari posar-ne 2 més. Per tant, nosaltres creiem
en aquest reforç. Aquesta proposició, ens passa moltes vegades
amb moltes PNL que veiem, que està presentada el mes de
setembre i que ara som el mes de maig i que ja tal vegada la
problemàtica no hi és, però sí que és bo reconèixer la
importància d’aquest servei, garantir aquest servei en el futur
i donar la importància que té, posar en valor a totes aquelles
famílies que s’han vist de cop amb un problema, que és tenir
una teràpia determinada, amb uns horaris determinats, feta per
uns professionals determinats, específics, molt, molt
especialitzada, que de cop es troben sense aquest servei i se’n
va a les famílies, i crea un problema greu, greu és molt greu.

Moltes vegades, i jo avui parlava precisament amb un
d’aquest tipus de pacients que ha vist interromput el seu servei,
la seva teràpia, es troben que retrocedeixen no mesos,
retrocedeixen anys, anys, perquè les teràpies han de menester
una continuïtat com, per exemple, quan vàrem escoltar aquí el
Sr. Miguel Lázaro que ens deia que una psicoteràpia que es feia
cada quinze dies ara es fa cada tres mesos.

Per tant, en aquest tipus de coses nosaltres sempre estarem
a favor que no se suspenguin, que es continuïn i que es reforcin.

En tot cas, com he dit, donarem suport a aquesta proposició
no de llei, hi ha dues esmenes que són just d’apreciació, de dir
que es constati el moment en què es va presentar la proposició,
per tant ens sembla bé, i el nostre sentit de vot serà favorable i
hi donarem suport, independentment del que decideixi el Sr.
Juanma Gómez. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començarem per
contextualitzar, la COVID, la pandèmia ens ha fet canviar
absolutament tot el panorama i els serveis que hi havia, quan va
començar la pandèmia i per mor de l’augmentat de casos que
hi va haver es van haver de reestructurar i reformular tots els
sistemes.

Del que parlam avui en aquesta proposició no de llei, de la
Unitat de Problemes Relacionats amb l’Alcohol, es va
reformular i es va convertir en una unitat COVID per aïllar els
positius, els COVID positius o asimptomàtics amb trastorns
mentals. Tot i així, com ha dit la diputada del PSOE, en cap
moment no es va perdre el servei a les persones afectades.

Tot i així, nosaltres votarem a favor d’aquesta proposició no
de llei, ens sembla que és positiva i que en aquest cas és un

reconeixement d’aquest servei, de la importància d’aquest
servei.

Sí vull dir que en aquest cas votarem a favor del punt 1, és
veritat que ja queda descontextualitzat el punt número 1 perquè
indica la data del dia d’avui que segueix sense prestar el servei.
El servei no es va prestar des del març fins al mes d’octubre del
2020, o sigui que només van ser uns mesos, ara actualment ja
està restablert, potser aquí sí que, si accepten l’esmena que els
proposa el Partit Socialista, doncs nosaltres també li donarem
suport.

Al punt número 2, constatar la necessitat, evidentment que
hi votarem a favor.

I al punt número 3, precisament per donar la resposta
positiva que vostè, Sr. Gómez, ha fet menció en el seu discurs,
per donar resposta positiva als usuaris i a la família, doncs
trobem encertada també l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista perquè vostès el que demanen és restablir el servei
immediatament, cosa que ja està feta i, en aquest cas, l’esmena
indica “garantir la continuïtat del servei”, o sigui ara ja amb el
que tenim d’experiència de la pandèmia doncs al que hauríem
d’anar és precisament a garantir tots aquests tipus de serveis i
de programes.

Així que votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment crec que és
una d’aquestes proposicions no de llei que, vista la data
d’entrada del document, que és de dia 28 de setembre de l’any
2020, a dia d’avui evidentment han passat moltes coses.

I respecte del tema de la COVID, crec que un pot copsar les
conseqüències que ha tengut dins les nostres vides, però crec
que no ho podem fer encara en tota la seva totalitat, perquè
moltes vegades param més esment o ens aturam a analitzar
aquelles que tenen més un caràcter econòmic, però després en
veiem moltes altres que evidentment hauran tengut unes
conseqüències que seran difícil de copsar, com bé en parla
aquesta proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari
Ciudadanos.

