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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats començarem la sessió de la
comissió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.
LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:
Francesca Bennàssar substitueix Maruja Cerezo.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies.
EL SR. MARÍ I SERRA:
Joan Marí substitueix Miquel Gascón.
EL SR. PONS I PONS:
Tirs Pons substitueix Sofia Hernanz.
EL SR. GROSSKE I FIOL:
Creo que Eberhard Grosske a alquien, pero no estoy
seguro.
LA SRA. PRESIDENTA:
A Margalida Rosselló.
EL SR. GROSSKE I FIOL:

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la diputada Sra. Aina Castillo.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes primeres 17 esmenes que
s’han mantingudes des de ponència pel Grup Parlamentari
Popular fan totes referència al títol preliminar i al títol primer del
projecte de llei. Les cinc primeres esmentades fan referència al
títol preliminar, que és allà on es defineixen els àmbits
subjectius d’aplicació d’aquesta llei i els seus principis
informadors i el Partit Popular en aquest aspecte vol destacar
per una banda respecte a l’àmbit subjectiu. Resulta que segons
el projecte de llei, la llei i per tant, totes les seves previsions,
inclosos també tots els drets, la segona opinió del metge, la
lliure elecció del metge, etcètera i totes les prestacions
contemplades en aquest projecte de llei s’aplicaran a totes les
persones residents o no a Balears, independentment de la seva
situació administrativa.
Evidentment això no és més que l’inici, en el nostre parer, de
tota una sèrie de previsions més electoralistes que realistes,
perquè sabem que la Llei d’estrangeria a nivell nacional, que
evidentment aquesta llei autonòmica ha de respectar, està
prevista l’assistència sanitària d’urgència a totes les persones
independentment de la seva situació administrativa a la nostra
comunitat o qualsevol altre comunitat, igual que l’assistència
a les dones embarassades i als nins. Però llevat d’això, llevat
d’aquestes circumstàncies i en la mateixa línia que el Partit
Popular ha mantingut sempre de si a la immigració, però sempre
que sigui legal, es fa impossible assumir tota la despesa
sanitària provocada per totes aquelles persones que estiguin a
la nostra comunitat de manera legal, o de manera ilAlegal també.

Ah, molt bé.
Elaboració del Dictamen del Projecte de llei RGE núm.
2580/02, de salut de les Illes Balears.
LA SRA. PRESIDENTA:
Passarem idò al debat del primer i únic punt de l’ordre del
dia, relatiu a dictaminar el projecte de llei RGE núm. 2580 de
l’any 2002 de salut de les Illes Balears. A l’article 2 s’hi manté
l’esmena RGE núm. 3426/02 de modificació. A l’article 3 s’hi
mantenen les esmenes RGE núm. 3428/02 d’edició, 3429/02 de
supressió, 3431/02 i 3432/02 d’addició. A l’article 4 s’hi manté
l’esmena RGE núm. 3434/02 de supressió. A l’article 5 s’hi
manté l’esmena RGE núm. 3437/02 de modificació. A l’article 7
s’hi manté l’esmena RGE núm. 3438/02 de modificació. A
l’article 12 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3441/02 de
modificació. A l’article 17 s’hi manté l’esmena RGE núm.
3443/02 de supressió. A l’article 18 s’hi manté l’esmena RGE
núm. 3447/02 de modificació. A l’article 19 s’hi mantenen les
esmenes RGE núm. 3449/02 i 3450/02 de modificació. A l’article
20 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3452/02 de modificació. A
l’article 21 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3453/02 de supressió.
A l’article 22 s’hi manté l’esmena RGE núm. 3454/02 de
modificació. I a l’article 24 s’hi manté l’esmena RGE núm.
3455/02 d’addició. Totes del Grup Parlamentari Popular.

Per tant, pensam que protegides les situacions de real i
urgent necessitat com estan per la Llei d’estrangeria, no podem
mantenir com fa aquesta llei que aquelles persones que en
definitiva són de les que parlam i que tenen una instància
ilAlegal a la nostra comunitat, tenguin tots els mateixos drets o
totes les mateixes prestacions que aquelles persones que estan
en situació legal. Sobretot perquè tots sabem que hi ha una
limitació de recursos i al final el que faríem també seria
perjudicar a les persones que estan en situació legal.
Per tant, des del Partit Popular hem presentat una esmena a
l’article 2, que parla precisament de l’àmbit subjectiu d’aplicació
d’aquesta llei, demanam precisament que s’apliqui aquesta llei
expressament diu: que aquesta llei s’apliqui a aquelles persones
que tenguin la seva residència a qualsevol dels municipis de la
comunitat autònoma i a les persones no residents, sempre
d’acord amb la legislació estatal o els convenis nacionals o
internacionals que siguin d’aplicació, perquè pensam que no
totes les persones, independentment de la seva situació
administrativa, es poden beneficiar de tots i cada un dels drets,
prestacions i totes les previsions que hi ha que conté aquesta
llei. Això seria per una banda aquestes primeres esmenes que
el Partit Popular vol defensar.
Per una altra banda, tota la resta d’esmenes fins arribar a les
17 primeres que la presidenta ha esmentat, fan referència als
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principis informadors d’aquesta llei. I hem trobat a faltar i a
posta hem esmenat aquests articles per tal de poder incorporarlos a la Llei de salut, una sèrie de pronunciaments i les
anunciaré perquè evidentment jo entenc que tal vegada aquest
debat es fa una mica dur, però crec que és necessari poder
defensar-les si no una per una, almanco quasi. I serien els
pronunciaments que nosaltres trobam a faltar dins els principis
informadors d’aquesta llei, una referència expressa d’incorporar
la gestió sanitària, tots els dispositius sanitaris de la nostra
comunitat independentment de la seva titularitat, això seria
l’esmena 3428.
Evidentment creim que s’ha de deixar constància a la llei
d’una realitat que pateix la nostra comunitat autònoma i és
precisament un dèficit històric en infraestructures ha duit a
desenvolupar molt amplament, quantitativa i qualitativament, el
sector privat de la nostra sanitat. Des del Partit Popular creim
que allò que hem de fer és aprofitar aquests recursos de la
sanitat privada, sempre des del punt de vista de l’eficiència i
des del punt de vista de l’optimització dels recursos. Per tant,
creim que uns dels principis informadors d’aquesta llei seria fer
una referència expressa, com diu l’esmena 3428, que s’han
d’incorporar a la gestió sanitària tots els dispositius sanitaris de
la nostra comunitat.
Per una altra banda, un altre dels principis informadors que
trobam a faltar és un que s’està aplicant de fet ara i també quan
gestionava la sanitat de la comunitat el Partit Popular i és el
principi de separació de les funcions d’autoritat, assegurament,
compra i provisió. Per tant, creim que seria molt oportú que una
llei de salut a la nostra comunitat autònoma recollís aquest
principi informador.
Per una altra banda un altre principi també que hauríem
d’afegir seria el que surt de la composició del nou model
territorial de la gestió sanitària que seria el de garantia i
promoció de vertebració del sistema nacional de salut. Crec que
aquesta llei ha d’estar al marge de qüestions polítiques i que és
una previsió molt important donant el nou context sorgit d’ençà
que es varen transferir les competències de sanitat a totes les
comunitats autònomes.
I finalment parlant dels principis informadors hi ha l’esmena
3429, que seria en aquest cas suprimir el concepte d’eficiència
social que està esmentat a l’article 3, perquè entenem que és un
concepte més de màrqueting que real i si no és així ens
agradaria que ens expliquessin què significa aquest concepte
d’eficiència social incorporat a l’article número 3 que parla dels
principis informadors d’aquesta llei perquè realment nosaltres
no entenem quin és el seu significat.
Per una altra banda la resta d’esmenes presentades dins
aquest primer bloc serien les presentades en el títol primer, allà
on es parla dels drets i dels deures en l’àmbit sanitari. En aquest
sentit la 3434 fa precisament referència també a allò que abans
esmentàvem, a la necessitat de suprimir que totes les persones
independentment de la seva situació tenguin els mateixos drets
que la resta. Vull dir, allò del principi, immigració sí, però legal.
No tots podem tenir els mateixos drets perquè no tots estam en
les mateixes condicions i per tal de garantir unes bones
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condicions de vida i en aquest cas de salut dels nostres
ciutadans i d’aquells ciutadans que no estan en situació legal
en el nostre país, és necessari limitar aquests drets perquè els
recursos evidentment són limitats.
Per una altra banda, a l’esmena 3437 el Partit Popular vol
oferir precisament una solució a la problemàtica lingüística dels
usuaris estrangers. És a dir, els legals i els que no ho són, però
que han de rebre assistència en una situació d’urgència com
hem dit abans. La llei preveu que cada centre o servei
implantarà els mitjans necessaris per tal d’atendre les
necessitats lingüístiques dels usuaris. El Partit Popular allò que
proposa és la previsió legal d’un servei específic per atendre
aquestes necessitats, és a dir, no que cadascú vagi pel seu
costat sinó crear un servei específic per atendre aquesta
necessitat lingüística i que es pugui posar a disposició de tots
els serveis i de tots els centres. Creim que seria una solució
valenta i que a més podria tenir una previsió legal.
Per una altra banda a l’esmena 3438, respecte als drets de la
mare. Creim que el projecte de llei com vàrem dir ja a la defensa
de l’esmena a la totalitat deixa la porta oberta que totes les
dones en càrrec a la sanitat pública i amb les responsabilitats
dels facultatius i del personal sanitari corresponent, puguin
decidir si volen parir a ca seva, o puguin parir si volen fins i tot
enmig del camp, perquè els deixa massa llibertat. Des del Partit
Popular consideram que la dona ha de tenir total llibertat per
escollir el tipus i la modalitat de part, amb analgèsia o natural,
però que evidentment la sanitat pública no pot emparar
qualsevol modalitat de part perquè no té tots els recursos
adients per tal d’assumir la responsabilitat que això produiria.
Per altra banda l’esmena 3441, estam parlant de l’hora de
decidir sobre una intervenció sanit ària en el cas que el malalt
estigui incapacitat. El projecte de llei deixa la decisió, si no hi ha
una sentència d’incapacitació que atorgui aquesta possibilitat
a una persona concreta, el projecte de llei deixa la decisió als
familiars, a la parella, o a les persones properes a ell. Des del
Partit Popular entenem que en aquests casos sempre s’ha de
respectar la decisió evidentment de l’usuari, o del malalt, per
això està regulat les voluntats anticipades, però si no es coneix
aquesta voluntat no es pot deixar la decisió, per bé de l’usuari,
en mans d’un concepte tan ample com pot ser les persones
properes a ell. Per això proposam una millora dels texts i afegint
o substituint el text que està previst en el projecte de llei perquè
sigui l’equip metge, escoltats els familiars i la parella els que
puguin decidir.
Per altra part hi ha l’esmena 3443 que estava pendent
d’arribar a una transacció que se’ns va oferir per part del Grup
Socialista, que en tot cas podem deixar per més endavant, feia
referència a la salut mental. Precisament nosaltres consideram
que incloure un article com l’article 17 que fa referència als drets
específics dels malalts mentals, és un poc discriminatori perquè
està contemplats els drets dels malalts mentals, però deixa altres
colAlectius fora, com podrien ser per exemple els malalts
terminals perquè no hi ha una previsió específica per a aquests
malalts. Nosaltres havíem presentat un text alternatiu incorporat
a un títol posterior, però amb un capítol concret que parlés de
la salut mental i creim que la seva ubicació..., és millor aquesta
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ubicació perquè no només hem de parlar de drets sinó que
també hem de parlar de principis d’actuació, etcètera. Però crec
que seria una qüestió que hauríem d’arribar a un enteniment
entre els grups parlamentaris perquè seria una aportació molt
bona en el text del projecte de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castillo. Pel torn en contra de les
esmenes té la paraula el Sr. Cecili Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:

