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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la comissió. Hi ha substitucions?

EL SR. MARÍ I BONET:

Joan Marí i Bonet per Joan Robert Masdeu.

I.- Continuació del debat i de les votacions de les propostes
de resolució al Pla de Salut Mental (RGE núm. 3906/98).

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Recomençam la comissió i aquesta
presidència anuncia que la Mesa s’ha reunit i ha fet una
valoració de totes les propostes de resolució. Per tant, per fer-ne
la defensa, tots els grups n’han presentat, exceptuant el Grup
Mixt, i per fer-ne la defensa, té la paraula la diputada
d’Esquerra Unida, Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup només presenta dues
propostes de resolució. La primera, conscient que significa un
retard però també en coherència amb tot allò que hem
mantengut en aquesta comissió d’afers socials, tant avui mateix,
quan analitzàvem el pla de salut, com a les distintes
compareixences del Sr. Conseller de Sanitat i Consum del
Govern balear, la primera resolució és retornar aquest pla de
salut al Govern i que torni a presentar-se, dins una visió de
conjunt que pugui deduir-se del pla de salut de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.Inicialment havíem proposat una
única resolució, però li hem afegit la segona, precisament
perquè avui mateix hem rebut les suggerències de les
associacions d’usuaris familiars i amics de malalts mentals, i
hem introduït aquesta segona resolució, que, senzillament, diu:
Que s’insta el Govern a incloure, dins aquest futur pla de salut,
l’obligatorietat de participació de les associacions d’usuaris,
amics i familiars de salut mental en tots aquells òrgans de
coordinació que puguin crear-se entre les distintes institucions.
Ja que pensam, també en coherència amb la nostra concepció de
participació, que no es tracta que aquestes associacions siguin
les que hagin de prendre les decisions, sinó que participin i
estiguin, des del primer moment, dins aquests òrgans de
coordinació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Les propostes de resolució que
ha presentat el nostre són quatre, i quasi van en el mateix
sentit de la primera intervenció que he fet. La primera
proposta de resolució és la defensa de què al pla de salut
mental, tot el tema de salut mental s’ha treballat des de la
perspectiva sociosanitària psicosocial; pensam, per tant, que
s’han d’anar canviant les actuacions i la filosofia,
bàsicament, medicosanitària, que ha impregnat les
actuacions relatives a salut mental fins ara i s’ha de derivar
cap a aquesta altra filosofia. Aquest camí, per tant, ha de
suposar avançar en un model d’atenció mesolístic, que
treballi tots els aspectes de la persona i el seu entorn, de
manera coordinada, integrada a diferents xarxes, ja sigui de
salut, cultura, integració social, educativa i laboral.

La segona proposta de resolució és donar compliment a
la Llei General de Sanitat, a l’article 20, quan es demana
que s’incideixi en programes alternatius a la
institucionalització del malalt mental. Aquí voldria fer
incidència, Sra. Presidenta, que hi ha una errada: en el segon
paràgraf, allà on diu “malalt eventual” ha de dir “malalt
mental”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, farem aquesta correcció.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Per tant, en aquesta proposta el que demanam és una
creació prioritària a recursos alternatius, el que es coneix
com a recursos alternatius: centres de salut mental, centres
de dia, centres de caràcter obert i interdisciplinari que
ofereixen, per tant, d’aquesta manera, multiserveis;
hospitalització de dia i de nit, visites mèdiques, seguiment
de les famílies, molt important aquest aspecte, projectes
rehabilitadors i d’inserció, assistència social, etc. O sigui, en
certa manera, és el que he comentat abans, uns programes
alternatius al que coneixem per política sanitària de salut
mental fins ara. El que sí concretam en aquest punt és que
s’ha d’intentar evitar la duplicitat de programa i per tant una
coordinació entre administracions.

A l’altra proposta, a la tercera, demanam també que
s’incorporin les associacions de malalts mentals, els òrgans
consultius, per poder desenvolupar el programa de salut
mental, ja que pensam que sí tenen molt a dir quant a les
polítiques relatives a aquest tema.

