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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, en primer lloc excusar-me
perquè aquesta comissió comença amb una mica de retard.

Hi ha substitucions?

LA SRA. FERRER I BASCUÑANA:

Sí, Sra. Presidenta. Pilar Ferrer substitueix Joan Robert
Masdeu.

LA SRA. MUÑOZ I LASO DE LA VEGA:

Miriam Muñoz sustituye a Miguel Gascón.

I.- Escrit RGE núm. 750/98, presentat pel Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida de les Illes Balears, mitjançant
el qual se sol•licita que la Comissió d'Assumptes Socials adopti
l'acord de recaptar la presència de la consellera de Presidència
per tal d'informar sobre l'adjudicació del servei d'ajut
domiciliari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem al primer punt de l'ordre del dia debatrem la
petició del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida RGE 750/98
sol•licitant que aquesta comissió acordi recaptar la presència de
la consellera de Presidència, Hble. Sra. Rosa Estaràs i Ferragut,
per tal d'informar sobre l'adjudicació de serveis d'ajuda
domiciliària pel terme de Palma, per part de l'Institut d'Afers
Socials, a través de concurs públic 277/97.

En conseqüència, jo demanaria a les senyores i als senyors
diputats, que ara s'ha de votar, i l'explicació de vot tant m'és si
es fa abans de votar o després. Què prefereixen? Bé, idò abans
d'emetre el vot, demanaria als grups que vulguin intervenir que
facin la seva explicació de vot. Moltes gràcies.

Per part d'Esquerra Unida, té la paraula la diputada Sra.
Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades,senyors
diputats. El nostre grup parlamentari va registrar aquesta
sol•licitud de compareixença de la consellera de Presidència i
responsable de l'Institut Balear d'Afers Socials perquè davant
aquesta comissió pugui donar explicacions sobre l'adjudicació
per contracte dels serveis d'ajut domiciliari per al terme
municipal de Palma, atès que ha estat un concurs resolt a finals
de l'any 97 i que ha provocat una situació d'inestabilitat als
primers dies de gener, hi ha hagut manca d'aquest servei a
usuaris durant nou o deu dies, hi ha hagut polèmica a l'opinió
pública sobre la concessió a l'empresa adjudicatària finalment,
i a més a més, perquè el fet que a la vegada que demanàvem la
compareixença, el nostre grup parlamentari va demanar per
documentació escrita tot l'expedient d'aquesta adjudicació,
analitzant l'expedient hem vist una sèrie de temes, d'aspectes
que ens agradaria que la conselleria pogués explicar a la
Comissió d'Asssumptes Socials i poguéssim tenir un debat
ample sobre aquesta situació. El fet del canvi de l'adjudicació,
tenim notícies que ha empitjorat el servei i el que a nosaltres
ens interessaria és que la consellera responsable donàs tota casta
d'explicacions de com està el servei en aquests moments, com
s'ha donat aquesta adjudicació i pogués respondre als dubtes que
ens han motivat a l'estudi de l'expedient d'adjudicació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula la diputada
Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies Sra. Presidenta. Dir també que nosaltres
compartim la compareixença de la Sra. estaràs, pensam que
és necessària en aquesta comissió, a causa que va ser ressò
ja a principi de gener, a principi d'any, la reforma del servei
de l'ajuda domiciliària va provocar moltes queixes dels
usuaris i dels mateixos professionals que feien feina en
aquest servei. Nosaltres també, com a grup parlamentari,
hem demanat, hem sol•licitat documentació, alguna la tenim
també, l'hem analitzada, i pensam que és molt necessari que
aquí comparegui la consellera de Presidència responsable en
aquest tema.

Som conscients que és un tema difícil, són uns serveis,
els que prestaven aquestes cooperatives, uns serveis
necessaris, ja que no feim feina en aquesta àrea amb
documents, feim feina amb persones, els que reben aquests
serveis són persones amb unes deficiències psíquiques, unes
persones soles i amb unes mancances moltes vegades també
econòmiques; per això pensam que és necessari i urgent que
la consellera ens faci una informació clara de com va
succeir aquesta reforma del servei, quin procés va seguir el
traspàs d'aquest servei a les cooperatives que duen la gestió
d'aquest servei a l'empresa Servirecord, pensam per tant que
es votarà favorablement la compareixença de la consellera
per part de tots els grups polítics.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula el diputat Sr. Pons.
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EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors diputats. Crec
que el fet que va succeir amb el tema de l'ajuda a domicili és
una demostració més que els serveis socials encara no han
arribat a una plena normalització que la seva gestió presenta
problemes seriosos i en el cas dels serveis d'ajuda a domicili hi
ha un factor molt important, i és que no podem entrar mai en
una situació on el canvi de responsables d'una gestió, els que
duen la gestió a terme, si hi ha un canvi, resulti que es produeix
una certa discontinuïtat encara que sigui de dies, a un servei que
necessita estar contínuament en funcionament.

Què va passar o què no va passar? Crec que aquesta és la
qüestió fonamental de la petició de la compareixença entenem
que la consellera de Presidència, la Sra. Rosa Estaràs, que té
dins la seva àrea l'àmbit d'actuació en matèria d'acció social, la
Direcció General d'Acció Social, seria molt important que
donàs una informació permenoritzada, que s'aclarís què va
succeir en matèria de l'adjudicació del servei d'ajuda a domicili,
i que també, fruit d'aquestes informacions i si es detecta que hi
va haver determinades disfuncions, establir acordar els
mecanismes perquè aquestes situacions que perjudiquen
persones socialment molt necessitades i que requereixen d'una
ajuda continuada i sense interrupcions, no es puguin trobar, per
disfuncions de l'Administració, amb una situació com sembla
que va passar.

Hi ha un altre element, crec que serà important la
compareixença, i és la qüestió d'evitar que dins aquest sistema
econòmic marcadament neoliberal, les grans empreses, també
hi ha grans empreses en matèria social, puguin tenir una
actuació que acabi exercint determinat monopoli, i les petites
empreses o petites cooperatives es trobin en una clara situació
d'inferioritat. Crec que aquest element també valdrà la pena que
s'analitzi a la compareixença de la Sra. Rosa Estaràs, que estam
convençuts que s'acordarà per unanimitat d'aquesta comissió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Margalida Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo entenc que tots els grups polítics
de l'oposició demanin la compareixença de la consellera per
explicar un determinat tema, i, segons estableix el Reglament,
ho poden sol•licitar per les vies que s'estableixen, ara també han
d'entendre que per part del Partit Popular que és el que dóna
suport al Govern, nosaltres no considerem necessària aquesta
compareixença. 

Vostès han parlat aquí que es va fer una adjudicació a un
concurs públic, és així, abans es gestionava aquest servei a
través d'un concert directe, des de l'any 96 i a rel de
l'entrada en vigor de la Llei de contractes de les
Administracions Públiques es va considerar necessari que
no es fes per un concert directe, sinó a través d'un concurs
públic, aquest concurs públic es va convocar, llavors es
varen presentar tota una sèrie d'empreses, i es va produir
l'adjudicació. Nosaltres no consideram que amb aquesta
adjudicació hi hagi hagut cap tipus de deficiència ni
anormalitat, però, en tot cas, si així ha estat, ens sembla
molt lògic que les empreses que hi varen participar o
qualsevol persona que consideri que això no s'ha fet com
toca recorri als tribunals, és un acte administratiu que es pot
recórrer, i seran ells els que ho determinaran; però nosaltres
no consideram que hi hagi hagut cap tipus de problemàtica
en el que és l'adjudicació.

Tampoc no consideram que hi hagi hagut cap tipus de
problemàtica amb el que és l'aplicació ja d'aquest servei, és
cert que hi va haver una sèrie de retards durant els pocs dies,
els primers de l'any, que també és lògic per l'època en què
ens trobàvem, però s'oferiren serveis alternatius i no hi ha
hagut aquestes reclamacions tan urgents com aquí s'ha dit
per part dels usuaris.

Per tant com que nosaltres consideram que el servei ha
estat ben adjudicat i no hi ha hagut aquests problemes no
consideram que sigui necessària la compareixença de la
consellera, i per això votarem que no. Naturalment els grups
polítics poden, per altres vies, sol•licitar la compareixença
i la consellera s'hi presentarà per donar les explicacions que
consideri oportunes.

Sense ganes de voler entrar en debat, però em sap greu,
m'han provocat, m'han provocat i em sap greu, però ara
obriré un torn de debat, i ho dic perquè em pugui respondre
el Sr. Damià Pons perquè ha fet referència que una gestió,
quan hi ha un canvi de gestió no hi pot haver problemes en
el que és el servei que es dóna. El Sr. Pons hauria de saber
perfectament que això és possible, que quan hi ha un canvi
de gestió es produeixin retards en el que és l'aplicació
d'aquest servei, Sr. Pons, vostè ho sap perfectament perquè
vostè està a una institució on té unes àrees de responsabilitat
i concretament a un servei on també es tractava amb
persones, i que també era un tema molt important i per un
canvi de gestió es varen produir retards de dos mesos, es
varen produir ... si no sap quin és, és la placeta, Sr. Pons, el
Grup Popular no va entrar en polèmica en cap moment
perquè som conscients, i ho diu el diari, es va signar el
conveni tard, per necessitat de posar en marxa el servei hi
va haver dos mesos de retards, i el Grup Popular no va fer
cap tipus de manipulació d'aquesta informació, perquè
sabem que aquests temes són importants i s'han de
solucionar. I aquí em sembla que s'ha fet demagògia i
oportunisme, i ho faig extens a tots els grups polítics,
perquè resulta que també s'han demanat proposicions no de
llei on es fan dures crítiques, i aquestes proposicions no de
llei criticant i dient que no es doni aquesta adjudicació a
aquesta empresa, s'ha fet aquesta proposició no de llei abans
de tenir la documentació. Per tant, m'han de perdonar que
pensi que aquí no hi ha un interès per saber el que realment
hi ha sinó un afany d'oportunisme de fer demagògia, perquè
el normal, em sembla, és primer demanar la informació i,
una vegada que es té aquesta informació, fer les propostes
que es considerin oportunes, sol•licitar que vengui la
consellera, fer proposicions no de llei, demanar que es torni
a retirar, presentar recursos, però, primer, demanar aquesta
informació i després es duran totes les actuacions que es
considerin oportunes.
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Com que jo entenc perfectament que vostès ho puguin fer
així, em sembla molt bé, és la seva forma de fer política i de fer
oposició, em sembla perfecte, però també han d'entendre que el
Grup Popular no doni suport a aquesta compareixença, perquè
per a nosaltres no hi ha hagut cap tipus de problema i, si n'hi ha
hagut, els tribunals ho resoldran, perquè les empreses que han
concursat poden presentar un recurs i pot ser que es resolgui.
Esperam això.