Per una altra banda l’esmena 3447 fa referència a les
voluntats anticipades i proposam que és una qüestió de forma
a l’hora de plasmar les voluntats anticipades trobam que el
projecte de llei és massa concís. Creim que allò que s’hauria de
fer i a posta hem presentat l’esmena en aquest sentit, és que
aquestes voluntats es puguin deixar plasmades per escrit i de
manera que quedés constància que s’ha fet lliurement i no
establir-ho d’una manera general i no concretar tant com ho fa
el projecte de llei perquè tanca altres possibilitats que també
podrien ser possibles.
L’esmena 3449, a l’article 19...
LA SRA. PRESIDENTA:
Perdoni Sra. Castillo, ha esgotat els 10 minuts, si vol li don
2 minutets més, però intenti sintetitzar les esmenes que li
queden.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Sí, acab tot d’una Sra. Presidenta. També el Partit Popular el
que proposa és dins el dret de lliure elecció de metge, servei i
centre, el projecte de llei ho limita a l’àrea de salut. El Partit
Popular pensa que aquests drets es podrien ampliar a tota la
comunitat autònoma, no només dins l’àrea de salut que seria
dins Mallorca, Menorca o Eivissa i Formentera, sinó que
pogués ser de tota la comunitat, això sobretot afectaria als
ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera.
Per altra banda, també voldríem llevar de l’expressió d’altres
prestacions complementàries de l’article 19 l’expressió explícita
de medicaments homeopàtics perquè trobam que això seria una
discriminació front d’altres.
I per acabar, hi ha unes esmenes que fan referència a la
figura del defensor de l’usuari i que estam d’acord en la
regulació que està establerta, però milloraríem el text entenent
que el defensor de l’usuari no, com posa el projecte de llei, ha
de donar comptes al Consell Balear de Salut, sinó que hauria de
donar comptes al Parlament de les Illes Balears, a més no
entenem perquè ha de ser nomenat entre juristes de reconeguda
competència professional i experiència, creim que això és una
previsió que sobra perquè si no ens limita molt el camp per
escollir el defensor de l’usuari, hi ha moltes persones amb
competència que no estan dins aquestes característiques.
I bé, alguna previsió més però que no tenc temps. En
definitiva, aquesta és la justificació de les primeres 17 esmenes
que ha presentat el Partit Popular en aquest projecte de llei.