I la darrera es concreta, demanam una concreció en les
actuacions en el 99, 2000, 2001, 2002, del desenvolupament
del pla de salut mental i recursos econòmics que es
dedicaran a aquestes línies d’actuació. I una previsió, o una
relació més concreta dels recursos econòmics que es
destinen al 99.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista, té la paraula la diputada Sra. Maria
Angels Leciñena.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Nuestras propuestas de resolución
van encaminadas a que el nivel político, el documento esté al
mismo nivel, valga la redundancia, que el nivel técnico.

Nuestra primera propuesta es que el plan de salud mental de
nuestra comunidad autónoma conste específicamente el período
de aplicación, que deriva, puede ser hasta el 2002 por las fases
que contiene, pero creo que debería especificar exactamente el
período de aplicación, y asimismo también la dotación
económica por parte del Govern, que sabemos que es un poco
difícil de concretar, pero el Govern tendría que tienen claro con
qué cantidades va a participar.

La segunda propuesta es que se incluya en los presupuestos
de la comunidad para este año 99, una partida con la finalidad
de que se pueda empezar a desarrollar este plan de salud mental.

En cuanto a la tercera propuesta es en base a que creemos
que el plan debe especificar qué organismo e instituciones van
a llevar a cabo las acciones previstas y asimismo las funciones.

La cuarta propuesta se refiere a que dicho plan tiene que
especificar también los recursos estructurales y humanos que
requiere la isla de Formentera para desarrollar este plan.

La quinta propuesta es que creemos que se debe incluir en
los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 99 una
partida para la creación y funcionamiento del Comité Técnico
de Salud Mental, que consideramos que es básico para empezar
a desarrollar este plan, tal y como consta en su redacción.

Y por último, la propuesta número 6 es en base a que
creemos necesario que el plan de salud mental cuente con el
desarrollo del plan de salud de las Islas Baleares.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la seva diputada Sra. Neus
Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres només hem
presentat una única proposta de resolució del pla de salut
mental en coherència amb la intervenció que hem fet abans
sobre aquest tema, per valorar molt positivament el pla de
salut mental i que es pugui aprovar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Grups que vulguin
intervenir en contra d’aquestes propostes de resolució? Per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la diputada
Sra. Neus Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. He d’intervenir per als grups un
per un o ara intervenc per a tots?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vostè si vol donar resposta a tots els grups, el debat ha
anat així, i ho han fet els distints grups; i ara els grups que
votin en contra d’aquestes propostes.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc passaré a definir
les propostes de resolució, la nostra proposta de vot a les
propostes de resolució del Grup Parlamentari Esquerra
Unida. La primera proposta es refereix a retirar el pla de
salut mental que ha presentat el Govern, i per tant, ja sense
entrar en més debat, ja dir-li directament que, com
comprendrà, nosaltres no donam suport a aquesta iniciativa.
I la segona proposta d’aquest mateix grup ve encaminada en
relació amb la primera, com si s’hagués de fer un nou pla de
salut mental, doncs una sèrie de participacions que
inclourien i per tant, com que consideram que no s’ha de fer
un nou pla de salut mental, sinó que el que ja tenim és el
que ens ha de servir i, en tot cas, retocar-lo en el que faci
falta, també hi votaríem en contra.