Per tant han d'entendre que nosaltres no donem suport a
aquesta compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ferrando. Com que en aquest moment
no només s'ha donat una explicació de vot sinó que s'ha obert un
debat, jo crec que les senyores i els senyors diputats que vulguin
tornar a intervenir estan en el seu dret. La diputada Sra. Thomàs
té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Reclamava aquesta possibilitat de
rèplica a la representant del Partit Popular perquè crec que no
ha donat arguments pels quals la Sra. Consellera no hagi de
venir a aquesta comissió.

Vull recordar-li que la tasca de l'oposició és el control del
Govern i per tant és una tasca que s'ha de fer en aquest
parlament. No valen crítiques de com es fa el control. El nostre
grup parlamentari dia 15 de gener, precisament esperant que es
normalitzàs tota l'assistència domiciliària per part de l'Ibas, dia
15 de gener va demanar l'expedient administratiu de
l'adjudicació, ens el lliuraren exactament dia 20 de febrer, i
esperant que se'ns lliuràs i esperant que fos un lliurament ràpid
ja que era un tema polèmic al carrer, mentre esperàvem
demanàrem aquesta sol•licitud de compareixença perquè el
Govern balear ens té acostumats a contestar les documentacions
escrites exhaurint els terminis que posa el Reglament i
normalment solen lliurar la documentació als dos mesos, per
això demanàvem la compareixença. Ha anat bé que hem pogut
tenir l'expedient previ a aquesta comissió, i a la meva
argumentació inicial he explicat que hem analitzat la informació
que ens ha passat el Govern i a l'expedient hi ha coses que
requereixen una explicació. És evident que hi ha la via de recurs
per part de les empreses que han concursat, i que jo sàpiga ja hi
ha hagut un recurs que s'ha hagut de reunir una altra vegada la
comissió avaluadora, dia 9 de gener, perquè hi havia una
empresa que ja posava un recurs a l'adjudicació, i dia 9 de gener
hi va haver una nova sessió de la comissió adjudicatària, varen
haver de tornar a fer la puntuació perquè hi havia una empresa
que havia quedat fora i havia presentat tota la documentació, tot
això ho sé del seu expedient, no ho sé de la premsa ho sé de
l'expedient.

Quan nosaltres demanam una compareixença de la Sra.
Consellera és perquè pensam que ens ha d'explicar,
precisament, el procediment de l'adjudicació, i no anirem
nosaltres als tribunals, ja hi aniran les empreses
perjudicades, però hi ha aspectes d'aquesta adjudicació que
mereixen una explicació als grups de l'oposició perquè ha
estat un tema que és al carrer, hi ha queixes dels usuaris i hi
ha uns serveis amb pitjors condicions a les que es donaven
abans, i això ho sabem a través de les queixes dels usuaris.
Per tant no em digui que no està prou fonamentada la
petició de compareixença, em diu que hi ha una altra
manera de demanar la compareixença, a mi m'agradaria que
m'ho explicàs, nosaltres hem fet, segons el Reglament, allò
que podíem fet i vostè diu que es pot tornar a sol•licitar, si
vol, ho reiterarem, no sé com ho hem de fer tornar-ho a
demanar etc., però que la nostra posició ha estat seriosa,
d'analitzar l'expedient i veure que tenim dubtes raonables,
que volem que el responsable polític de tot això doni
explicacions al Parlament em sembla que són raons de prou
fonament com per acceptar la compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Thomàs. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, té la paraula la Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

En primer lloc, crec que no ens hem de posar nerviosos,
senyora portaveu del Partit Popular, crec que hem de deixar
els nervis a la porta i intentar intercanviar opinions, i
cadascú defensa cada partit polític representat aquí al
Parlament, defensa el seu projecte polític. En cap moment
no hem volgut fer demagògia en aquest tema, no hem
emprat informació duríssima que tenim a causa d'aquest
impàs de traspàs del servei del SAT, aquí a Palma, que
durant 13 o 14 anys l'havien dut unes cooperatives que
pensam que feien aquesta feina aquesta gestió d'una manera
amb molta qualitat d'aquest servei. No l'hem emprat perquè
pensam que és un tema, quan es tracta de temes socials
pensam que és un tema en el qual s'ha de fer feina amb molt
de respecte. Vàrem fer rodes de premsa, vàrem presentar
una proposició no de llei demanant que mentre el cent per
cent d'aquest servei no quedàs, o sigui que l'empresa
Servirecord no pogués cobrir el cent per cent del servei,
fossin aquestes cooperatives que donassin aquest servei
mentre Servirecord no pogués cobrir el cent per cent del
servei, encara no s'ha vist aquí, pens que aquest tema s'ha de
debatre a plenari o a comissió, i després ja clarificarem els
elements o els punts que nosaltres plantejam en aquesta
proposta no de llei.
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Vostè ha parlat que el servei s'havia dut en gestió directa, no
és cert sempre s'ha dut en gestió indirecta amb aquestes
cooperatives, amb tres cooperatives, que estan dins el món de
l'economia social. També li vull dir que una Conselleria de
Treball que dóna ajudes subvencions i un dels objectius
principals és donar suport a aquests tipus d'associacions en
aquest tipus de cooperatives, a aquest tipus d'associacions que
fan feina dins economia social, què vol dir això? Des del
moment que una Conselleria de Treball d'aquí, del Govern
balear es planteja uns objectius amb aquests termes, després, a
una altra conselleria, unes cooperatives que fan feina amb
aquests elements, no han optat al concurs o no guanyen en
aquest concurs només per un punt que és el factor econòmic.
Aquesta és la informació que nosaltres tenim, aquesta és la
informació que ha sortit i aquesta és la informació que es va
donar des de la Conselleria de Presidència, i per aquests
elements nosaltres el que hem fet ha estat donar suport a la
compareixença de la consellera de Presidència, perquè pensam
que d'aquesta manera ens haguessin pogut respondre les moltes
preguntes que tenim sobre aquest tema. Només per això, no per
fer demagògia, si haguéssim volgut fer demagògia, li dic que
haguéssim fet ús d'aquestes informacions que tenim, no ho hem
volgut fer.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors diputats. Jo
esper que algun dia podré fer una intervenció en aquest
parlament sense que surtin temes d'una altra institució,
evidentment, el Consell Insular de Mallorca.

Sra. Ferrando, jo he demanat senzillament que comparegués
la Sra. Rosa Estarás, consellera de Presidència, per saber què ha
passat. I li diré més, jo voldria que totes les notícies que altres
portaveus han posat aquí sobre la taula, que el canvi de servei
ha estat problemàtic i que ha dut a un servei pitjor, jo voldria
que fossin totalment equivocades, què més voldríem?, però per
saber si són certes o equivocades, la Sra. estarás ha de venir, ha
de contrastar les seves informacions amb les informacions que
altres grups parlamentaris tenen i manifesten. 

I no digui, per favor, que a una altra institució, el Consell
Insular de Mallorca evidentment, es va produir una interrupció
en el cas del centre de Sa Placeta amb motiu d'un canvi de
gestió. Vostè està molt mal informada. Sa Placeta era un centre
gestionat, i és una paraula molt amable, això de gestionat, ...

EL SRA. PRESIDENTA:

Sr. Pons, Sr. Pons, ...

EL SR. PONS I PONS:

Perdoni, perdoni, però jo he estat acusat i vull rebatre
clarament, no es tracta que passi res, però ha de quedar clar
que a un no li poden dir una cosa i quan ell dóna la rèplica,
surt la presidenta o el president Huguet l'altre dia a
interrompre. Això no pot ser. Si ha d'iunterrompre,
interrompi quan un surt d'un tema d'aquí i se'n va a un tema
del Consell de Mallorca, perquè això, Sra. Presidenta,
permeti'm acabar la intervenció, s'ha acusat que hi va haver
una interrupció de gestió, no hi va haver cap interrupció de
gestió, es va tancar un centre durant uns mesos perquè amb
un informe de més de cent pàgines dels tècnics del Consell
Insular de Mallorca, entre moltíssimes altres deficiències es
demanava que s'aclarissin acusacions gravíssimes com que
allà de dins es podrien estar conculcant els drets
fonamentals dels usuaris. I un centre d'aquests, brut, amb les
parets compixades amb totes les portes destrossades, on hi
havia xeringues per tot, on, si vostè hagués vengut ho
hagués vist, varen venir-hi la Sra. Bover i la Sra. Thomàs,
allà de dins pareixia més un camp de concentració
d'Auschwitz o de Treblinka que no un centre propi del
Consell Insular de Mallorca. Es va tancar, es va cremar a
Son Reus, utilitzant vestits especials i un transport especial
tota la porqueria que hi havia allà dins que varen ser devers
cinc camionades, es va cremar amb totes les precaucions, es
va restaurar de dalt a baix el centre es va obrir i avui aquest
centre funciona amb deficiències, certament però funciona
amb un mínim de dignitat per a les persones que hi són
ateses. Per favor, no torni a treure aquest tema que em
resulta profundament desagradable, com sap els mateixos
responsables d'aquest centre infecte em varen dur als
tribunals demanant-me 75 milions de pessetes,
afortunadament vaig guanyar el plet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Pons. Sra. Diputada del Grup Popular
té la paraula.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí gràcies, Sra. Presidenta. Jo no estic gens nerviosa, i no
pos cap tipus de traves, a més, sé el Reglament, és el que els
he dit, vostès poden sol•licitar la compareixença de la
consellera, i naturalment això està així. El que els he dit, el
que he explicat és que han d'entendre que el Partit Popular,
així com vostès tenen dubtes, posen en dubte que aquesta
adjudicació s'hagi fet mal feta, que el servei estigui
totalment desatès, bé, em sembla molt bé, si vostès tenen
dubtes, vostès ho poden sol•licitar, el problema, ..., bé, però
han d'entendre que el Grup Popular no tengui dubte en
aquesta gestió que s'ha adjudicat. La consellera, està
establert al Reglament, podrà avenir, però quan vostès
sol•liciten aquí que es faci una petició que vengui la
consellera, han d'entendre que el Partit Popular, perquè no
els sembla, vostès aquí han parlat de moltes queixes per part
dels usuaris que a nosaltres no ens consta que sigui així, que
l'adjudicació no s'ha fet com toca, a nosaltres no ens consta
així, per tant nosaltres no tenim dubtes i no necessitam que
es recapti la compareixença de la consellera.
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La consellera vendrà, està establert reglamentàriament que
vengui i que doni totes les explicacions, i nosaltres no tenim cap
problema que vostès la sol•licitin i que ella vengui, però quan
vostès demanen aquí que se sol•liciti, nosaltres hem de dir,
perquè consideram que està ben fet, que no és necessari, perquè
no tenim cap tipus de dubte. I no estic gens nerviosa, això és el
que he intentat explicar.