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament volem intervenir des
del Grup Parlamentari del PSM- Entesa Nacionalista i donar la
nostra opinió respecte aquest conjunt d’esmenes que la
representant i portaveu del Grup Parlamentari Popular ha
presentant en aquesta comissió parlament ària i que ja vàrem
treballar d’alguna forma i en algun aspecte a la ponència prèvia
a aquesta comissió.
La nostra postura en relació a aquestes esmenes és que la
mateixa presentació d’aquestes esmenes fa veure aquestes
dues concepcions que es tenen de la política sanitària que es
du a terme aquí en aquesta comunitat autònoma, una comunitat
autònoma que té la competència exclusiva en matèria de sanitat
des de l’any 1983 i que fins l’any 2003 no aconsegueix tenir
aquesta llei que englobi tot quan fa falta perquè la sanitat, la
salut d’aquestes Illes estigui successivament protegida.
Nosaltres entenem que es tracta d’una llei de salut que s’està
adaptant a les necessitats de la ciutadania de les Illes Balears,
històricament mancada de molts de recursos dins la xarxa
pública i històricament també molt marcada per la doble
assegurança de la ciutadania i és aquí allà on nosaltres voldríem
incidir en aquest aspecte que diferencia la visió que pot
presentar la portaveu del Grup Parlamentari Popular front del
nostre grup.
Aquestes esmenes que ha presentat el Grup Parlamentari
Popular, com ha dit molt bé la portaveu, les que afecten a
l’àmbit subjectiu d’aplicació d’aquesta llei, nosaltres entenem
que sí, que des dels poders públics d’acord amb la mateixa
Constitució espanyola i d’acord amb les lleis bàsiques de
l’Estat han d’estar protegides les vides de totes les persones
que viuen i que es troben en un moment donat en aquestes
Illes nostres, independentment de la seva situació legal o
administrativa com diu la llei, perquè el que compta és la
defensa de la vida de qualsevol persona. Naturalment que això
s’ha de regular i així la llei ho estableix al llarg dels diversos
articulats que fan que es concreti d’una manera molt més
pràctica quin ha de ser aquesta atenció sanitària per a
cadascuna d’aquestes persones que tenguin la vertadera
necessitat de ser ateses.
Quant aquelles esmenes que afecten el principis
informadors de la llei a nosaltres ens sembla que quan es fa
referència expressa a tots els dispositius sanitaris es remarca
d’una manera, per ventura des del nostre punt de vista
excessiva, del paper que correspon a la..., o que assigna el Grup
Parlamentari Popular a la sanitat privada. Naturalment que en
aquestes Illes nostres han de ser, de fet són, complementàries
una de l’altre, però això no lleva que la sanitat pública, des del
nostre punt de vista almanco, no hagi de ser la que informi
realment i per això s’estableixen aquests articles d’aquesta llei
de quin ha de ser el model d’atenció sanitària que s’ha de
dispensar a les nostres Illes i per això també entenem que tots
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aquests principis que afecten, que es relacionen amb l’aspecte
de territorialitat, com també d’eficiència social han de ser
tenguts en compte com així ho contempla el projecte de llei.
Naturalment que ara no és el moment d’exp licar, creim
nosaltres, a la portaveu del Grup Parlamentari Popular allò que
s’entén per eficiència social perquè crec que és un tema que el
solen treure gairebé sempre que surt algun aspecte de caire
social. En el projecte de llei de cooperatives ja ens demanàvem
a veure què enteníem per eficiència social, al projecte de llei de
salut ens estan demanant el mateix, el que fa veure efectivament
que la política que es vol dur a terme des del Govern del pacte
de progrés i concretament la que nosaltres donam suport des
del nostre grup parlamentari no coincideix amb allò que se’ns
presenta per part del Grup Parlamentari Popular.
En relació als drets i deures a l’àmbit sanitari, les esmenes
que presenten creim que en fan un gra massa perquè
efectivament estam passant per alt per exemple l’article 4, quan
s’està dient que tot allò que s’assenyala es fa sense perjudici
d’allò que preveu la legislació bàsica estatal i és aquí allà on jo
crec que el Grup Parlamentari Popular, si volia, es podria aferrar
per dir que és una mica exagerat demanar tot allò que s’està
demanant en relació a aquest article 4.
Igualment pel que fa referència a l’article 7 del dret de la
mare a parir d’aquella manera que consideri que és la més
adequada i convenient per ella, també ens sembla que s’estan
mostrant certes exageracions quan s’alAludeix en el fet que
qualsevol dona de qualsevol racó d’aquestes Illes podrà anar
a parir davall una figuera. Això és ridiculitzar una miqueta, crec
jo, les possibilitats que dóna aquesta llei perquè de fet allò que
es pretén és, i això es va discutir també a la ponència, que
l’atenció sanitària sigui la més acurada possible, en els llocs
més adients possibles i sempre amb l’ajuda, la intervenció i la
participació directe dels professionals.
Quant a les altres esmenes nosaltres ja vàrem manifestar en
ponència que no compartíem l’opinió que es manifestava des
del Grup Parlamentari Popular i Sra. Presidenta, allò que hem de
manifestar és que votarem en contra d’aquestes esmenes que
ha presentat el Grup Parlamentari Popular.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sr. Buele en nom del partit del PSM- Entesa
Nacionalista. Ara té la paraula la Sra. Francina Armengol per
part del Partit Socialista.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Breument perquè intentaré no
repetir els arguments que ja ha donat el portaveu del PSMEntesa Nacionalista. Però sí que volia dir en nom del grup
parlamentari que s’ha intentat fer un esforç en ponència per
arribar a acords amb el Grup Popular, de fet es varen acceptar
tota una sèrie d’esmenes tal i com venien i es varen oferir una
sèrie de transaccions al Grup Popular, algunes varen ser
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acceptades i algunes encara queden per discutir en aquesta
comissió, com apuntava la Sra. Castillo.
De totes formes les esmenes que segueix mantenint el Partit
Popular, les quals nosaltres hi seguim mantenint el vot en
contra, jo crec que són esmenes de concepte d’allò que ha de
ser la llei de salut de les Illes Balears, com ho explicava el Sr.
Buele i és normal i lògic que no tenguem la mateixa opinió que
té i que defensa el Grup Popular.
Molt breument pel que fa referència a les esmenes que ha
fet en el tema d’immigració, tan a l’article 2 com a l’article 4.
Nosaltres entenem que, malgrat que estiguin a les Illes Balears
siguin ilAlegals, tenen o han de tenir dret que la sanitat pública
els pugui donar un servei, perquè primer de tot nosaltres
entenem que són persones i que evidentment quan es juga amb
la salut és un dret humà, més que una contemplació purament
legal. De totes formes deixar clar que l’article 4 la llei de salut
preveu clarament en quins casos i quines són les persones que
tenen dret a l’assistència sanitària i diu que són els que tenen
convenis amb l’Estat espanyol i en el cas d’urgència
evidentment es tractarà tota persona tan si és legal com si és
ilAlegal. Per tant, jo crec que això és una defensa ideològica
perquè no hi cap més explicació, és una postura diferent de la
del Partit Popular, però crec que és un concepte clarament
ideològic.
Quant als principis informadors de la llei, evidentment don
perfectament suport a allò que deia el Sr. Buele, són els
principis que regeixen la llei de salut de les Illes Balears i
nosaltres creim que les esmenes del Partit Popular no aporten
res positiu sinó que desvirtuarien allò que pretén exactament
aquesta llei.
Quant als articles dels drets, el Partit Popular manté una
esmena damunt el dret de la mare que no es pugui..., fa una
demagògia la Sra. Castillo dient que la sanitat pública no té
perquè haver d’assumir el part a ca seva, o no sé on ha dit que
s’havia de tenir el part. Jo vull recordar en aquesta comissió
que tota la ponència per unanimitat vàrem acceptar una esmena
del Grup Mixt allà on diu que es respecten les recomanacions
de l’OMS a les dones que així ho demanin, el Grup Popular hi
va votar a favor, tan de l’admissió a tràmit d’aquesta esmena
com després de la incorporació en el text i les recomanacions de
l’OMS van precisament un poquet més enllà d’allò que anava
en principi la llei de salut. Per tant, pareix que hi ha una
incongruència entre les tesis que defensa el Partit Popular, per
una part diu una cosa i per una altra ha votat una altra que com
dic, va una mica més enllà d’allò que en principi anava aquesta
llei.
De totes formes nosaltres defensam i així va en línia la llei,
que la dona ha de tenir tot tipus d’informació abans del part
que pugui tenir. Tots sabem que a vegades decideix més el
facultatiu i el personal sanitari, segons les conveniències
p ròpies de l’hospital que no la mare segons les conveniències
físiques i psíquiques en el moment del part. Per tant, nosaltres
demanaríem que la llei continués tal i com està.
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Quant a l’article 17, dels drets dels malalts mentals.
Nosaltres vàrem oferir una transacció al Grup Popular que era
acceptar una esmena que ells tenien, la 3443. Nosaltres creim
que és important que precisament en el capítol de drets hi hagi
un apartat específic dels drets dels malalts mentals, sé que a
l’apartat dels drets no es contemplen tot tipus de malalties com
apuntava la Sra. Castillo, però jo crec que és important
precisament a una comunitat autònoma com la nostra allà on
precisament la malaltia mental ha estat molt d’anys tapada i
rebutjada i tal vegada s’ha tractat socialment als malalts mentals
d’una forma molt poc solidària. Jo crec que és important
precisament a la primera llei de salut que es fa aquí a les Illes
Balears que hi hagi un reconeixement exprés de la malaltia
mental per tot allò que apuntava i que precisament en el capítol
de drets hi hagi un capítol especial dels malalts mentals. Per
tant, nosaltres demanaríem al Grup Popular que accepti la
transacció i crec que així es podria millorar el text del capítol de
drets dels malalts mentals, però nosaltres insistim que creim que
és important que segueixi estan en el lloc de drets dels malalts.
Quant a les altres esmenes que ha defensat, pens que quan
hi ha una incapacitat que el dret sigui primer de la família que
del facultatiu, jo crec que hauria de ser així, crec que és obvi,
evidentment la família sempre decidirà d’acord amb allò que li
diguin els metges, no hi ha cap familiar que prengui decisions
mèdiques sense haver consultat prèviament un facultatiu, però
creim que la decisió damunt les intervencions que s’hagin de
fer damunt una persona han de recaure primer damunt la família.
Quant al defensor de l’usuari, nosaltres no compartim
exactament la filosofia que comparteix el Grup Popular. Per tant,
votaríem en contra de totes aquestes esmenes que manté el
Grup Popular en aquest primer bloc, però demanaríem que
acceptessin la transacció que els vàrem proposar en ponència.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. En torn de contrarèplica té
la paraula la Sra. Castillo.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé respecte quan parlàvem de
l’àmbit d’aplicació de l’objectiu d’aquesta llei que ens deien
des del Grup Parlamentari del PSM que el més important era
defensar la vida d’aquestes persones immigrants en situació
ilAlegal a la nostra comunitat, que és en definitiva de qui estam
parlant en aquests moments. Des del Partit Popular he de dir
que la vida d’aquestes persones està garantida i allò que no
s’ha de fer és una demagògia amb el discurs de la immigració
com s’està fent des dels grups parlamentaris que conformen el
pacte d’esquerres, perquè com he dit abans l’atenció sanitària
urgent, l’atenció sanitària a les dones embarassades i l’atenció
sanitària als nins està totalment garantida.
Aquestes persones i aquestes situacions no estan
desprotegides i això vol dir que la vida d’aquestes persones