Respecte a les propostes de resolució del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, la primera proposta es
refereix a què, és el que ha comentat durant la seva
intervenció la Sra. Diputada sobre que tal vegada el pla
tenia una perspectiva massa sanitària i massa poc social;
crec que no hem d’obviar que a la Llei General de Sanitat es
contempla la salut mental com una malaltia. I el pla, si bé és
ver que contempla una part més sanitària, també inclou una
sèrie d’objectius sociosanitaris i socials dins el pla. Per tant,
consideram que ja queda englobat dins el pla aquesta sèrie
d’accions que ella proposa.
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En el segon punt fa una incidència sobre les alternatives,
institucionalització dels malalts mental i indica una sèrie de
mesures que s’haurien de fer, que jo crec que totes o quasi totes,
la majoria, vénen ja incloses, fins i tot jo diria que són els
objectius del pla, i ja ve definit, tant en l’aspecte que es parla,
en concret, de l’Hospital Psiquiàtric de Mallorca, que tal vegada
és on hi ha més malalts, o vaja segur, és allà on hi ha més
malalts institucionalitzats, ja hi vénen uns objectius bastant
clars de reforma d’aquest hospital psiquiàtric i també a la resta
de zones de Mallorca i d’Eivissa i de Menorca vénen definits
una sèrie de recursos, com els centres de dia, pisos tutelats i tal,
que són també d’alguna manera alternatives
d’institucionalització. Per tant, tampoc no hi votaríem a favor.

Al tercer punt, que diu textualment: Incorporar les
associacions de malalts mentals als òrgans consultius per
desenvolupar polítiques relatives a salut mental; sí que hi
votaríem a favor. És un dels temes que també ja ha comentat
aquí el Sr. Conseller, que no hi ha cap dificultat que aquestes
associacions, que estaven ja representades en alguna de les
subcomissions que estan definides dins el pla de salut mental,
no hi ha cap inconvenient que s’incorporin a algunes de les
altres comissions; per tant sí que hi votaríem a favor.

I al punt número 4, establir una sèrie d’actuacions
prioritàries durant els anys 99, 2000, 2001 i 2002 per al
desenvolupament del pla i recursos econòmics; en realitat,
supòs que el que vol és que es concreti any per any el
desenvolupament del pla, perquè sí que vénen a l’annex ja
definits, tant la part econòmica com els recursos, en dues fases,
del 98 al 2000 i del 2000 al 2002, i per tant, jo crec que més que
ara definir encara més concretament del que ja hi està, cada any,
anys per any, cada recurs i les quantitats econòmiques previstes,
jo crec que amb la previsió inicial que ve fixada al propi pla, als
annexos i a les comissions de coordinació que duran el
seguiment del pla; jo crec que serà millor que després ja es
concretin encara més les prioritats, jo pens que ara per ara estan
bastant concretades, tant econòmicament com quant a recursos;
per tant, tampoc no hi votaríem a favor.

Passant ja a les propostes de resolució del Grup Parlamentari
Socialista, la primera: El pla de salut mental de la comunitat
autònoma ha d’especificar el període d’aplicació, la dotació
econòmica per part del Govern. El període d’aplicació ve
especificat: de l’any 98 al 2002, no sé exactament si vol dir que
s’ha de diferenciar més per mesos o que s’ha de concretar per
anys, en realitat no ho sé perquè el període ve definit; i la
dotació econòmica ve als annexes, una dotació econòmica
referida als recursos. I suposadament, si no es diu el contrari, el
Govern, si no assumeix ell directament el cost d’aquests
recursos ja procurarà fer els convenis convenients amb
l’Insalud, com ha comentat ja el Sr. Conseller, per dur a terme
el pla que ell mateix ha elaborat. Per tant, no hi votaríem a
favor.

El punt número 2, incloure als pressuposts de la Comunitat
Autònoma per a l’any 99 partides per a l’inici del pla de salut
mental; ja estan aquí, en el Parlament, els pressuposts de l’any
99, el Conseller també ja ens ha explicat que una de les
explicacions que hi ha previstes dins els pressuposts és la
creació d’un centre de dia de malalts mentals a Ciutadella; una
altra de les creacions previstes dins l’any 99 és la unitat de
trastorns alimentaris a Mallorca; i a més d’altres partides de
funcionament previstes dins Serbasa. Per tant, no hi votaríem a
favor, perquè consideram que ja està inclòs.

El punt número, el pla de salut mental de les Illes
Balears ha d’especificar els organismes i institucions
responsables de dur a terme les actuacions previstes a les
seves funcions; es defineixen en el pla de salut mental unes
comissions de coordinació i subcomissions, allà on vénen
representades totes les institucions que tenen
responsabilitats dins l’àmbit de la salut mental i, per tant,
consideram que ja ve, com ja tenen un element de
participació, doncs no entenem molt bé l’objectiu d’aquest
punt; pens que ja vénen representades i dins aquestes
comissions de coordinació.