Aquí s'han fet acusacions que s'ha donat malament, que el
servei no ha funcionat durant molts de dies, el servei, per a
nosaltres no ha funcionat malament durant molts de dies, hi va
haver un cert retard en el que era la gestió, no hi ha hagut
aquestes queixes que vostès diuen per part dels usuaris
formalment, es va oferir un servei alternatiu, per tant, com que
nosaltres no tenim dubtes -això és el que vull que entenguin-,
com que nosaltres no tenim dubtes per a nosaltres no és
necessari que vengui la consellera a explicar-ho. Vostès estan
a l'oposició i ho consideren necessari, doncs sol•licitin-ho pels
camins reglamentaris prevists, i ho farà, vendrà i ho explicarà.
Aquest és un poc tot el tema, i explicar la nostra postura que
crec que és perfectament clara.

I, per acabar no entraré, tampoc, ja que s'ha dit que no era un
concert, sí és un concert directe, no hi entraré, ja li demanaran
vostès a la consellera, i tampoc no entraré amb el Sr. Damià
Pons, però és clar, li donam l'enhorabona d'aquest canvi que va
fer, però no em digui que hi va haver un retard en el que era la
gestió d'aquest servei ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ferrando, no tornem amb el Sr. Pons.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

... no ho discutirem aquí, però no és així, Sra. Presidenta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Ferrando. Acabat el debat, passarem a
votació. Grups que estiguin a favor de la compareixença?

En contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Resultat de la votació: vots a favor, 8; en contra 9;
abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

II.- Pla estratègic de prevenció i control de la sida,
presentat pel Govern de la Comunitat Autònoma, RGE
núm. 7420/97.

Passam al segon punt de l'ordre del dia, que és el debat
del Pla estratègic de prevenció i control de la sida registrat
amb el núm. 7420/97. Té la paraula l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat de la Comunitat Autònoma, Sr. Fiol.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Moltes gràcies Sra. Presidenta. Senyores i senyors
diputats, com sempre és per a mi una satisfacció
comparèixer en aquesta cambra per poder tractar temes
d'interès sanitari, molt especialment com és el tema de la
sida i el Pla estratègic que el Govern va elaborar al seu
moment.

Vull, en primer lloc, presentar les persones que
m'acompanyen: el director general de Sanitat, Sr. Joan
Crespí, Dr. Joan Crespí, la cap de Servei de Promoció de
Salut de la Conselleria de Sanitat, Dra. Francisca González,
i la coordinadora autonòmica del Pla de sida, Dra. Maria
Teresa Barge. M'acompanyen i si és necessari intervendran
en el procés posterior, on vostès vulguin aclariments, ells,
amb molts més coneixements tècnics i científics que no jo,
podran aclarir determinats aspectes del Pla, podran
intervenir d'una forma més tècnica dins el debat que es
pugui produir.

Jo voldria en primer lloc explicar que tendré una
intervenció relativament breu perquè m'embarga la sensació
d'haver estat ja aquí, explicant el mateix i no és només una
sensació, sinó una realitat qui els parla ja va comparèixer en
aquesta mateixa comissió dia 29 d'octubre del 1997, i el fet
que ara es produeixi aquesta segona compareixença obeeix
a qüestions més aviat reglamentàries que a qüestions de
fons.

Qui els parla ja ha tengut ocasió d'explicar el Pla
estratègic i em remet, com és natural, a l'extensa explicació
que vaig donar en aquella sessió i que naturalment faig
meva i que naturalment m'hi ratific com no pot ser d'altra
manera. Però, aprofitaré l'avinentesa per, d'una forma
somera, recordar a les senyores i als senyors diputats, alguns
dels aspectes fonamentals del Pla estratègic, molt per
damunt, em semblaria, insistesc reiteratiu, tornar a explicar
el Pla estratègic, perquè el coneixen molt bé, avançar-los, en
segon lloc algunes dades actualitzades que poden haver vist
d'una forma genèrica als mitjans de comunicació, però els
puc donar amb cert detall algunes dades respecte a la
situació de la malaltia de l'epidèmia a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i també, en tercer lloc, uns
breus comentaris ampliant la contestació a la pregunta que
dimarts va formular la diputada Sra. Thomàs, respecte del
finançament nacional i no nacional dels programes que es
puguin posar en marxa a rel d'aquest pla estratègic.
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Per tant, si els sembla aniré per aquest ordre que els he
anunciat fent un comentari genèric respecte de la necessitat d'un
pla estratègic. Érem com saben vostès, l'única comunitat
autònoma que no comptava amb un pla estratègic per prevenir
i atacar dins les nostres possibilitats aquesta malaltia. A més,
amb una situació terrible de molta presència d'aquesta malaltia
a les Illes Balears. Dissortadament, és molt sabut i molt conegut
però convé no deixar de recordar-ho, les Illes Balears ocupen un
lloc destacat a la classificació de malalts de sida percentuals,
per tant això fa que l'epidèmia tengui un major efecte i una
major presència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que no a altres comunitats, tot i que no ocupam el primer lloc
ens disputam, per desgràcia, malauradament les posicions
destacades. Per tant era necessari posar en marxa un pla
estratègic que jo esper que pugui sortir endavant avui com un
pla estratègic envoltat de cert consens parlamentari. A mi em fa
molta il•lusió poder arribar a qualque tipus d'acord en aquest
sentit i que tots els grups puguin donar suport de qualque
manera amb les seves opinions i amb les seves objeccions que
és molt legítim que hi siguin, però que hi hagi un cert pacte
global envers la necessitat de dur endavant aquest pla estratègic,
perquè jo crec que els objectius que planteja són objectius
basats en la tècnica, en l'evidència científica, en els
coneixements dels experts i basats en els protocols i en les
directrius que per tot arreu s'impulsen com a elements que
permetin millorar la situació de la sida en el context de la nostra
comunitat autònoma, en el marc de societats industrials, de
societats europees, perquè evidentment si parlam de sida, hem
de parlar de la situació de la malaltia a occident i la devastadora
situació de la malaltia al Tercer Món, a països en els quals els
experts ja diuen que és inútil cap acció i diuen que realment
qualsevol expectativa de poder millorar aquesta situació, se
xifra en objectius a molt llarg termini. Evidentment a la
Comunitat Econòmica Europea, als Estats Units, a occident, la
situació és distinta, veim com veurem després una evolució a la
baixa de la malaltia i veim també, com veurem després, un
increment o una disminució de la mortalitat produïda per
l'administració de fàrmacs que contenen el creixement i l'avanç
de la malaltia, contenen l'aparició de malalties recurrents que
produeixin aquest increment de mortalitat. Va disminuint, per
tant, aquesta taxa a occident, a països com el nostre que poden
gastar -és una dada que convé saber- 36.000 milions de pessetes
enguany, en medicació antisida al conjunt de l'Estat espanyol.

Bé, voldria, per tant fet aquest petit ex cursus que no era dins
el programa, començar dient que els objectius del Pla estratègic
vénen al document que vostès coneixen i es fonamenten, primer
en uns antecedents, clarament determinats al Pla, uns
antecedents de prevenció, em convé dir i recordar que els meus
antecessors en aquest càrrec han fet coses, els funcionaris al
servei d'aquesta conselleria han fet coses, hi ha hagut accions,
alguna molt destacada, perquè fos una de les primeres, si no la
primera comunitat autònoma l'any 88, on la sida passa a
considerar-se una malaltia de declaració obligatòria, per posar
només un exemple de la decisió de combatre i de dur endavant
objectius per resoldre aquestes situacions.

El Pla estratègic conté quatre objectius generals, els els
record, vostès els coneixen molt bé i tenen a més el
document, evitar la diseminació del VIH, garantir
l'assistència sanitària i social adequada a malalts i infectats
per VIH i per la sida, aconseguir un clima social adequada
respecte del problema de VIH i de sida, i mantenir una bona
vigilància epidemiològica que permeti quantificar la
magnitud de la infecció per VIH i sida i la seva evolució.

Llavors, el mateix pla desenvolupa aquests objectius
amb objectius més específics basats, com és natural, en la
prevenció com a element respecte del qual pivota tota
l'estratègia del Pla, pivota totes les directrius sanitàries que
per tot arreu es plantegen com a l'únic o principal element,
tota vegada la no existència d'una vacuna que permet
combatre amb eficàcia la proliferació d'aquesta malaltia.

Per tant, prevenció -diu el Pla estratègic- significa
informació. És necessari que la gent conegui les pràctiques
de risc i pugui utilitzar les mesures necessàries que
impedeixin la possibilitat d'aquesta transmissió. Per tant, els
col•lectius principalment els col•lectius dels joves que
moltes vegades són els que poden tenir menys coneixement
de les maneres de transmissió, és el que ha d'obtenir una
informació adequada i en aquesta línia jo vull dir que es
vénen fent esforços de comunicació, no debades el conseller
que els parla va voler, el Dia mundial de la Sida, presentar
el Pla estratègic a la Universitat de les Illes Balears, i va
voler donar la roda de premsa amb la informació
corresponent a la Universitat de les Illes Balears, per
conscienciar fonamentalment sectors més juvenils de la
nostra comunitat, tot i que a més sabeu, com veurem llavors
amb les dades que vos passaré, que el que s'havien
denominat pràctiques de risc, grups de risc inicialment, es
van modificant, i el grup d'heterosexuals va incrementant el
nombre de casos en disminució del grup de pràctiques
homosexuals. Per tant, això ha d'obrir aquesta reflexió cap
a l'opinió pública i especialment cap als sectors que poden
tenir situacions de màxim risc per fer-los veure la necessitat
de la utilització de preservatius a les relacions sexuals, la no
utilització de xeringues per aquelles persones que usen
drogues intravenoses, la necessitat de canviar les xeringues;
la conselleria té en marxa programes i projectes efectius
d'intercanvi de xeringues que permeten als drogaaddictes
tirar i utilitzar una nova xeringa, disminuint les possibilitats
de contaminació i, en qualsevol cas, intentant disminuir la
càrrega viral que puguin tenir aquestes persones.
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Jo voldria dir, per tant, que el segon bloc que vèiem dins els
quatre objectius fonamentals, l'assistència sanitària es compleix
amb escrupolositat, les persones afectades per aquesta malaltia
tenen a l'Insalud i a la xarxa hospitalària de Mallorca, al
complex hospitalari de Mallorca, l'atenció necessària, mèdica
i ambulatòria, que afortunadament, com deia abans, permet
d'una forma esperançadora veure que la contenció de l'epidèmia
és major, que l'evolució cap a la malaltia en els seus extrems
més terribles queda mitigada o va quedant mitigada, que, per
tant, disminueix, en conseqüència, la mortalitat per aquesta
malaltia; però això, enfora de ser un element que ens pugui
tranquil•litzar, només ho ha de ser d'una forma relativa, la
necessitat de mantenir els criteris de prevenció i d'informació
màxims ha de ser present perquè, naturalment no coneixem el
nombre de seropositius, no coneixem, per tant, l'evolució que
aquests seropositius puguin tenir cap a la malaltia, podem fer
estimacions, podem fer translacions, però sense tenir una base
quantitativa, és difícil que arribem a conclusions. S'han alçat
algunes veus demanant que s'obri ja aquest registre, jo crec que
és un tema complex, que es mou a un nivell més aviat tècnic i
que han de ser els tècnics qui definitivament es pronunciïn
sobre aquesta qüestió, tècnics que avui ens acompanyen; jo sé
que hi ha hagut reunions i que tècnics de la conselleria han anat
a reunions per parlar d'aquestes qüestions, perquè, evidentment
són decisions complexes de prendre i no es poden decidir d'un
moment per l'altre i que han d'obeir a una reflexió profunda.