I no s’han presentat una sèrie d’esmenes que en certa
manera el que pretenen, sense desvirtuar evidentment el
contingut de la iniciativa, amb el qual estam totalment d’acord
i que el nostre grup hagués pogut firmar també perfectament
aquestes esmenes, de fet, així ens ho varen proposar, el que
passa és que per coses d’aquestes de temps, al final les va
presentar el Grup Socialista en solitari, però al cap i a la fi el
que fan és que puntualitzen; és a dir, aquesta diferència que hi
ha entre el setembre i ara respecte de la primera, que constata
amb la data del registre d’entrada del document i la resta en
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qüestions que són importants també tenir en compte, ja que
parlam d’un tema molt sensible i entenem, per tant, també, que
com més consens hi hagi i surti d’aquest Parlament,
evidentment molt millor.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Me parece muy lamentable que
tengamos que debatir iniciativas que se presentan hace ocho
meses porque, al final, quedan desfasadas y al final se pierde el
sentido que tenga esta comisión y las iniciativas que podamos
hacer los diputados que asistimos a esta comisión. Por tanto,
simplemente quería manifestar esto para que nos hagamos un
replanteamiento de a ver por qué las iniciativas tardan tanto en
debatirse y si realmente esta iniciativa no se podría haber visto
antes que otras que hemos estado debatiendo durante este
tiempo, no lo sé. Pero, en cualquier caso, me gustaría que
tomara nota la presidenta de la comisión, como usted es la que
preside la Mesa y la que decide el orden del día de las
iniciativas que se traen aquí, pues, si es posible, que intenten
priorizar por motivos de urgencia o de necesidad, las que se
tendrían que ver antes que otras, incluso yo sé que se está
planteando una reforma del Reglamento del Parlamento y
también podríamos intentar pues llegar a alguna fórmula para
que, pues no sé, que las comisiones duren más horas y se vean
más iniciativas en una misma comisión y que se hagan más
espaciadas en el tiempo o algo así, no sé, es algo que planteo,
porque me parece, de verdad, lamentable que pasen estas cosas.

En cualquier caso, yo doy mi voto a favor de esta iniciativa.
Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. Usted ha hecho referencia a una
cuestión en relación a la Mesa de esta Comisión de Salud, yo
sí que quiero también decir porque, evidentemente, la Comisión
de Salud es de las comisiones que más actividad parlamentaria
ha presentada, y que no únicamente es responsabilidad de la
Mesa, sino también de los grupos parlamentarios, que haya un
buen funcionamiento de esta comisión.

Sin querer entrar en un debate, evidentemente, nosotros,
como no puede ser de otra manera, tomamos buena nota de sus
apreciaciones, pero también quería hacer este inciso porque
creo que es de justicia.

No entraré más en debate y pasaré la palabra al siguiente
grupo, pero creía oportuno hacer esta apreciación en relación
a que usted ha utilizado su tiempo para hacer referencia a una
cuestión que afectaba a la mesa, bien.

El Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes no ha
comparegut, la Sra. Pons ha excusat la seva assistència.

Per tant, passam al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Font, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, nosaltres també
estem a favor d’aquesta iniciativa. Les addiccions i els
problemes de salut mental són dues conseqüències clares
d’aquesta pandèmia. Pensam que cal reforçar i millorar aquests
serveis donat l’augment d’aquestes conductes addictives, entre
elles l’alcohol.

Té moltíssima raó, Sr. Gómez, quan diu que el problema de
l’alcohol és un problema social, però és un problema gravíssim
per a l’entorn familiar. Tots aquells que, per desgràcia, hem
tingut prop algun familiar que ha patit aquesta addicció donem
fe de com difícil arriba a ser la convivència i recuperar-te fins
i tot quan ells no es recuperen perquè a vegades ni es
recuperen. Seguiré.

És evident que també l’estrès associat a les dificultats
econòmiques actua com a un potenciador del consum de
l’alcohol amb la qual cosa aquest servei és més que necessari
-més que necessari- donat el moment que estam vivint.

Així que totalment a favor de... Si accepta les esmenes, no
estarem també molt d’acord que les accepti i si no també la
votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, procedeix si ho consideren els grups la suspensió
d’un temps, si no passaríem la paraula al Sr. Gómez... o ho vol
fer a l’inrevés?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Una qüestió d’ordre, presidenta, perquè desconec aquesta
puntualització, puc intervenir ara i demanar el recés i llavors
passar a la votació o necessàriament s’ha d’interrompre ara
abans de la meva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que s’ha...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

S’ha d’interrompre ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que s’ha d’interrompre ara....

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, idò sí demanam recés...

LA SRA. PRESIDENTA:

... però també és cert que de vegades hem alterat l’ordre. Per
tant,...
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... no, no, però em cenyesc..., l’únic és que...