està garantida, perquè evidentment des del Partit Popular també
pensam que aquestes persones són humanes i han de tenir un
tracte digne, però precisament per això, perquè consideram que
totes les persones han de tenir un tracte digne i una qualitat de
vida digna, per això deim que amb recursos limitats no podem
obrir les portes a tothom sinó que la immigració és bona, és
necessària, però sempre que sigui legal i estigui controlada, i
això es tradueix també en el món de la salut o en el món de la
sanitat.
Hem de dir que això no és una proposta només del Partit
Popular. Ho és aquí, en el Parlament de les Illes Balears i davant
aquest projecte de llei, que jo supòs que per mor del pacte i de
les diferents ideologies que conformen el pacte s’ha hagut de
posar aquesta previsió, però hi ha legislació comparada
autonòmica, altres lleis de salut d’altres comunitats autònomes
socialistes, també, és a dir, lleis fetes pel Partit Socialista Obrer
Espanyol, que tenen precisament la previsió que nosaltres hem
fet a través de la nostra esmena, perquè el que fan és una llei
responsable, una llei real, amb ànim de poder ser aplicada, no
com aquesta, que jo crec que ha nascut fins i tot per intentar
poder fer una campanya electoral perquè s’acosten les
eleccions, però legislació comparada de comunitats autònomes
governades per partits d’esquerra ha posat precisament la
previsió que nosaltres hem incorporat amb la nostra esmena,
perquè jo crec que està clar que amb la limitació de recursos
que tenim a la nostra comunitat no podem donar tot a tothom,
hem d’establir unes limitacions. Tant de bo no fos així, però jo
crec que la situació de la sanitat que estam vivint dia a dia ens
ha d’obrir els ulls i ens ha de fer veure que efectivament no tot
es pot donar a tothom i hem de posar aquestes limitacions.
Per una altra banda, respecte al fet de parir de les dones, el
que deim des del Partit Popular no és cap incongruència,
perquè les recomanacions de l’Organització Mundial de la
Salut, que vàrem acceptar a través de l’esmena presentada pel
Grup Mixt, no preveuen en cap moment el part de la dona a ca
seva. No ho preveu, precisament ho vàrem estar mirant; el que
preveu és una total llibertat per a la dona a l’hora d’escollir la
modalitat de part, però fent referència al fet de si vol un part
amb analgèsia o si vol un part natural; ni molt manco empara o
diu que la sanitat pública ha d’arribar a aquestes situacions,
sobretot perquè això ens durà moltíssims de problemes.
Aquesta llei de salut de la comunitat autònoma atorga el dret de
les mares a parir a ca seva i això durà moltíssims de problemes,
perquè sempre pot haver-hi complicacions, i aquestes
complicacions duran responsabilitats del personal sanitari que
intervé en aquestes..., bé, intervencions o com es vulgui dir, en
els parts de les dones. Per tant, això durà moltíssims de
problemes i també hem de tenir molt en compte el que deia des
del principi, i és que hi ha una manca de recursos. Ens queixam
que hi ha una manca d’especialistes, parlam de pediatria, però
també podem parlar de ginecologia, i el que no podem fer és
arribar a totes les circumstàncies. Les recomanacions de l’OMS,
que quedi molt clar, no emparen en cap moment el dret de la
dona a parir a ca seva; el que diuen és que ella té llibertat per
escollir entre un part natural o un part amb analgèsia, però en
els centres públics, perquè és absurd pensar que la sanitat
pública pugui arribar a assumir tota la responsabilitat de les
complicacions que podrien sorgir a un part d’aquesta modalitat.
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Pensem també que a través d’aquesta llei estam obrint la
porta a les dones que vulguin parir dins l’aigua, per exemple,
també. I què passa?, que tots els hospitals han de tenir piscines
per parir les dones? Clar, és que podem arribar a tenir situacions
realment complicades amb una mancança de recursos com la
que tenim en aquests moments, que és impossible que hi arribi
a la sanitat pública. Per tant hem d’anar molt alerta, hem de ser
responsables quan estam legalitzant, com feim a través
d’aquesta llei, un dret de les dones que després al final no es
podrà realitzar.
I per acabar, respecte als drets dels malalts mentals és cert
que des del Partit Socialista se’ns va proposar una transacció.
Aquest Grup Popular està d’acord en acceptar la transacció, tot
i que hem de dir que el principal principi quan parlam de
l’atenció als malalts de salut mental és considerar-los com un
malalt normal, com qualsevol altre. Aposta deia el que deia al
començament, que la Sra. Armengol em refutava abans: els
malalts mentals s’han de considerar normals; aposta
consideràvem que no tenien per què tenir una menció
específica a l’apartat dels drets perquè, com he dit abans, per
exemple els malalts terminals no tenen aquesta menció
específica, i el que hem de fer és arribar a considerar la malaltia
mental com qualsevol altra malaltia. Això és a allò que hem
d’arribar en aquesta comunitat i no fer falsa demagògia amb la
salut mental, com s’ha fet durant tota aquesta legislatura.
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jo feia referència a allò que l’esmena del Grup Mixt va una mica
més enllà és perquè l’Organització Mundial de la Salut diu
precisament això, no?, que la dona ha de tenir una total
informació i una llibertat a l’hora de decidir quin tipus de part
vol i quin tipus d’analgèsia pugui voler, si en vol o si no en vol,
i que no sigui només una decisió, com deia a l’altra intervenció,
dels facultatius, i a vegades més per conveniència de l’hospital
i de la marxa de l’hospital que no conveniència de la mare i del
nadó. Per tant jo crec que la llei va clarament amb aquestes
premisses i no crec que hagi de causar cap problema. L’únic
que diu quant al part fora de les instalAlacions hospitalàries és
el punt g), que diu atenció domiciliària durant i després del part,
si n’és el cas, perquè evidentment hi ha dones que lliurament
decidiran continuar tenint els parts a ca seva, com va succeint
al llarg de la història, i si n’és el cas evidentment han de tenir un
reconeixement mèdic, perquè jo crec que primer de tot la salut
és un dret. Jo crec que la llei està molt ben encaminada en
aquest sentit de donar una major prioritat a la decisió de la
mare.
Quant al tema dels malalts mentals, agraesc al Partit Popular
que accepti l’esmena perquè crec que quedarà millorat el text de
la llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

Però malgrat això, malgrat que nosaltres consideram que la
ubicació no és l’adequada, sinó que és la que nosaltres havíem
proposat, per tal de no perdre totes les previsions, tot el text
que nosaltres havíem proposat a través de l’esmena 3479,
acceptaríem la transacció del Grup Socialista incorporant el text
de l’esmena 3479 a l’article 17 del projecte de llei.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, quant al tema de la
immigració, bé, la Sra. Castillo continua amb les seves tesis.
Nosaltres deim que la llei contempla clarament els drets dels
immigrants legals i que en casos d’urgència també s’atendran
els ilAlegals, que jo crec que és per allà on pensam els grups
parlamentaris que donam suport al govern del pacte.
I quant als drets de la mare, jo crec que el Grup Popular no
ha llegit bé la llei quant a l’article 7 del dret de la mare. En cap
cas no diu que la sanitat pública s’ha de fer càrrec dels parts a
casa, ni que s’han de posar piscines a hospitals; tot això són
exageracions que la portaveu del Grup Popular vol ficar a la llei.
El que sí diu la llei és que la dona ha d’estar informada de quin
tipus de part, i diu ja sigui natural, amb analgèsia o mitjançant
cesària, o qualsevol altra modalitat; la llei diu que la dona té
dret a rebre informació, i jo crec que això és un principi contra
el qual en principi ningú no hi hauria d’estar en contra. I quan