L'assistència sanitària es ve produint i jo estim que només en
tractament contra la sida, es gastarà en el complex hospitalari de
Mallorca, que és l'única dada econòmica que tenc,
aproximadament 100 milions de pessetes, desconec per a
Insalud el cost que suposa, no sé si el director general el coneix,
és igual, en qualsevol cas, és una quantia important i
significativa perquè aquesta medicació és realment cara i suposa
un cost elevat que es finança mitjançant el contracte-programa
amb l'Insalud.

L'esforç d'unificar els criteris dels serveis socials és un debat
que ens duria molt enfora, i per ventura no és aquest el moment
ni és aquesta l'ocasió. Jo crec que és prou clar amb les seves
estratègies el Pla en aquest tercer aspecte, d'establir unes
estratègies úniques, d'evitar xarxes paral•leles, d'aconseguir que
tothom vagi pel mateix camí perquè això ens permet tenir molt
identificada la població i el tractament que se li dóna, i jo crec
que aquest és un tema en el qual s'ha de fer feina, per ventura és
un tema del qual no és el moment ara de parlar-ne, però queda
apuntat com una línia d'actuació, naturalment afavorint com
pretén la Conselleria de Sanitat a través de les seves diverses
campanyes, línies i corrents d'opinió i actituds solidàries envers
el malalts d'aquesta patologia, pretenent la seva integració al
món laboral, evitant la discriminació que en alguns moments es
pugui haver produït i explicant a la població quin són els risc
reals de contagi de la malaltia i evitant amb això situacions
absurdes de vegades convivencials que no duen enlloc i que
creen tensions, de vegades, jo crec que es van superant, crec que
l'opinió pública i la gent té ja una idea bastant clara de les
modalitats de transmissió d'aquesta malaltia i, per tant, procura,
al mateix temps que manté una actitud preventiva, també
mantenir una actitud de comprensió, de respecte cap a les
persones, i no de discriminació que seria negativa i que hem de
combatre perquè és un valor afegit negatiu al mal, a la malaltia,
esser discriminat per aquesta malaltia, a més de patir el mal,
encara haver de patir un mal afegit que és el menyspreu o la
falta d'interès i d'atenció per part dels conciutadans. Jo crec que
cal tenir actituds actives per combatre aquesta situació que,
insistesc, crec que de cada vegada es dóna amb manco
importància.

I el quart apartat, ja he dit alguna cosa, és vigilància
epidemiològica, crec que, com deia abans, la Conselleria de
Sanitat i Consum, des de l'any 88, va posar en marxa un
registre amb l'obligatorietat de declaració de la malaltia i ha
vengut millorant i mantenint aquest registre i avui en dia
crec que funciona amb eficàcia, amb rapidesa, amb agilitat
i correctament amb independència que com deia abans,
s'aixequin altres veus que demanin que això s'estengui al
tema dels seropositius, bé és un debat que desborda un poc
el plantejament que pugui fer el conseller, és un debat una
mica més complex, que té més a veure amb el fet que
aquesta gent ja rep, alguns, tractament a càrrec de les
assistències públiques, sanitàries, per tant per ventura
convendria tenir-ho en compte, és un tema que està en
estudi, és un tema que està en observació, és un tema que no
està clarament definit, i com a tal tema no definit, no podia
formar part, naturalment, del Pla estratègic, és una qüestió
que va més enllà, crec jo, de les decisions del Pla estratègic.

Dedica un capítol a la coordinació necessària,
imprescindible de totes les institucions involucrades en
l'assistència social i amb l'assistència sanitària. Jo crec que
en aquesta línia s'ha de caminar i s'ha d'anar avançant.

I aquestes són les qüestions estratègiques fonamentals,
he volgut ser breu i concret i concís, no sé si ho he
aconseguit en aquest apartat, però jo ja els vaig explicar a
tots vostès aquest pla, i per tant, insistesc que em semblava
redundant tornar a contar-los el mateix, vostès tenen una
còpia del Pla i l'han llegit, sé que amb molt d'interès i, per
tant, crec que està tot dit respecte d'aquest pla, almanco pel
conseller que parla. Voldria, però, com he dit abans, dedicar
alguns minuts, no molts, procuraré no cansar els senyors i
senyores diputats, a algunes dades molt recentment
conegudes d'actualització de la sida a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Els he de dir que a 31 de desembre del 97, que és la
informació actualitzada, es duen acumulats des de l'inici del
còmput dels casos, 1.338 casos dels quals han mort 833
persones; que l'any 97 s'han declarat 103 casos a les Illes
Balears, que l'any 96 se n'havien declarat 168 i que l'any 95
se n'havien declarat 201, hem conegut una disminució
progressiva, gradual, que de l'any 96 al 97 ens situa en 63
casos manco declarats de sida a les Illes Balears i amb una,
sembla ja que confirmada, per aquests tres anys concatenats,
tendència a la disminució d'aparició de nous casos.
Evidentment tots els casos ens han de preocupar i, per tant,
no hi ha lloc, en cap cas, per la satisfacció perquè només
que hi hagi un cas és un problema, i les autoritats sanitàries
han de ser sensibles a això, enfora de cap tipus d'eufòria,
hem de dir, que ens permet veure millor l'horitzó la
informació que disminueixen el nombre de casos, és senyal
que disminueix la pressió de la malaltia, segurament perquè
augmenta la sensibilitat de l'opinió pública cap a aquesta
malaltia, cap a la necessitat de protecció i, per tant això fa
disminuir, conjuntament també amb els esforços que fan les
autoritats sanitàries, no només arreu de les Illes Balears,
sinó a nivell nacional, les grans campanyes de difusió que
s'han posat en marxa, jo crec que tenen un pes tenen una
influència que fa que aquestes dades disminueixin.
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Voldria llegir alguna dada més com pot ser també la del
grup d'edat, en la franja d'entre 30 i 40 anys se situa el 50% dels
casos apareguts, l'any 97 s'han diagnosticat 55 casos de sida
entre 30 i 39 anys, d'un total, com els deia, de 103; per tant
pràcticament, més de la meitat són d'entre 30 i 40 anys; llavors,
20 casos entre 20 i 29, i entre 40 i 49, també 20 casos.

I en (...) per milió d'habitants, Balears ha conegut també,
com és naturals i com ja els contava, una disminució
progressiva de casos els tres darrers anys, dels 287'3 de l'any 95,
als 240'2 de l'any 96, als 147'2 de l'any 97, amb uns descensos
percentuals aquests dos anys concatenats de 47 punts i 93 punts
de diferència per milió d'habitants, no percentuals, convé dir-ho
per ni induir a una interpretació equivocada, parlam de punts
totals.

Aquestes són les dades que els podria dir, sumades al
creixement de les persones de pràctiques heterosexuals com un
grup que creix, en comparació amb la disminució del grup de
pràctiques homosexuals que se situaria, el grup homosexual, en
16 casos l'any 97, grup d'usuaris de drogues per via parenteral,
continua essent el més nombrós, 55 casos; però d'heterosexuals,
17 casos. Se situa com la segona, superant els casos
d'homosexualitat, la segona causa, una situació de risc que fa
créixer aquest grup, per tant, té vigència i té més que mai
fonament el discurs de la prevenció, el discurs que la sida no és
una malaltia que no pugui afectar tothom i que no pugui afectar
la població en general.

I per acabar la meva compareixença avui aquí, amb una
primera ronda, llavors naturalment contestaré les qüestions que
vostès plantegin, si les sé, i en qualsevol cas, he dit abans que
m'acompanyen els experts que amb molt més fonament que no
jo i amb molt més criteri, els podran explicar el que vulguin
saber, el finançament dels objectius que es marca el Pla
estratègic, nosaltres vàrem tenir el compromís de dir que en els
pressuposts de la Comunitat Autònoma, el Govern balear
dedicaria una partida per complir aquests objectius, i aquest
compromís es va complir, una partida de 13 milions de pessetes
per dedicar exclusivament a objectius del Pla estratègic; a més
d'això tenim l'aportació del fons nacional d'aquest nou pla que
s'ha posat en marxa i que demostra la sensibilitat, l'altíssima
sensibilitat del Ministeri de Sanitat i Consum respecte d'aquesta
problemàtica que ens permet, com vaig contestar a la diputada
Sra. Thomàs, dimarts passat, una aportació de 25.722.910
pessetes que prorratejat per habitant són 33 pessetes per
habitants, situant en aquesta comunitat entre les que rebran més
finançament per habitant, amb bastant diferència respecte
d'altres. És ver, naturalment, que un dels elements que
serveixen, no l'únic, per computar el nombre de doblers que es
reben, evidentment són els casos que es produeixen, la qual
cosa, s'ha de dir perquè també seria una interpretació perversa
la contrària; hi ha un repartiment bàsic, per a totes les
comunitats igual, que són 10 milions de pessetes, com a mínim,
i basat en el factor poblacional i llavors hi ha una segona part,
basada en el factor de casos per 100.000 habitants que és un
element corrector i una fórmula matemàtica que és la que tenc
aquí, a la seva disposició si la volen veure, que permet calcular
quina és la part que correspon a cada comunitat de finançament.