El punt número 4, que és referent a Formentera, pensam
que el més adient és que durant el desenvolupament
d’aquest pla les comissions de coordinació puguin definir
prioritats, com seria aquesta, tant per part de l’Insalud com
del Govern, com en aquest cas seria el Consell Insular
d’Eivissa i Formentera. I pensam que així com en altres
punts tampoc no es concreten tal vegada massa coses
puntuals, doncs en principi pensam que seria millor que
durant el desenvolupament del pla, si no ve previst ara en
principi, es pugui canviar si fa falta.

El punt número 5, incloure als pressuposts de la
Comunitat Autònoma per a l’any 99 una partida per a la
creació i funcionament del Comitè Tècnic de Salut Mental;
normalment als pressuposts de les institucions o en aquest
cas seria, per exemple, del Serbasa, aquestes quantitats
pressupostàries s’inclouen dins partides globals de
funcionament, normalment no hi ha unes partides concretes
per a cada comissió tècnica o que hi ha en marxa. Per tant,
ve inclòs dins partides globals del Serbasa, del
funcionament del pla de salut mental. Per tant, tampoc no hi
votaríem a favor.

En el punt número 6, el pla de salut mental de la
Comunitat Autònoma requereix per iniciar el seu
desenvolupament el pla de salut de les Illes Balears,
consideram que el pla de salut mental contempla d’alguna
manera les directrius que vénen definides dins el pla de
salut i pensam que ara per ara és una prioritat tenir el pla de
salut mental aprovat com més aviat millor, i si s’han
treballat paral•lelament i no hi ha xocs, per dir-ho d’alguna
manera, contradiccions entre un pla i l’altre, tampoc no hi
ha cap inconvenient que s’aprovi el pla de salut mental
abans del pla de salut. Per tant, tampoc no hi votaríem a
favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passarem idò a la votació
de totes aquestes propostes de resolució.
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LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Sra. Presidenta. Perdó. Demanaria votació separada pel punt
número 3 del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Diputada. Ja ho teníem en compte. Passarem a votar
en primer lloc la proposta de resolució presentada pel Grup
Parlamentari d’Esquerra Unida. Passarem a votar la número 1
perquè és la proposta de devolució, per tant, es posa a votació
la proposta d’Esquerra Unida número 1.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vol donar lectura, Sr. Lletrat.

El SR. LLETRAT:

Vots a favor, 1; en contra, 10; abstencions, 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Lletrat.

EL SR. LLETRAT:

Perdó. Vots a favor, 1; en contra 10, 9, perdó, que ha sortit
un senyor que havia comptat abans, 9; abstencions, 5.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passarem a votar conjuntament les propostes de resolució
presentades pel Grup Parlamentari Socialista i, si no hi ha
inconvenient, les votaríem conjuntament.

Vots a favor de les propostes de resolució presentades pel
Grup Socialista?

Vots en contra?

Abstencions?

Vol donar lectura, Sr. Lletrat?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar les propostes de resolució presentades pel
Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista. Votaríem la
número 1, 2 i 4.

Vots a favor d’aquestes propostes?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la proposta de resolució número 3.

Vots a favor d’aquesta mateixa?

S’aprova per unanimitat.

Passam a votar, en darrer lloc, bé, no és el darrer encara,
la proposta de resolució número 2, presentada pel Grup
Parlamentari Esquerra Unida.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 6; en contra, 9; abstencions, cap.

LA SRA. PRESIDENTA:

I passam a votar la proposta de resolució presentada pel
Grup Parlamentari Popular, única proposta.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. LLETRAT:

Vots a favor, 9; en contra, cap; abstencions, 6.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat l’ordre del dia d’aquesta comissió, agrair a les
senyores i senyors diputats la seva presència i s’aixeca la
sessió. Bones tardes.
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