Moltes gràcies. Passaríem tot seguit a l’altre debat que, en
tot cas, llegiré perquè quedi constància en el Diari de Sessions
totes les esmenes que es mantenen vives, que totes es
refereixen a l’any 2002. Per tant, aquesta qüestió de manera
genèrica ens simplificarà la lectura.
A l’article 27 es mantenen les esmenes RGE núm. 3459, 3460,
3461 i 3463. A l’article 27 es mantenen les esmenes RGE núm.
3464, d’addició, i 3465, de modificació; 3466 i 3467, d’addició. A
l’article 28 es manté l’esmena RGE núm. 3468, d’addició. A
l’article 31 es mantenen les esmenes RGE núm. 3470, d’addició,
i 3472, de modificació. A l’article 33 es mantenen les esmenes
RGE núm. 3474, d’addició, i 3475, de modificació. A l’article 34
es manté l’esmena RGE núm. 3477, d’addició. Es manté l’esmena
RGE núm. 3479, d’addició d’un nou títol amb tres articles. A
l’article 37 es manté l’esmena RGE núm. 3480, d’addició. A
l’article 40 es manté l’esmena RGE núm. 3481, de supressió. A
la denominació de la secció primera es manté l’esmena RGE
3482, d’addició. A l’article 41 es mantenen les esmenes RGE
núm. 3483 i 3484, de modificació, 3485 i 3486, d’addició. Es
manté l’esmena RGE núm. 3487, d’addició d’un nou article 43
bis. A l’article 45 es manté l’esmena RGE núm. 3414, d’addició.
A l’article 46 es manté l’esmena RGE núm. 3416, d’addició. A
l’article 48 es manté l’esmena RGE núm. 3488, de modificació. I
a l’article 55 es manté l’esmena RGE núm. 3490, de modificació.
A l’article 56 es manté l’esmena RGE núm. 3491, d’addició. I a
l’article 59 es mantenen les esmenes RGE núm. 3494, de
supressió, i 3493, d’addició. Totes són del Grup Parlamentari
Popular.
Per a la seva defensa, per part del grup té la paraula la Sra.
Aina Castillo per un temps de 10 minuts.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes esmenes, bé, primer de
tot el que he de dir és que el Grup Parlamentari Popular retira
dues d’aquestes esmenes, que serien la 3464 i la 3477, i que la
3479, que si no m’equivoc ha esmentat també la presidenta
d’aquesta comissió, queda transaccionada en el debat anterior
perquè és la mateixa que la 3443, realment són complementàries.
Per tant aquestes tres esmenes sortirien del debat perquè no es
mantenen pel Grup Parlamentari Popular.
I respecte de les altres, aquest segon debat seria en
referència a les esmenes mantengudes del títol segon al títol
quart del projecte de llei, que fan referència al sistema sanitari
públic, a les competències de les administracions públiques, i
a la intervenció pública en relació a la salut individual i
colAlectiva. En aquest sentit s’han mantengut 28 esmenes, si no
vaig equivocada, i la veritat és que en aquest bloc d’esmenes
la majoria són molt tècniques, per dir-ho d’alguna manera: estan
encaminades a millorar el text del projecte de llei més que...,
qualcuna en queda però sobretot més que esmenes de
concepte, com es deien abans.
Però respecte a les quatre primeres serien a l’article 26, quan
parlen de les finalitats del sistema sanitari públic. Hem presentat
quatre esmenes perquè una altra vegada consideram que seria
una ubicació adequada per deixar constància que a la comunitat
autònoma s’han de tenir en compte també els recursos sanitaris
privats. És a dir, això no és una insistència del Partit Popular
com a defensor de la sanitat privada ni molt manco, sinó
simplement és una traducció a la llei d’una realitat perquè, de
fet, actualment fins i tot, gestionar la sanitat pública com està
pel pacte d’esquerres, s’estan emprant recursos privats per
solucionar solucions complicades o sense solucionar,
simplement, per oferir una sèrie de serveis als ciutadans, cosa
que ens pareix molt correcta, però consideram que ja que es fa
pràcticament, també s’hauria de recollir a nivell legal, com és ara
en el projecte de llei de salut. I simplement aquestes esmenes a
l’article 26 van encaminades en aquest sentit, a deixar
constància que l’elecció de l’ús públic o privat ha de ser per
criteris d’eficiència, d’eficàcia i d’optimització de recursos
sanitaris.
Per una altra banda també entraria el que hem dit al
començament, garantir la vertebració del sistema nacional de
salut, i fer una referència al fet que no hem trobat a la llei la
necessitat de coordinar els distints nivells d’atenció sanitària
quan parlam d’una atenció integral de la salut, perquè tots
sabem que uns dels problemes que actualment té la sanitat
pública és una manca de coordinació entre els distints nivells;
es milloraria molt l’atenció sanitària dels ciutadans si poguéssim
millorar la coordinació, per exemple, entre atenció primària i
atenció especialitzada. Aquesta és una referència que no hem
trobat a la llei. Creim que és una de les finalitats que ha de tenir
el sistema sanitari públic i per això ho hem esmenat en aquest
sentit per tal que pugui ser incorporat al text legal.
Per una altra banda, quan parlam de tipologia d’actuacions
del sistema sanitari, trobàvem que havíem de canviar una
previsió que és a l’article 26, quan parla d’una tipologia