Això, per tant, ens permetrà posar en marxa algun dels
objectius que tenim en el Pla estratègic, que esper que
tenguin el consens de tots vostès; enquestes per conèixer la
informació i les actituds de la població, formació de
docents, qüestió absolutament important, és fonamental que
els docents tenguin un bon coneixement per poder informar,
il•lustrar i transmetre als alumnes quines són les situacions
de risc i quina ha de ser la reacció davant les circumstàncies
en què es pugui produir tot això; informació a grups
concrets: embarassades, persones amb VIH positiu, etc.;
manteniment de les consultes d'informació sobre sida,
manteniment dels programes sida a les escoles,
manteniment del registre de sida, continuació dels estudis de
prevalença del VIH a nadons, subvenció de cases per a
casos terminals de sida, manteniment del programa
d'intercanvi de xeringues entre drogaaddictes i algunes
altres a determinar per part dels experts de la conselleria,
escoltada l'opinió dels parlamentaris que naturalment volem
conèixer perquè serà sempre enriquidora i ens permetrà
millorar aquest pla, dotar-lo d'idees millors, més profundes
o que ens permetin arribar més enfora.

Per tant, jo he dit, en mitja horeta que era més o menys
el que jo m'havia proposat, les qüestions fonamentals del
Pla estratègic, insistesc, la prevenció continua essent
l'estratègia fonamental si volem disminuir el nombre de
casos, si volem que aquest nombre de casos continuï una
llista descendent com en aquests moments, hem de fer
esforços en la qüestió de prevenció, d'informació, per
arribar sobretot a la població juvenil d'una forma decidida
i d'una forma valenta, jo crec que la conselleria ha posat en
marxa alguna campanya, alguna acció valenta i hem fet
arribar tríptics molt clars, amb un contingut molt bo
d'entendre per la joventut, i crec que això tendrà un efecte
positiu i permetrà que s'avanci en aquesta millora de la
situació a les Illes Balears i evidentment aconseguim
abandonar aquests llocs destacats que ocupam i
evolucionem progressivament cap a llocs manco destacats
i definitivament, en el futur cap a una eradicació d'aquesta
malaltia, cosa que serà complicada i de llarg recorregut,
però crec que hem de definir, i el Pla estratègic crec que
defineix amb molta claredat quin és el camí que hem de
seguir per aconseguir aquests objectius.
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Per això he vengut avui aquí, acompanyat d'experts, amb
l'esperança que els senyors i les senyores diputats siguin
sensibles a aquest pla estratègic i li donin, dins les seves
possibilitats i amb les discrepàncies puntuals que puguin existir,
li donin un suport, perquè voldria transmetre'ls que el suport
dels senyors i les senyores diputats, és fonamental, no
fonamental perquè al conseller li pugui semblar fonamental i
per tant el conseller surti content perquè els grups parlamentaris
li puguin haver donat suport i pugui dir, "mira, tothom està
d'acord amb nosaltres"; és fonamental perquè els grups
parlamentaris representen el conjunt de l'opinió pública i
representen el conjunt del teixit social d'aquesta comunitat, i si
aquest pla té el suport de tots els grups, té una credibilitat
afegida que ens permet arribar a tothom amb més eficàcia, i si
no és així, evidentment sorgeixen les discrepàncies, i jo crec
que amb els temes de fons, insistesc, estam disposats a escoltar
tothom i prendre nota de les discrepàncies que puguin existir,
però m'agradaria i demanaria que existís un cert consens en els
temes de fons que hi ha en aquest pla, perquè crec que l'objectiu
és millorar la sanitat, la situació sanitària dels malalts i la sanitat
en el seu conjunt de les Illes Balears.

Per tant, Sra. Presidenta, acab la meva intervenció, senyores
i senyors diputats per respondre les preguntes que vulguin
plantejar. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Aquesta presidència, suspèn
la sessió per un temps de deu minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomença la sessió. Grups que vulguin intervenir? Per part
del Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, té la paraula la
diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies Sra. Presidenta. Senyors diputats senyores
diputades. També gràcies al conseller per la seva presentació
per segona vegada, perquè recordam aquella compareixença del
novembre, on es va presentar el Pla, i no cal repetir l'opinió que
tenia el Grup d'Esquerra Unida del Pla, si recorda el Sr.
Conseller no ens va agradar el Pla, el vàrem considerar poc
participatiu i li posarem una sèrie de pegues que, novament li
hem de tornar a plantejar, perquè recordant aquella
compareixença, un tema fonamental com seria el registre o les
xifres de seropositius registrats als hospitals, guardant la
intimitat només en xifres, va ser una idea que es va plantejar en
aquella compareixença, que va semblar que el conseller la veia
en positiu, i que avui ens diu que els seus tècnics o els seus
experts consideren que no seria ..., que no ajudaria. És un tema
que per a nosaltres és important perquè en base a aquestes xifres
canviaria molt el plantejament de la diagnosi inicial del Pla.
Hem vist darrerament a la premsa les xifres que ens va presentat
aquí el conseller, continuam essent la tercera comunitat
autònoma en incidència de la malaltia, en base a les xifres de
malalts i no en base a les de seropositius. També sabem que
hem canviat de lloc, abans estàvem a una altra situació però
també sabem que hi ha hagut comunitats autònomes, com és
Catalunya i el País Basc que han pogut fer una incidència molt
més real, precisament perquè partien de les xifres de
seropositius infectats i, per tant, podien fer actuacions
determinades.

A nosaltres no ens agrada aquest pla, ja ho diguérem en
aquell moment no ens agrada perquè pensam que ha estat
poc participatiu, no ha estat, tampoc no ens agrada que sigui
un pla de la Conselleria de Sanitat, per la importància del
tema ens hagués agradat més que hi hagués hagut
intervenció d'altres conselleries, el Sr. Conseller ja ens va
respondre que era una opció que s'havia estudiat, però que
al final l'havien descartada, i quan avui ens presenta, bé, la
situació, diríem, en les dades reals a 31 de desembre, en
aquell moment teníem les de 30 de juny del 97, pens que
ens hem de felicitar en el sentit que hi hagi canvi, que hi
hagi manco xifres, que es pugui davallar el nombre de
declarats, però continuam tenint preocupació sobre la
incidència, sobre la realitat que aquesta malaltia, de com es
percep aquesta malaltia entre la gent del carrer. Avui he
sentit a la ràdio, quasi no he tengut temps de llegir la
premsa escrita, que la Conselleria de Presidència coneix una
enquesta encarregada a la Universitat de les Illes Balears
entre els joves, evidentment només ho he sentit per ràdio, no
tenc tota l'enquesta, però sembla que són preocupants alguns
aspectes sobre el coneixement i l'actitud respecte de la sida,
és exclusivament per notícia de ràdio, jo no tenc l'enquesta,
suposam que la Conselleria de Presidència, un cop
analitzada ens la podrà remetre com a grup parlamentari,
però bé, vull dir que no és tan meravellós, nosaltres sempre
tenim una percepció de com abordar el tema de prevenció,
que és així com es titula el Pla, prevenció i lluita contra
aquesta malaltia, nosaltres pensam sempre que hauria de ser
molt més ambiciós i molt més ample.

Des del punt de vista d'aquesta compareixença, o
d'aquesta comissió d'afers socials, la nostra postura seria
demanar que d'aquesta comissió es pugui crear una
ponència per a l'estudi exhaustiu del Pla que proposa el
Govern i que en aquesta ponència puguin comparèixer
experts que puguin donar-nos informació i ens puguin donar
realment visions diferents de com enfocar un pla. Ho dic
perquè aquest mateix fet de no tenir totes les dades
completes o de tenir una part de les dades de la conselleria,
però no tenir tampoc o no es mostra al Pla, tot allò que
afecta l'Insalud, ens dóna una visió en part parcial, perquè
parla de l'activitat de la unitat de la sida de la conselleria,
però no tenim totes les dades d'allò que treballa l'Insalud i,
per tant, no estaria malament que es pogués convidar a la
ponència un representant de l'Insalud i que almanco, ens
pogués donar, també, el seu contrast; o temes, què sé jo, les
relacions amb les ONG, veure fins a quin punt el Govern
balear les ajuda, etc., però també quines perspectives té
d'actuacions i de millora d'aquesta col•laboració.
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És per tots aquests fets, ho dic perquè podria ser molt més
argumentada, i, de fet, arguments n'hi ha a balquena, que el
nostre grup parlamentari sol•licita que es pugui formar una
ponència i que d'aquesta ponència hi pugui haver un estudi
exhaustiu del Pla amb propostes i amb coneixements més
amples, i després d'aquesta ponència sí es podria arribar a un
consens parlamentari. Si per part del grup parlamentari
majoritari no s'accepta la ponència, és evident que el consens
que demana el conseller no es podrà donar per part del Grup
d'Esquerra Unida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per respondre té la paraula ...
no sabia si volia respondre després ...

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Una qüestió d'ordre. Faré el que disposi la presidenta, tant és
fer una intervenció després de cada intervenció com fer una
intervenció global. El que vostè vulgui.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, el que consideri més ...

Idò per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, té la
paraula la diputada Sra. Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies Sra. Presidenta. Agrair tota la informació que ens ha
completat el Sr. Conseller i també que sigui aquí per informar-
nos amb el seu equip. No repetiré el que ja vàrem comentar des
del nostre grup, Nacionalista-PSM, l'aportació que vàrem fer
quan vàrem debatre el Pla de la sida. Ens hem definit clarament
de la necessitat que aquest pla existeixi aquí, a les Illes Balears,
que hi facem feina tots els grups polítics, els grups
parlamentaris, ja que pensam que és un pla prou important a
causa de la incidència de la sida aquí, a les Illes. Per tant, ens
adherim també a la creació d'una ponència de feina per plantejar
i debatre una sèrie de qüestions que per a nosaltres no varen
quedar clares aquí, al Pla, i pensam que seria positiu aportar.
També seria una manera de respondre a la demanda de consens
que ha fet palesa el conseller a la seva intervenció.

Voldria demanar una sèrie de qüestions al conseller, si
me les pogués respondre. Aquí, al Pla estratègic, es
plantegen campanyes de prevenció de la sida, i nosaltres ens
agradaria saber si des de la Conselleria de Sanitat s'ha fet un
estudi per valorar la repercussió de les campanyes de
prevenció de la sida que s'han dut a terme ja des del Govern,
anteriorment, durant els anys anteriors, aquí, i si s'ha fet
aquest estudi per plantejar-ne les campanyes que es duran
a terme durant el 98; pensam que la prevenció és bàsica, és
molt important, crec que ho compartim tots els presents
aquí, i més quan és un tema tan bàsic com aquest, la
prevenció de la sida. És necessari, també, per tant, valorar
les campanyes que es fan per després incidir més en unes o
en unes altres segons la valoració que es faci.