LA SRA. PRESIDENTA:

... pot intervenir, si de cas després...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, ho dic perquè vull... bé, vull manifestar -intervenc,
presidenta, i exhauriré tot el temps que em marca la rèplica o
la segona intervenció- dues coses: la nostra intenció com a grup
parlamentari és arribar lògicament a acords sempre que no
desvirtuïn l’exposat aquí i sobretot la meva intervenció, la
meva resposta a cadascun dels grups que els agraesc el suport
i la manifestació de treure endavant iniciatives sobretot per
millorar, però almanco per no perdre o no retrocedir en serveis
universals com és el públic també de la nostra salut.

La Sra. Font ha fet una reflexió que quasi, quasi serà
transversal la resposta a tots els grups. Dr. Short, director del
programa; Dr. Lázaro, l’altre dia compareixença... i psiquiatre
i expert en salut mental, compareixença en aquesta comissió;
Dr. Pomar, director gerent de l’Hospital Universitari de Son
Espases i responsable d’aquesta... de salut... de l’Hospital
Psiquiàtric, transcendència a les famílies, actuació
multidisciplinar, hospitalització al lloc, no es pot comparar en
absolut -en absolut- amb ser atès d’urgència a un hospital,
tancant aquest servei és... ni subsidiari ni complementari. 

Sabem tots..., ho sabem perquè a més ho han dit ells
mateixos, el Dr. Short, urgències està per al que està i el
tractament és com a mínim de 48 hores, en cas d’una
hospitalització que és una altra cosa, però cap hospital de les
Illes Balears no està preparat per a una atenció d’aquest
programa multidisciplinar a planta, tractament farmacològic i
evidentment, però aquestes persones tornen a ca seva en una
situació on se’ls atura un programa d’intervenció i les famílies
no hi estan preparades.

Per tant, és aquí que manteníem... i per aquí ho
constatàvem. La intenció del nostre grup parlamentari mai no
ha estat entrar, ni el grup parlamentari ni cap grup institucional,
ni als ajuntaments ni als consells, emprar les iniciatives, que
sempre cercam consens a més a més, per desgastar qualsevol
grup al Govern, no ho és, però quan constatam un fet és perquè
és un fet que es va produir en aquests terminis. Per ventura aquí
sembla que es diu que els han deixat fora, sense cap atenció.
No, evidentment. Hi ha hagut atenció a urgències i a atenció
primària, però no és suficient i no substitueix ni molt manco la
UPRA i tal vegada, i li ho propòs, acceptarem el punt 3,
l’esmena, com no pot ser d’altra manera perquè està més que
contextualitzada i el tema de garantir la continuïtat d’aquest
servei entenem que perpètuament, és a dir, sense tornar a
escenaris com el que va passar al mes de març, s’entén
perfectament, nosaltres ho entenem així. Per tant, l’acceptarem.

Al punt 1 demanaré aquest recés per tractar d’una... Jo ho
he redactat més o manco i el que proposam és on vostès
plantegen suspendre allò “que desde la Conselleria de Salut i
Consum” no s’està entenent, entenc també la seva defensa

institucional com a grup parlamentari que dóna suport al
Govern, però per altra banda també entenc que es pot entendre,
que es pot interpretar que els ha deixat al marge de qualsevol
tipus d’atenció que no ha estat el cas, però no és la necessària.
Per tant, els proposarem “y por ello los pacientes no han
recibido la atención correspondiente adecuada al tratamiento
terapéutico propio de la UPRA”. Ho dic..., si vol feim un recés,
ho parlam i ho matisam, però evidentment la constatació d’això
és important, perquè no parlam d’una atenció puntual ni
farmacològica, sinó d’una actuació multidisciplinar i que
necessita una ubicació i un personal adequat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Fem aquest recés i després reprenem la sessió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem... Si us sembla bé reprenem la sessió. Per tant,
donaré la paraula al Sr. Gómez perquè... estrictament ens
expliqui quins han estat els acords. 

Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Reiter que acceptam la redacció de
l’esmena del punt 3 tal com està redactada, presentada aquí
amb aquest registre d’entrada i la del punt 1..., l’esmena
presentada pel Grup Parlamentari Socialista a partir d’on acaba
la paraula “realitzada” faríem un punt i seguit, nosaltres feim
una esmena in voce que han acceptat i que deman als grups
també que li donin suport, que diu: punt i seguit “y por ello los
pacientes y familiares durante este periodo de tiempo no han
recibido el correspondiente y adecuado tratamiento
terapéutico propio del definido en la unidad UPRA”.

Creim que així recull l’exposició de motius, la reflexió que
hi ha, l’objecte i la finalitat d’aquesta iniciativa duta a terme.

Vull agrair a tots els grups parlamentaris el seu suport, però
sobretot les seves aportacions i valoracions fetes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò acabat el debat passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 14827/20.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
14827/20, relativa al restabliment del servei/funcionament de
la unitat de problemes relacionats amb l’alcohol UPRA.

No havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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