d’actuacions del sistema que seria de recerca; és millorar el text
perquè consideram que no és el sistema sanitari, que fa
l’actuació de recerca, sinó que el que ha de fer el sistema
sanitari precisament és fomentar la recerca i la docència.
Per una altra banda, quan parlam de..., bé, no entraré en
qüestions tècniques que quedaran constància de les esmenes
registrades. Quan parlam concretament de les actuacions de
recerca, com parlàvem ara, a l’esmena 3474 creim que la llei, el
projecte de llei, després d’afirmar que s’ha de promoure la
investigació científica en benefici de la salut dels ciutadans,
aquest projecte estableix que per dur endavant les actuacions
de recerca, l’administració sanitària col Alaborarà amb
l’administració educativa, la Universitat de les Illes Balears i
altres institucions públiques i privades. Nosaltres voldríem
afegir també la previsió que es pogués col Alaborar amb
empreses, perquè entenem que el concepte d’empresa és molt
més ampli i no s’hauria de tancar cap porta que ens pogués dur
a una vertadera actuació de recerca i d’investigació. Per tant el
Partit Popular vol, a través de l’esmena 3474, afegir aquest
concepte, que l’administració sanitària pugui també colAlaborar
amb empreses públiques o privades per tal de dur endavant
actuacions de recerca.
L’esmena 3475 té la finalitat d’incorporar una previsió en
aquesta llei que nosaltres entenem que el pacte ha oblidat, i és
la figura de l’Institut d’Estudis de la Salut. Ens sorprèn
moltíssim que no hi hagi aquesta previsió expressa a la llei, en
aquest projecte de llei, perquè de fet aquest institut està creat
actualment, és un institut que no ha començat a funcionar però
sí està previst, està creat, de fet es va crear en època del Partit
Popular; el que passa és que encara no s’ha desenvolupat, i era
un institut que estava previst fins i tot a la Llei del SERBASA
de l’any 92 que deroga aquesta llei. En canvi, en el projecte de
llei de salut, que jo crec que hauria de millorar la Llei del
SERBASA, encara que pensem des del Partit Popular que el que
fa és tot el contrari, idò aquest projecte de llei hauria de
mantenir aquesta previsió. No obstant això ha desaparegut.
Nosaltres suposam que per error, però veim que amb el vot en
contra d’aquesta esmena no deu ser un error. No sabem quina
és la intenció del pacte en llevar aquesta previsió, però des del
Partit Popular consideram que s’hauria de mantenir el nivell
legal del reconeixement d’aquest institut d’estudis de la salut.
Per una altra banda, en referència al Pla de salut, també ha
desaparegut respecte a la Llei del SERBASA, la previsió dels
plans de salut no sols autonòmics, sinó plans de salut de les
zones bàsiques de salut i plans de salut de les àrees de salut,
que anirien, diguem, de menys a més: de la zona bàsica primer,
que estaria dins el pla de salut d’àrea, i aquests dins el pla de
salut autonòmic. Aquesta llei només contempla el pla de salut
autonòmic i creim que els altres, que arriben un poquet més al
ciutadà, podrien ser un poquet més precisos i podrien millorar
l’atenció sanitària de tots els ciutadans.
Per una altra banda, també, en la previsió o en la regulació
dels òrgans de participació, que a nosaltres ens pareixen molt
importants perquè en tota la política sanitària creim que haurien
de participar tant els professionals com els usuaris, nosaltres
proposam que el Consell de Salut, per exemple, no està regulat
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en aquesta llei amb detall. Simplement està contemplada la seva
assistència i es deixa la seva regulació a nivell reglamentari. Bé,
nosaltres, com a Grup Parlamentari Popular, pensam que es
podria concretar més i, de fet, les nostres esmenes van
encaminades en aquest sentit, i afegim al text, a través de les
nostres esmenes, la composició concreta que hauria de tenir
aquest consell de salut, que seria una composició molt plural,
i especificam els òrgans que hi haurien de formar part,
especificant també que les despeses haurien de ser a càrrec del
pressupost, etc., és a dir, ampliam la regulació que té aquest
consell de salut.
Una altra qüestió que volíem afegir a través de les nostres
esmenes és el Consell de Seguretat Alimentària. El Consell de
Seguretat Alimentària tampoc no està previst en aquest
projecte de llei, igual que l’Institut d’Estudis de la Salut; s’han
oblidat de preveure’l o no ha volgut el pacte preveure’l en
aquesta llei de salut. Per tant nosaltres creim que és
suficientment important perquè sí tengui aquesta previsió legal
i així ho hem fet constar a través de les nostres esmenes.
Després les altres esmenes presentades fan referència a les
competències de les administracions. Nosaltres detallam
aquestes competències, perquè jo supòs que amb les preses de
redactar aquesta llei per tal que pugui ser aprovada abans que
acabi la legislatura, idò no han tengut temps de puntualitzar
quines són les competències de cada administració, però seria
molt important que això quedàs molt clar.
I després les altres quatre esmenes restants, les darreres,
fan referència al títol quart, d’intervenció pública, que estan
incorporades per tal de millorar el text. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castillo. Pel torn en contra de les
esmenes, per un temps de 10 minuts també, té la paraula el Sr.
Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Ens volem manifestar, també, en
aquest segment d’esmenes a favor del text original del projecte
de llei, des del nostre grup parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista, i en contra de les esmenes que ha defensat la
portaveu del Grup Parlamentari Popular, tot i que celebram que
hagi retirat la 3464 i la 3477, cosa que fa veure que s’està
acostant, també, una mica més a la valoració positiva del que és
el text original del projecte de llei.
Efectivament, com ha dit la portaveu són esmenes
majoritàriament de caire tècnic, les ha definit ella, en relació amb
les finalitats del sistema sanitari públic, la coordinació dels
nivells d’atenció i les tipologies del sistema sanitari. Tot i això
sí que hem de fer alguna observació en relació a algunes
d’elles. Em limitaré simplement a la que feia referència al fet que
estava dient que, conjuntament amb les entitats públiques, és
de l’opinió que hi hagi també una colAlaboració de les empreses
privades. Jo és que m’he volgut entretenir a llegir l’article i és
el que diu, precisament. L’article 33 diu que per a l’exercici de
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les actuacions de recerca en ciències de la salut, l’administració
sanitària colAlaborarà amb l’administració educativa, amb la
Universitat de les Illes Balears i amb altres institucions
públiques i privades, per tal de crear centres, serveis, etc., etc.
Llavors això em fa veure que per ventura la presentació
d’aquestes esmenes ha estat feta també una mica
precipitadament en el sentit que inclouen els mateixos textos
que reclamen que hi hagi.
En relació a algunes de les figures a les quals ha fet alAlusió,
com és l’Institut d’Estudis de la Salut o el Pla de salut amb la
previsió de les zones bàsiques i les d’àrees, o el Consell de
Seguretat Alimentària, som de l’opinió nosaltres que totes
aquestes figures i moltes d’altres que encara es poden crear a
partir d’aquesta llei és ben factible que es faci per part del
Govern utilitzant els mecanismes de què disposa i les eines que
té per fer-ho. No creim que sigui imprescindible que hagin de
figurar necessàriament en un text legal com aquest.
Gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Gràcies, Sr. Buele. Té la paraula la Sra. Francina Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, també, per dir que
el Grup Parlamentari Socialista no donarà suport a les esmenes
que presenta el Grup Popular a aquests articles.
Jo crec que pel que fa a les esmenes que han fet que
remarquen la necessitat dels recursos sanitaris privats de les
Illes Balears, jo crec que tenim una posició diferent, des dels
grups parlamentaris que donam suport al pacte de progrés, del
Grup Parlamentari Popular, on, en fi, sempre hi ha hagut una
afinitat tal vegada major. Nosaltres creim que la Llei de salut de
les Illes Balears és una llei que parla de la sanitat pública,
bàsicament, que és la que ha de donar el dret que té la gent a
una garantia de salut. Per tant, no crec que les esmenes que
aporta el Grup Popular vagin en aquest sentit i vagin en el
sentit de reforçar la necessitat, precisament, que la sanitat
pública sigui millor i sigui molt més territorialitzada i molt més
propera al ciutadà, i que doni una major eficiència a l’usuari.
Quant a una esmena a què ha fet referència la Sra. Castillo
sobre el fet que és necessari que aparegui la paraula
“coordinació”, em pens que ha dit, a la llei, jo li demanaria que
llegís l’article 25, on parla clarament de la coordinació
necessària que hi ha d’haver en el sistema de salut de les Illes
Balears. Nosaltres vàrem oferir al Grup Popular dues
transaccions, a la 3460 i a la 3466, si no vaig malament, sí, i no
sé si continuen defensant no acceptar-les. Una feia referència
precisament a la necessària colAlaboració amb l’administració de
l’Estat per al manteniment del sistema nacional de salut; el Partit
Popular creia que era obligació, com a obligació primera,
participar, garantir aquesta vertebració del sistema nacional de
salut i nosaltres creim que és obligació de l’administració
autonòmica simplement la colAlaboració, i en aquest sentit
anava la transacció que vàrem oferir. Quant als òrgans de
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participació, nosaltres creim que allò normal i lògic no
s’especifiqui per la llei com ha d’estar constituït, sinó que sigui
un reglament que desenvolupi després la llei. I quant a les
competències d’una administració i altra, nosaltres creim que
queda prou clar en el text articulat de la llei inicial que va
presentar el Govern de les Illes Balears.
Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Armengol. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Aina Castillo per un temps de cinc minuts.

reals dels usuaris i de salut dels nostres ciutadans, deim que
volem que concretin la necessitat de coordinar, per exemple, els
nivells d’atenció primària i d’atenció especialitzada, ens diguin
que no fa falta concretar tant perquè ja està previst de manera
general a la llei.
Bé, són qüestions que ens criden l’atenció, però en
definitiva nosaltres mantenim les esmenes, com no podia ser
d’altra manera, perquè fins al final intentarem millorar un text
que nosaltres consideram que és molt pobre en aquest sentit.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:

LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, patim una vegada més el
“rodillo” perquè a mi hi ha una qüestió que em crida molt
l’atenció, i és que de sempre, lo de haced las leyes y dadme los
reglamentos, això al más puro estilo Romanones, era una
qüestió qualificada de dretes, i clar, ens trobam que en aquest
projecte de llei el que hi ha és poca previsió legal i totes les
remissions al desenvolupament reglamentari. Per tant, crec que
almanco pel que s’ha considerat tradicionalment això no és una
bona pràctica d’esquerres; no obstant això veim que per part
dels grups parlamentaris és defensat fèrriament aquest tipus
d’actuació.
El que diu el Sr. Buele, que resta importància al fet que no
estigui ni previst l’Institut d’Estudis de la Salut, ni el Consell de
la Seguretat Alimentària, idò el Partit Popular pensa que ja que
feim una llei de salut per a la nostra comunitat autònoma l’hem
de fer bé, l’hem de fer bé i hem de tenir almanco aquestes
previsions. Que després el funcionament d’aquest institut i el
funcionament d’aquest consell de seguretat sigui remès al
reglament?, perfecte, però la previsió legal d’aquestes dues
institucions o d’aquests dos òrgans hauria d’estar a una llei de
salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears sense cap
dubte, Sr. Buele. El que passa és que supòs que des del Govern
es varen oblidar, amb les presses per fer aquesta llei, de tenir
aquestes previsions i, evidentment, com que ha estat proposat
pel Partit Popular, idò ens han dit que no. Bé, això sí que és una
política de conceptes, és una forma de fer política que nosaltres
no compartim, però evidentment les votacions en aquesta
comissió ens han de fer, no callar, però assumir quin és el
resultat.
Per altra banda poc més s’ha de dir respecte a aquest bloc,
perquè realment no se’ns han donat moltes explicacions. Quan
nosaltres deim que és necessari que hi hagi una previsió
expressa de coordinació entre els distints nivells d’atenció
sanitària, continuam considerant que és necessària, perquè ens
crida l’atenció que a qüestions com, per exemple, les
prestacions complementàries que pot establir el sistema
autonòmic de salut de les prestacions nacionals arribin a la
concreció de posar que inclouran els medicaments
homeopàtics, quan no hi ha cap necessitat de concretar en
aquest cas, i quan parlam de concretar les finalitats, de
concretar tipus d’actuació del sistema sanitari, etc., que sí que
fa falta concretar perquè quedi ben patent que són necessitats

Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la
paraula la Sra. Armengol.
LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:
Gràcies, Sra. Presidenta. No crec que hi hagi molt a afegir,
perquè si les nostres explicacions no agraden a la Sra. Castillo,
els seus arguments també són molt flacs per poder-los rebatre.
De totes formes nosaltres creim que el projecte de llei no té
oblits, sinó que contempla perfectament el que vol contemplar,
des del pacte de progrés és el que creim que és necessari que
es contempli via llei. La resta ja he dit que es contemplarà via
reglament, com no pot ser d’altra manera.
El fet que a l’article que la Sra. Castillo vol, a l’apartat on ella
vol, a la frase que ella vol no dugui una paraula o no en dugui
una altra no vol dir que el text de llei no contempli aquestes
funcions, com és per exemple la de la coordinació, perquè és
una qüestió gairebé elemental el fet que el sistema sanitari ha
d’estar totalment coordinat.
Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Armengol.
A l’article 64 es manté... Perdó, passarem al tercer debat. A
l’article 64 es manté l’esmena RGE núm. 3497. A l’article 65 es
mantenen les esmenes RGE núm. 3496 i 3498, de supressió. A
l’article 66 es manté l’esmena RGE núm. 3499, d’addició. A
l’article 67 es manté l’esmena RGE núm. 3502, d’addició. A
l’article 68 es manté l’esmena RGE núm. 3503, de modificació. Es
manté l’esmena RGE núm. 3517, d’addició d’un nou capítol
primer bis. A l’article 69 es mantenen les esmenes RGE núm.
3504 i 3505, de modificació. Es manté l’esmena RGE núm. 3518,
d’addició d’un nou article 69 bis. Es manté l’esmena RGE núm.
3513, d’addició d’un nou article 69 ter. Es manté l’esmena RGE
núm. 3515, d’addició d’un nou article 69 quart. Es manté
l’esmena RGE núm. 3512, d’addició d’un nou article 69 cinquè.
Es manté l’esmena RGE núm. 3506, d’addició d’un nou article 72
bis. A l’article 82 es manté l’esmena RGE núm. 3507, de
modificació. A l’article 83 es manté l’esmena RGE núm. 3508, de
supressió. A l’article 87 es manté l’esmena RGE núm. 3509, de
supressió. I a l’article 89 es mantenen les esmenes RGE núm.
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3511, de modificació, i 3510, d’addició. Totes són del Grup
Parlamentari Popular.
Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Castillo per un
temps màxim de 10 minuts.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Aquestes esmenes que ens resten
per defensar estan presentades al tít ol cinquè, que parla del
Servei de Salut de les Illes Balears, i al títol 6, de l’ordenació
territorial, i a la resta de disposicions addicionals, transitòries
i final, i jo crec que podem deixar per defensades en els seus
termes les esmenes presentades llevat d’una sèrie de qüestions
que ens agradaria destacar.
La qüestió més principal i una qüestió que justificaria totes
i cadascuna de les esmenes presentades a aquesta llei, i
l’esmena que ja es va presentar a la totalitat d’aquesta llei, és
l’esmena precisament 3517, que fa referència als recursos
humans del sistema o del Servei de Salut de les Illes Balears.
Aquest projecte de llei, encara que sembli mentida i que ho
puguem contar i no s’ho creguin, no té cap tipus de previsió
davant el personal que fa feina en el Servei de Salut de les Illes
Balears, no contempla absolutament res d’aquest personal. Tan
sols a una disposició amagada, addicional, crec que és, de les
darreres, es diu que en el termini de sis mesos des de la seva
aprovació es presentarà un estatut que regularà el règim jurídic
del personal, però no conté cap previsió més, és a dir, el pilar
fonamental..., bé, diguem que hi ha dos pilars fonamentals de
tot el sistema sanitari, un d’ells és l’usuari, però l’altre és el
professional sanitari, perquè sense la seva implicació i sense la
seva satisfacció és impossible del tot aconseguir un bon servei
de salut per als ciutadans, aquest pilar fonamental és el gran
oblidat d’aquesta llei.
Nosaltres, després de denunciar que això era realment
impresentable per a una llei que volia ser digna per a la nostra
comunitat autònoma, hem intentat a través d’aquesta esmena,
com deia la 3517, afegir una sèrie de qüestions relacionades
precisament amb aquest personal, i hem articulat un nou
capítol, que seria l’1 bis al títol cinquè -el títol cinquè és el que
fa referència al Servei de Salut de les Illes Balears- que se
titularia “Recursos humans”, i l’articularíem a través de tres
articles. Un faria referència als principis generals i parlaria
precisament de la importància que tenen aquests professionals,
de la importància de la seva motivació, de la importància del seu
desenvolupament professional i l’increment d’oportunitats
d’aquests mateixos professionals, de la importància de
promoure la participació d’aquests professionals a la definició
de les polít iques sanitàries, de la importància de fer una
ordenació dels recursos humans de manera planificada, i no
com s’ha duit fins ara. Això seria el primer article.
El segon article que nosaltres proposaríem seria parlar del
personal i del règim jurídic, perquè sabem tots que en aquesta
comunitat autònoma ens trobam en una situació molt
complicada, i és que coexisteixen quatre, cinc, sis règims
jurídics diferents en el personal sanitari, i això potser no sigui
un mal en si mateix, però ens du a situacions realment
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discriminatòries, com pot ser que dues persones que fan la
mateixa feina no rebin prestacions equivalents. Per tant, el règim
jurídic del personal jo crec que mereix una consideració
especial, i a través d’aquest article nosaltres intentam definir el
personal que integra el Servei de Salut de les Illes Balears, i
també anunciar de manera explícita -potser nosaltres hem
intentat ser valents, el pacte potser no ha estat tan valent- que
el règim jurídic estatutari seria el règim al qual hauríem de dirigir
les nostres actuacions com a administració sanitària.
I per acabar, el tercer article d’aquest capítol 9 seria el que
fa referència a la carrera professional, una carrera professional
que és molt important per a aquests professionals sanitaris,
perquè es troben que actualment no existeix i, com dic, és difícil
aconseguir la implicació i la motivació dels professionals si
aquests mateixos professionals no poden progressar en la seva
carrera, una carrera professional que nosaltres proposaríem que
estigués basada en l’atenció als coneixements, l’experiència, la
responsabilitat, la millor adequació de les seves competències
i qualitats personals als objectius del Servei de Salut, i tot això
pensam que seria molt important que estigués recollit a una llei.
Llevat d’aquesta qüestió, l’altra que destacaríem d’aquest
bloc d’esmenes seria i és la que fa referència als recursos
econòmics, perquè una altra de les coses que no contempla
aquest projecte de llei són els recursos econòmics del Servei
Balear de Salut. Per tant, clar, també ens pareix que és un
mancança important. A través de l’esmena 3506 el Partit Popular
ha intentat millorar el text, introduir aquestes previsions i
establir quins seran els recursos econòmics del Servei Balear de
Salut. Crec que no fa falta enumerar-los, però bé, són els que
estan relacionats a l’esmena 3506 i així no superarem el temps
que ens ha donat la presidència.
I després, com a puntualització, seria la de l’esmena 3510,
que fa referència al fet que el Partit Popular proposa q u e a
l’article 89 s’incorpori una previsió que digui que cada sector
sanitari disposarà, com a mínim, d’un hospital d’ús públic. El
projecte de llei preveu que a cada àrea sanitària hi haurà un
hospital, com a mínim, d’ús públic. La realitat ha superat
aquesta previsió del projecte de llei, perquè ens trobam que en
aquests moments cada sector sanitari té un hospital d’ús
públic, no cada àrea. Per tant creim que la llei s’ha d’ajustar a la
realitat i, per tant, nosaltres hem presentat aquesta esmena,
perquè així sigui. Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn en contra de les
esmenes té la paraula el Sr. Buele.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Gràcies, Sra. Presidenta. Per manifestar el nostre vot en
contra d’aquestes esmenes presentades per la portaveu del
Grup Parlamentari Popular, i en aquest bloc d’esmenes sí que
veim que hi ha, en la seva presentació, alguns punts que o bé
no hem acabat d’entendre del tot, o bé els hem entès massa,
però que ens fan veure que hi ha almanco unes certes
contradiccions a les propostes que se’ns fan des del Grup

608

ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 41 / 13 de març del 2003

Parlamentari Popular en matèria de legislació, concretament de
legislació sobre el personal que, des del nostre punt de vista,
està treballant al servei de la salut de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, un dels aspectes d’aquesta comunitat
autònoma. És a dir, se’ns està proposant aquí..., se’ns està fent
un tipus de proposta que nosaltres voldríem saber si s’ajusta
més al que és una fundació o al que és una institució durament
pública, perquè clar, estan alAludint tant al règim estatutari que,
bé, quasi quasi sembla que hauríem de dir que sí a això que ens
proposen, però clar, llavors això xoca totalment, des del nostre
punt de vista xoca de ple amb el que nosaltres entenem que ha
de ser l’atenció sanitària duita a terme per professionals d’un
servei públic.

diverses normes que regulin el personal sanitari de la nostra
comunitat.