Es parla també al Pla de la sida, de la detecció de la sida
a les embarassades, però no es contemplen quines
actuacions es faran, com es faran, i quina coordinació es
faria en aquest sentit.

També ha comentat la possibilitat de crear una comissió
de coordinació autonòmica de la sida, m'agradaria saber si
s'ha creat ja, si s'espera l'aprovació del Pla i quina
representació hi hauria en aquesta comissió.

També es plantegen uns programes preventius sobre la
propagació de sida per via sexual, nosaltres tenim una sèrie
de preguntes demanades a la Conselleria de Sanitat relatives
a aquest tema, però ens agradaria saber quines es durien a
terme durant el 98 específicament que no s'hagin realitzat ja
en el 97, sí, es plantegen programes preventius des de la
Conselleria de Sanitat i des de Joventut també, per tant
creim necessària aquesta coordinació de la qual s'ha parlat
abans entre diferents conselleries, sobre programes
preventius de propagació de la sida per via sexual, que es
faran durant el 98 i que no s'hagin realitzat en el 97. No ho
hem contemplat o no es contempla al Pla i pensam que és
necessari fer una valoració de les campanyes, com he
comentat abans, per després contemplar-ne d'altres també
necessàries.

No m'estendré molt més perquè se'ns ha demanat que
fóssim breus a causa que hi ha altres actes aquí, al
Parlament i també al Consell, però sí voldria comentar que
per a nosaltres en aquest pla és necessari que es doni una
priorització dels objectius que es plantegen. Hi ha una
relació d'objectius generals, específics, però no hi ha una
temporalització de les actuacions d'aquests. Aquesta és una
de les feines que es podria fer també aquí, si es pogués crear
una ponència; també és molt necessari un treball conjunt de
diferents conselleries, vostè ha comentat que hi ha una
comissió de coordinació, que s'intenta crear una comissió de
coordinació, com ja he fet esment, entre institucions i altres
administracions, una pàgina completa, com vostè ha
comentat, però sí hi ha aquesta necessitat d'una coordinació
entre les conselleries de Sanitat, Educació, Presidència i
Treball, ja que sembla ser des d'aquestes conselleries poden
fer-se plantejaments positius cap a la prevenció de la sida.
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També dir que és necessari aprofitar les competències
educatives per fer feina dins formació del professorat, s'havien
dut uns temes a unes actuacions formatives, unes activitats
formatives a través del centre de professorat, però és necessari
incentivar-les, perquè sabem que l'escola, l'escola, no només
universitat, sinó primària i secundària, és necessari ja intentar
fer feina i donar tota la informació, no només a l'alumnat, que
sembla que era la funció d'aquest quadernet, sinó al professorat
no només a nivell de continguts conceptuals, sinó també
d'actituds necessàries.

Ens preocupa, ja ho vàrem comentar, que es potenciï el
voluntariat social, o sigui que es potenciï el voluntariat social,
no és que ens preocupi aquest element, sinó que no ha de suplir
la feina que ha de fer l'Administració. Pensam que és necessari
també tenir en compte tots aquests elements, però tot el tema de
voluntariat el que no ha de fer és suplir el compromís de
l'Administració en aquest tema. 

Pens que ja m'he estès bastant i deixaré la veu a l'altre
portaveu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el diputat Sr. Pons.

EL SR. PONS I PONS:

Sra. Presidenta senyores diputades senyors diputats, Sr.
Conseller. Crec, vostè ha demanat consens en els temes de fons,
i el Grup Parlamentari Socialista li posarà més fàcil, el consens
volem que sigui, no només en els temes de fons, sinó també en
la lletra menuda. Creim que en un tema tan greu com és el tema
de la sida, allà on les Illes Balears se situen, si les meves dades
són correctes, a la segona posició, volem que hi hagi una
actuació no només de Govern, sinó integral, creim que no
s'hauria de limitar, ja s'ha dit, a la Conselleria de Sanitat, hauria
de ser un pla del Govern, i també tenir en compte que només la
cooperació interinstitucional, els consells insulars, els
ajuntaments, el sistema escolar, podrà donar uns resultats
efectius en una malaltia on la tasca fonamental ha de ser
preventiva, és a dir, si entram que la sida es continua estenent,
atendre és caríssim, requereix uns recursos sanitaris
impressionants i, per tant, la labor preventiva és absolutament
fonamental.

Jo voldria en aquest sentit dir-li que volem un consens
perquè tenim l'absoluta convicció que una cosa consensuada té
una gran solidesa, si avui aquí es posa en marxa, a través d'una
ponència un mecanisme d'anàlisi del Pla de prevenció i control
de la sida, i s'arriba a un pla millorat, fruit d'aquest treball en
ponència, i que obté l'assentiment de tots els grups
parlamentaris, tendrem un pla d'actuació millor i, al mateix
temps, amb uns fonaments més sòlids, perquè qualsevol canvi
d'orientació política que es pugui produir a qualsevol institució,
si hi ha hagut aquest consens previ no durà com a conseqüència
un replantejament del Pla de prevenció i control de la sida, sinó
que serà senzillament continuar dins una tasca que ens hem
marcada tots conjuntament.

Per tant, jo crec que si es dóna la llum verda a la ponència,
avui és la qüestió fonamental perquè tenim un pla, és un pla
breu, són 37 pàgines en per couché, inclosos els annexos,
però no es preocupi Sr. Conseller, més breus són els deu
manaments que regeixen el món cristià, i encara es
resumeixen en dos, és a dir que pot ser breu i bo. Jo esper
que sigui breu i millor i que hi hagi uns replantejaments,
perquè en aquest pla ja s'han anunciat una sèrie de punts,
que jo voldria simplement fer-los una pinzellada, aquest pla
ens ha de dir què volem fer, ho diu, però crec que encara es
poden fer més plantejaments sense que hi hagi un daltabaix
econòmic, es poden fer certament més coses si s'hi
impliquen més institucions i si s'hi implica més la societat.

Convé que també digui qui ho ha de fer, no tenguin
obsessió d'agafar feines dins la conselleria i carregar-se tot
el feix damunt les seves espatlles perquè els serà feixuc,
convé que distribueixin les feines a través del Pla a totes les
diferents institucions i també cercant una col•laboració
d'això que se'n diu, jo no hi estic molt d'acord, però així se'n
diu, la societat civil.

És fonamental també que ens digui quan s'han de fer les
coses, és a dir donar una temporalitat, donar una cronologia
a les actuacions anunciades.

I també, finalment sempre surt aquest tema, és que totes
les coses al final acaben a un pressupost, i aquest pressupost
no ha de ser només el de la Comunitat Autònoma jo crec
que si el Pla té la capacitat de distribuir les feines dins les
diferents institucions, la càrrega financera evidentment serà
més feixuga. Per què?, perquè al final el que cercam és que
aquest problema desapareixi, que aquesta malaltia
s'eradiqui, recordem que la humanitat ha patit malalties molt
més terribles quant a la incidència proporcional dins la
història que la sida que ara tanta por fa, per exemple la pesta
bubònica va devastar Europa i va liquidar en pocs anys una
tercera part de la seva població, per tant això era una cosa
que pareixia que havia arribat l'hora del judici final, però
finalment, com vostè sap, la pesta bubònica, avui,
pràcticament és una malaltia gairebé inexistent, sempre és
latent però no en exercici, que és el que tots ens proposam
que li passi a la sida.

Per tant per part del Grup Parlamentari Socialista dir-li
que creim que hem de treballar aviat i bé, creim que si, quan
dia 29 d'octubre va venir aquí a presentar un pla, hagués fet
entrar el mateix dia el Pla al Parlament haguéssim donat
passes, que les passes que s'han de donar ara són acordar la
creació d'una ponència, posar-se en feina i esperem, i així
ho mantendrem fins al final, que aquest consens que li
plantejam no sigui només aquí sinó que tenguem l'habilitat
i la presència suficient per aconseguir que aquest consens
entorn del Pla que s'acordi dins el Parlament, s'estengui
també a les altres institucions que també han de formar part
activa d'aquest pla.
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Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la diputada Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies
al conseller i als tècnics i persones que l'acompanyen, el
director general, al qual li hem de donar l'enhorabona, perquè
sembla que va ser un dels grans impulsors d'aquest pla, i dir
que, per una vegada, feim nostra l'opinió que es va expressar ja
a la primera compareixença del conseller expressada fins i tot
pels membres de l'oposició. Varen dir que era un pla ben
estructurat, un pla ben enfocat; nosaltres també hi estam
totalment d'acord que aquest pla és un bon pla, ben estructurat
i ben enfocat, i també feim nostres les paraules del conseller,
que va dir que això era un pla estratègic on s'establien una sèrie
de línies d'actuació que permetran elaborar programes concrets
i accions concretes. Creim que és molt important i que arrel
d'aquest pla sortiran les actuacions concretes que també ja se
n'han anunciades algunes aquí per part del conseller.

S'han posat aquí damunt la taula les dades que naturalment
mai no podran ser actualitzades, el conseller va venir i ens va
oferir unes dades actualitzades ara n'ha ofertes de més
actualitzades, jo crec que això és a causa ..., i sobretot ens hem
de felicitar perquè ens posen damunt la taula que les coses van
millorant, que un pla no és, i crec que això ho han dit tots els
membres dels grups polítics, no pot ser un pla tancat, arrel de
les dades actualitzades que tendrem podrem dir quines són les
actuacions concretes, prioritzar-les i veure com hem d'anar
treballant, i en aquest sentit ens sembla molt encertada, i crec
que també hi estan d'acord tots els grups de l'oposició, la
creació d'una comissió de coordinació autonòmica, hi va fer
referència a la seva primera compareixença el conseller, a la
vegada que una comissió tècnica assessora; que aquesta
comissió coordinadora autonòmica posarà damunt la taula que
realment sí que es necessita la participació i la col•laboració de
totes les institucions que poden fer feina sobre aquest tema.
Crec que és molt positiva aquí aquesta comissió multidisciplinar
on hi haurà tècnics, hi haurà les altres institucions, com s'ha
sol•licitat, podran dir quines són les actuacions que s'han d'anar
duent a terme per tal que es puguin fer actuacions de prevenció,
estam totalment d'acord amb el que s'ha dit i que aquestes xifres
que de cada vegada van davallant, de cada vegada sigui més
ràpid i que realment puguem, si és possible, eradicar-les.

Hem de ser conscients que aquest pla du les actuacions
que ha de fer la Conselleria de Sanitat, però n'hi ha moltes
més, el conseller ja ho va explicar, hi ha tota l'actuació
hospitalària que durà a terme també l'Insalud, que també la
duran els centres hospitalaris que ja existeixen a la
Comunitat i que naturalment també hi faran actuacions,
aquest pla és un pla concret de prevenció i de control de la
sida, i segons aquestes actuacions s'aniran fent els
programes concrets. Per aquest motiu, nosaltres donam
l'enhorabona al conseller i ens sumam a la proposta que ell
ha fet i que nosaltres la traslladam també aquí de crear una
ponència que el més ràpid possible es pugui reunir amb una
sèrie de tècnics i experts perquè puguin analitzar i millorar
aquest pla, però amb el benentès que naturalment s'han de
fer actuacions, hem d'anar ràpids i actuar, perquè no podem
paralitzar les actuacions que s'han de fer al Pla, i creim que
és convenient que en un termini ràpid ens puguem reunir i,
si és possible, anar fent les propostes que considerem
oportunes per analitzar i millorar aquest pla.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar tots els
grups que han intervengut, té la paraula el Sr. Conseller de
Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sé que hi ha un interès
que hi hagi concreció i jo intentaré d'una forma molt
concreta donar resposta a les qüestions que s'han suscitat,
amb independència que a mi m'agradaria que la doctora
González, la doctora Barge, més específicament fessin un
comentari tècnic sobre dues qüestions que s'han suscitat i
que jo no entraré a comentar, perquè ja n'he parlat, del
registre de seropositius, m'agradaria una opinió tècnica
sobre aquesta qüestió, i de la detecció de sida a
embarassades, també, la doctora González m'agradaria que
fes un comentari, un cop jo hagi finalitzat la meva
intervenció que, insistesc, serà molt limitada en el temps
perquè sé que hi ha d'altres urgències que mereixen l'atenció
dels senyors diputats i que, per tant, hem d'atendre amb
immediatesa.
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A la Sra. Thomàs li vull dir que les dades de l'enquesta de la
UIB que s'han donat a conèixer, jo no dispòs d'elles, per tant no
puc opinar, supòs que els pròxims dies podré tenir-ne una còpia
i fer una valoració d'aquesta informació que en aquests
moments, insistesc, la conec superficialment pels mitjans de
comunicació. Però li vull dir, de totes formes, seguint un poc el
fil conductor del plantejament que feia que es crearà una
comissió autonòmica perquè és previst al Pla estratègic i això
enllaça també amb una qüestió que plantejava la Sra. Bover,
respecte de la necessitat que aquesta comissió autonòmica
existeixi i demanava si s'ha creat, no, no s'ha creat perquè el
primer que voldríem nosaltres és que s'aprovàs el Pla, un cop
aprovat el Pla ja crearem la comissió, si anam passa per passa
probablement tendrà tot una millor consecució dels objectius.
Aquesta comissió, jo ara no els tornaré a relatar qui hi participa,
és a la pàgina 26 del Pla el tenen, hi participa pràcticament
tothom que té alguna cosa a dir en aquesta qüestió: Insalud,
Conselleria de Presidència, Assumptes Socials, Treball, és a dir
jo crec que hi ha, Delegació del Govern, col•legis professionals,
organitzacions no governamentals, tothom podrà participar en
aquesta comissió en el moment que efectivament es creï que
serà quan s'aprovi el Pla.

Línies d'actuacions de la conselleria de suport i col•laboració
amb les ONG. La conselleria manté obertes línies de
finançament de cooperació amb objectius concrets amb
determinades ONG i això es ve complint i si més no
incrementant any rera any, per tant, jo crec que aquestes són
línies obertes de col•laboració i m'agradaria ja distingir des d'ara
el que són els agents socials, que sol ser una feina de les ONG
molt eficaç amb l'atenció als malalts de sida, amb la
participació i la col•laboració amb projectes com l'intercanvi de
xeringues, que són coses materials que aquestes ONG, amb
l'atenció i pens per exemple en (...), en l'atenció absolutament
extraordinària de recollir la gent que ningú no vol, que no tenen
un hospital, perquè els hospitals no són llocs per a aquesta gent,
no tenen un lloc on estar, no tenen una família i aquesta
organització els acull i els du a casa seva i els té a casa seva,
tenen una línia d'ajuda de la Conselleria de Sanitat per ventura
insuficient, per ventura insuficient, però hi ha línies d'ajuda i
línies d'actuació però hem de distingir aquestes accions
enormement solidàries enormement encomiables i que tenen el
suport absolut, no només de qui els parla, estic segur que de tots
vostès, no en tenc cap dubte, ho hem de distingir dels tècnics i
dels experts i de la gent que ens pot il•lustrar respecte de quines
línies estratègiques, quines conductes, quines actuacions són les
que l'autoritat sanitària, com a tal autoritat sanitària ha de posar
en marxa. Em sembla una qüestió fonamental sobre la qual hi
tornaré d'aquí a uns moments.

Pas, per tant, en aquest sentit a contestar també a la Sra.
Bover, demana, com han demanat tots els portaveus, la creació
d'una ponència, jo em referiré més endavant a aquesta qüestió,
i es demana també per la comissió de coordinació, crec que
aquest tema ja l'he contestat adequadament, i sobre la necessitat
que jo compartesc absolutament d'aprofitar el moment de les
transferències educatives per a aquesta acció que és al Pla, que
és arribar als formadors i involucrar-los dins la conscienciació
dels estudiants de les actituds preventives vers la transmissió de
la VIH, crec que és un esforç, és una línia d'actuació potent que
podem i que tendrem capacitat de posar en marxa els propers
mesos, i jo recull aquesta idea, és una idea absolutament
positiva també.

Parl un moment del voluntariat social que no ha de suplir
l'activitat sanitària, com no pot ser d'altra manera, la sanitat
té les seves responsabilitats, la Conselleria de Sanitat,
sobretot, la promoció de la salut és una competència
transferida a la Comunitat Autònoma i que la Comunitat
Autònoma ha d'assumir absolutament i radicalment la
responsabilitat, jo l'altre dia em vaig permetre fer una broma
a rel d'un altre tema dins el plenari, i vaig dir que per
ventura diria una heretgia, però per ventura s'havia d'haver
transferit abans l'assistència sanitària que la salut pública,
que l'aprovació de la salut perquè ens trobam amb
problemes dins el territori nacional, de vegades de
coordinació i que les accions siguin convergents a uns
mateixos objectius. Però bé, això ens duria segurament
massa enfora i no és el debat d'avui.

El debat d'avui és el Pla estratègic de la sida, jo agraesc
a tots els grups les seves intervencions, vaig a comentar el
que ha dit el Sr. Pons, que ofereix consens en la forma i en
la lletra menuda, cosa que jo agraesc i demana que perquè
això sigui possible es continuï i es treballi en l'esforç de
prevenció i es creï una ponència literalment diu que generi
els mecanismes d'anàlisi que ens permetin arribar a les
conclusions que puguin millorar tot és millorable, anava a
dir que fins i tot els deu manaments, però això sí que seria
una heretgia dit per boca meva, per tant, jo crec que el Pla
estratègic és millorable i s'hi poden fer aportacions de
caràcter tècnic, sense cap dubte i nosaltres no tenim cap
inconvenient de recollir-los.

Demana, no només el Sr. Pons, sinó també la Sra. Bover
i crec que també la Sra. Thomàs, una certa cronologia una
certa claredat de quines seran aquestes actuacions i en quins
terminis. Jo els he de dir que pròximament, perquè estam un
poc pendents de com acabava aquest tema del Pla estratègic,
i els dies passen i efectivament les coses no es resolen, i
nosaltres tenim no només la necessitat sinó també
l'obligació de gastar aquests doblers que tenim pressupostats
i que tenim i que rebrem del fons nacional, per tant els
tècnics preparen una sèrie d'accions dirigides a informar, a
col•laborar amb determinades ONG, a aconseguir algun
d'aquests objectius que jo he enumerat d'una forma
rapidíssima quan citava la resposta que vaig donar a la Sra.
Thomàs, he dit una sèrie de coses una sèrie d'objectius que
ara no repetiré, que són per ventura els més importants i
estan en la línia del que volem fer amb caràcter immediat
amb aquests doblers i per a enguany, però clar, estàvem un
poquet pendents de veure si podia sortir endavant d'una
vegada per totes aquest pla estratègic.

El pressupost no només ha de ser el de la Comunitat
Autònoma, no només ho és jo vull dir i s'ha de dir perquè
convé saber-ho, que a l'assistència sanitària es procura, en
part amb doblers d'aquesta comunitat, però també en part
amb contractes programes amb Insalud que ens finança
l'atenció a aquests malalts per tant cal dir-ho i cal involucrar
d'altres conselleries, però m'agradaria dir molt clar que
estaren present en aquest consell sobre la sida, i hi
participaran activament i hauran d'opinar i involucrar-s'hi
clarament, però també m'agradaria dir que aquest no és un
pla del conseller de Sanitat, és un pla del Govern, aquest pla
estratègic és un pla del Govern balear, amb independència
que el protagonisme l'assumeix la Conselleria de Sanitat i
Consum que és la directament implicada en les qüestions
d'assistència sanitària.
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Llavors i per acabar la meva intervenció, abans que la
doctora González faci aquesta intervenció sobre aquestes
qüestions concretes, agrair com no pot ser d'altra manera a la
Sra. Ferrando la seva intervenció de suport al qui els parla, que
sempre ha trobar en el Grup Parlamentari Popular el suport
necessari aquell alè que li permet continuar endavant i defensar
les seves postures dins aquest parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Donaríem la paraula a la Sra.
González perquè fes l'explicació pertinent.

LA DOCTORA GONZÁLEZ:

Gracias. En relación al primer punto que es el estudio de los
seropositivos el Honorable Conseller cuando hizo su
comparecencia cuando volvió a la conselleria nos trasmitió,
justamente, la inquietud que había para que se hicieran estos
estudios. Nosotros le pusimos, no le dijimos que no era factible,
sino que había sus pequeños o sus más y menos problemas, y de
hecho las comunidades autónomas que han hecho estudios los
han hecho con grupos muy concretos, con lo cual son unos
resultados sesgados. Nosotros por ejemplo, en el año 86, desde
Baleares hicimos ya un estudio de lo que era la gente que estaba
internada en el centro penitenciario se está haciendo lo de los
recién nacidos, pero eso no quita que es bastante sesgado, lo que
no obvia que estamos sobre el tema, porque además hay una
dificultad a veces se nos ha planteado, "bueno, pues vais a los
laboratorios y sacáis los datos, etc." pero ¡ojo!, si no tenemos
nominales puede haber duplicidad, y entonces tener unos
resultados falsos. Sea como sea, ese interés por tener esos datos
no solamente es por parte de ustedes, también es por parte de
los técnicos, e incluso a nivel nacional dentro del Plan Nacional.
De hecho, el 31 de marzo tenemos una reunión en Madrid todas
las comunidades autónomas para hablar sobre los registros que
se están teniendo y uno de los apartados es justamente debatir
y plantear desde el punto de vista legal, desde el punto de vista
operativo, desde el punto de vista técnico, los estudios
seroepidemiológicos que se puedan hacer respecto al VIH. Es
decir, no es que los técnicos digamos que no, lo único que
decimos es que ¡ojo!, y a nivel nacional también se dice lo
mismo, y se está en el tema, con lo cual es de suponer que tarde
o temprano ... De hecho dentro del Plan estratégico, en el
apartado último de epidemiología justamente de esa forma
genérica se habla, por no puntualizar qué se iba a hacer, para ir
a través de estudios para conocer la situación real que tenemos
respecto de los seropositivos porque evidentemente los
enfermos que tenemos son la punta del iceberg, de eso somos
conscientes todos, y por eso el interés no sólo nuestro sino
también a nivel nacional. Por lo tanto, en este tema sí se está.

Respecto a las embarazadas, a cómo se va a plantear el
tema de las embarazadas se ha comentado aquí por parte de
alguno de ustedes y también por parte del Hble. Conseller
que esto es un plan de la Comunidad Autónoma, del
Gobierno y que por lo tanto, las intervenciones, es decir lo
que pretende es marcar los objetivos, objetivos específicos
y líneas estratégicas a seguir por cada uno de los elementos
que dentro de sus competencias tengan algo que hacer
dentro de lo que es el tema sida, dentro de sus
competencias. Evidentemente el tema de las embarazadas
es un tema que interesa a todos los sanitarios pero que el
seguimiento de las mismas está en manos de Insalud
prácticamente, salvo los casos que puedan afectar al
complejo sanitario, pero bueno, en relación también con el
Insalud. Entonces la idea, de hecho esto se planteó junto con
Insalud, y la estrategia que vamos a seguir va a ser
conjuntamente con Insalud, evidentemente y será de una
forma paulatina es decir vamos a estudiar conjuntamente
Insalud y nosotros qué estrategia vamos a seguir y cómo lo
vamos a poner en marcha porque no hay que olvidar que
aunque expliquemos y sensibilicemos a los tocoginecólogos
de la importancia que tiene el hecho de detectar
precozmente una embarazada seropositiva porque así le
aplicamos un tratamiento y así evitamos males posteriores,
la población hasta ahora, por medios de comunicación o por
lo que sea, me limito a la realidad que tenemos, es bastante
reacia a mirarse si es seropositiva o no, igual que es reacia
a otras enfermedades mientras que para ella es muy normal
que le miren si tiene otro tipo de enfermedades, hepatitis B
o sífilis o lo que sea dentro de lo que es el cuidado de su
embarazo, lo tiene como normal, pero cuando se le diga que
convendría que se mirase si es portadora de sida,
seguramente a una gran mayoría le va a suponer un rechazo.
Por lo tanto, miraremos la estrategia para que eso se vaya
aconsejando poco a poco y poco a poco también la gente
autorizando, evidentemente porque no se va a hacer si no se
quiere por parte de la embarazada, pues vayan aumentando
el número de embarazadas a las que se les controle su
situación a ser o no portadora de VIH, pero la estrategia se
va a plantear conjuntamente con el Insalud, como es normal,
igual que hay otras cosas que se van a plantear con otras
instituciones o con otros estamentos, lógicamente.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, doctora González. Donam la paraula a la
coordinadora autonòmica, Sra. Lago, si quiere decir algo ...
No, lo ha dicho todo la Sra. González.

Bé en aquest cas, grups que vulguin intervenir en torn de
rèplica? Sí, per part d'Esquerra Unida té la paraula la Sra.
Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí. Només que he entès que s'accepta la ponència, per tant
en aquest sentit sí que hi haurà possibilitats d'un estudi
exhaustiu del Pla i amb propostes de canvis, amb propostes de
millores del Pla per fer-lo molt més consensuat, però només
volia respecte d'aquestes darreres paraules de la Sra. González,
clar, el problema que l'estratègia per fer la prova a les dones
embarassades es farà conjuntament amb l'Insalud, és evident
que nosaltres ja ho prevèiem així quan ho hem sol•licitat en
diverses ocasions, i quan ho trobàrem al Pla estratègic,
felicitàrem al Sr. Conseller que ja ho haguessin inclòs, però el
que em preocupa és que es pugui anar posant en marxa el més
prest possible, perquè és possible que hi hagi aquest petit rebuig
de segons quines persones a no entendre aquesta prova, però, en
canvi jo sé que per part de l'Insalud hi ha interès especials que
es donin instruccions perquè es puguin començar a fer aquesta
prova; per tant l'Insalud veu en molts de casos de nadons que ja
neixen amb el virus, i jo demanaria, senzillament que dins
aquesta estratègia conjunta amb l'Insalud, es faci en termini
curt, perquè mentre es discuteix el Pla es poden anar fent
accions que siguin en positiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Diputada. Per contestar té la paraula
l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Sí només dos comentaris, els casos de nadons amb sida em
sembla que enguany ha estat un o dos, un el 96 i un el 97, o
sigui que és una incidència relativament baixa, de la qual cosa
ens hem de congratular perquè és un senyal positiu en conjunt.

Respecte de la qüestió de la ponència, jo crec que intentam
transmetre, bé, per ventura no ho he fet encertadament, la meva
idea del que hauria de ser una ponència, amb tot el respecte que
qui ho fa no és diputat i, per tant, opina d'una qüestió que no és
de la seva competència, jo no som qui ha de dir quina ponència
s'ha de fer i com s'ha de fer, però evidentment, la meva opinió
m'agradaria que fos valorada pels senyors diputats, i crec que hi
ha una proposició fins i tot redactada en el sentit que sigui una
ponència que contengui dues consideracions que a mi em
semblen fonamentals i els ho dic amb tota la sinceritat del món:
primer brevetat, és a dir que sigui una ponència més o manco
acotada a un nombre de sessions determinades, que no sigui una
cosa que realment s'allargui molt, perquè nosaltres necessitam
que aquest pla vagi endavant i necessitam que aquest pla pugui
començar a despenjar-se amb les seves actuacions concretes
com més prest millor, per tant ara allargar això una sèrie de
mesos seria realment un contratemps terrible per a nosaltres. Jo
els demanaria un esforç, que si s'han de reunir dues tres quatre
cinc vegades, sigui d'una forma concentrada, en fi en uns
terminis més o manco emergents, que no siguin dos mesos, en
fi si és possible dins la dinàmica del Parlament, jo deman a la
presidenta que apadrini això que dic davant qui faci falta perquè
pugui ser així.

I una segona consideració, jo entenc que evidentment si
es tracta de millorar i d'obtenir un millor resultat del que és
el dictamen, l'opinió que s'ha de sentir dins el Parlament és
l'opinió dels experts i dels tècnics. La veritat és que no, en
fi, insistesc a dir que evidentment acataré el que decideixin
els diputats no en mancaria d'altra però em semblaria
contraproduent que es donàs ressò a determinats
plantejaments que no són tècnics que no són científics. Jo
crec que el que interessa per millorar aquest pla és per
ventura l'opinió, per posar un exemple, no ho sé, d'un
professor de biologia de la Universitat, per posar un
exemple, o de la Sra. Barge que avui ens ha acompanyat i
no ha pogut parlar, perquè dediqui una sessió a explicar
determinats aspectes que puguin millorar el Pla, no ho sé,
tampoc no és la meva feina posar exemples de com s'ha de
decidir aquesta qüestió. Però els volia fer aquesta
consideració, perquè crec que l'objectiu d'aquesta ponència
hauria de ser fonamentalment millorar enriquir tècnicament
fugint un poc del debat políticosocial que existeix, que des
del meu punt de vista ha de tenir el seu lloc la seva
existència dins la comissió de coordinació, que llavors sí
que tots els elements socials que intervenen totes les
institucions, l'Insalud, la Conselleria de Presidència, les
ONG estaran asseguts i allà decidiran quines accions són
prioritàries o no, però crec que per informar del que és el
Pla estratègic, l'opinió que reiter i vull dir amb tota simpatia,
crec que és fonamental que sigui una qüestió científica si
pogués ser, i ja ens agradaria que poguessin venir científics
de primer ordre, per fer una cosa ajustada a les possibilitats
de què disposa aquest parlament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

Crec que aquest debat es pot donar aprovat per
assentiment, s'aprova la creació de la ponència ... ah!, sí no
ho havia entès, té la paraula la diputada del Grup Popular,
Sra. Ferrando.

LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només per dir un poc el que
ha dit ara el Sr. Conseller. La nostra proposta també ha estat
de fer la ponència i hem insistit que sigui el més ràpidament
possible, perquè també hem fet insistència que és necessari
que aquest pla pugui posar-se en marxa, i crec que també ja
s'estan duent actuacions, perquè no es pot paralitzar, i que
sí ha de ser una comissió on tècnics i experts ens puguin
explicar, com ara aquí ho ha fet la Sra. González, aspectes
que nosaltres per ventura desconeixem, i que després
puguem fer les propostes que considerem oportunes per
millorar-lo, però sí creim que ha de ser ràpid, perquè el Pla
és necessari que es pugui posar en marxa el més ràpidament
possible, i després si ja hi ha aquesta comissió, com hem dit
abans, ja analitzarà cada vegada un poc les passes que
s'aniran fent.
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Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Crec que el missatge s'ha
entès, s'aprova crear la ponència, i el missatge del conseller crec
que tots els senyors i les senyores diputades hi estan d'acord.
Abans d'aixecar la sessió volem agrair la presència avui aquí ...

Sí, he entès que s'aprovava per assentiment. Sí, per
assentiment.

Agrair la presència avui aquí de l'Hble. Sr. Conseller de
Sanitat així com del seu equip: el director general Sr. Crespí, la
cap de Serveis, Sra González i la coordinadora autonòmica, Sra.
Lago. I a tots vostès per haver estat aquí a aquesta comissió.
Bon dia.
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