Entenem nosaltres que el Servei de Salut de les Illes Balears
és un servei públic, un servei públic que, naturalment, ja ho
hem dit abans, ha d’anar amb coordinació si es vol també amb
tot el que faci falta respecte de la participació de l’empresa
privada, però clar, el que no podem fer és mirar els recursos
humans que s’estan desplegant a una institució pública, a un
hospital públic, per dir qualque cosa, amb la mateixa visió que
es tendria des d’una empresa privada, i nosaltres això no ho
podem compartir. Des del nostre punt de vista és una
d’aquelles esmenes que hem de rebutjar a no ser que se’ns
aclareixi en quin sentit se’ns fa aquesta proposta.

Per tant no entenem aquesta oposició quan realment el que
planteja el Partit Popular no va en contra dels postulats
ideològics que el PSM, i el Partit Socialista, i la resta de partits
que integren el pacte d’esquerres han manifestat sempre. En
definitiva, crec que és molt trist que una llei de salut de les Illes
Balears, i em sorprèn que en aquest cas el Grup Parlamentari
Socialista no digui res en aquest sentit, crec que és molt trist
que una llei de salut de les Illes Balears no contempli cap
previsió respecte al personal sanitari, que és el que realment ha
de menester els esforços de l’administració sanitària per tal de
poder oferir uns bons serveis sanitaris a tots els ciutadans.

Moltes gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castillo.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Buele, a mi em sorprèn que
vostè faci aquest discurs. És a dir, estam parlant de la llei de
salut de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i vostè diu
que no accepta aquesta esmena perquè creu que és incoherent
amb el plantejament que ha fet sempre el Partit Popular, però
que en el fons és el que el PSM sempre ha fet, és a dir, el PSM
sempre ha dit que volia una gestió directa dels centres i, per
tant, és partidari, entenc jo, del règim estatutari. Nosaltres li
proposam a través d’aquesta esmena que hi hagi un
plantejament en aquest sentit a la llei de salut de les Illes
Balears, perquè l’esmena diu expressament que el règim jurídic
estatutari serà, amb caràcter general, l’aplicable al personal que
presti els seus serveis al Servei de Salut de les Illes Balears, i
ens diu que no.
Jo crec que la incoherència en aquest moment ve per part
del Grup Parlamentari del PSM, no per part del Grup
Parlamentari Popular, perquè aquí allò que s’intenta a través
d’aquesta esmena és que la llei de salut, que hauria de recollir
totes les qüestions rellevants a nivell sanitari de la nostra
comunitat autònoma, entre elles i de les més importants la del
personal, que no recull aquest projecte de llei, el que es pretén
a través d’aquesta esmena és establir una sèrie de principis que
després ja seran desenvolupats a través de l’estatut o de les

Nosaltres trobam que en aquesta comunitat coexisteixen
una sèrie de règims jurídics que no fan gens de bé ni al
personal ni, lògicament, als usuaris, que no reben un servei
adequat, i pensam que s’ha de tendir a una unificació de
règims, i que en aquests moments el règim a què s’hauria de
tendir seria el règim estatutari, perquè el que s’ha de fer és
elaborar un estatut jurídic, un estatut que, per altra banda, des
del Govern se’ns va dir que a finals de l’any 2002 estaria fet i
que hores d’ara, i probablement dins aquesta legislatura, ja no
veurem fet.

En definitiva, nosaltres com a Grup Parlamentari Popular
hem intentat millorar el text. No tan sols millorar, jo crec que ens
trobarem amb una llei de salut molt pobra, sincerament, si
s’arriba a aprovar per aquest parlament, i al final qui en sortirà
pendent, sense cap dubte i per desgràcia, seran els usuaris i,
com li deia, el personal, que es trobarà totalment desemparat,
com s’ha trobat fins ara des que vam rebre les competències a
la nostra comunitat i estan gestionades pel pacte d’esquerra.
Gràcies.
LA SRA. PRESIDENTA:
Moltes gràcies, Sra. Castillo. No hi ha més intervencions?
Per tant, idò, passaríem tot seguit a la votació. En primer lloc
passaríem a votar les dues esmenes que han estat
transaccionades, que s’ha dit en el debat del primer bloc, que
són la 3443 i la 3479. Per tant passaríem, en primer lloc, a votació
d’aquestes esmenes, o les podem entendre ja aprovades per
unanimitat, les esmenes transaccionades?
Sí, per tant aquestes aquestes s’aproven per unanimitat.
Tot seguit, idò, llegiria les esmenes que es mantenen, que
queden vives, en aquest moment. Són: 3426, 3428, 3429, 3431,
3432, 3434, 3437, 3438, 3441, 3447, 3449, 3450, 3452, 3453, 3454,
3455, 3459, 3460, 3461, 3463, 3465, 3466, 3467, 3468, 3470, 3472,
3474, 3475, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3514,
3516, 3488, 3490, 3491, 3494, 3493, 3497, 3496, 3498, 3499, 3502,
3503, 3517, 3504, 3505, 3518, 3513, 3515, 3512, 3506, 3507, 3508,
3509, 3511 i 3510.
Per tant passaríem a votació totes les esmenes.
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coneixement de la votació és que o bé no hi havia esmenes o
s’han acceptat parcialment.

Vots en contra?
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 4; en contra, 8.
LA SRA. PRESIDENTA:
Molt bé, no hi ha abstencions.
Passaríem, idò, a votar ara els articles en relació al primer
bloc. El primer bloc d’articles, si cap grup no demana votació
separada, es faria la votació conjunta dels articles 2, 5, 12, 20,
21, 22, 27, 28, 33, 37, 40, de la denominació de la secció primera
del capítol quart del títol segon, i dels articles 41, 45, 46, 56, 59,
64, 65, 68, 69, 82, 83, 87 i 89.
L’article 17, si sembla bé a la portaveu del Partit Popular, el
teníem en aquest bloc i el passaríem al bloc següent, perquè és
aquest en què hem fet les transaccions. Li sembla bé? Molt bé.
Per tant passaríem a votació tot aquest bloc d’articles.
Vots a favor dels articles?
Vots en contra?
Abstencions?
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Perdoni, Sra. Presidenta. Aquests articles són als quals no
s’han presentat esmenes?
LA SRA. PRESIDENTA:
No, aquests són on es mantenen.
LA SRA. CASTILLO I FERRER:
Ah!, es mantenen. Perfecte, idò votam en contra.
LA SRA. PRESIDENTA:
Sí, molt bé. Per tant, Sr. Lletrat...
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 8; en contra, 5.

Sra. Presidenta, és que el sentit del vot del Grup
Parlamentari Popular és que en aquests articles on no s’han
presentat esmenes ens abstenim, i en els que s’han presentat
esmenes i s’han acceptat els votaríem a favor.
LA SRA. PRESIDENTA:
Parcials. És que aquí són els que s’ha acceptat alguna
parcialment. Després passaríem finalment a la votació de tots
els articles on han estat acceptades totalment les esmenes. Per
al Diari de Sessions deu ser convenient, Sr. Lletrat, llegir-ho
tot.
Idò passarem a votació la denominació del títol preliminar,
l’article 3, la denominació del títol primer, la denominació del
capítol I, l’article 4, la denominació dels capítols segon i tercer,
l’article sisè, la denominació de la secció primera, els articles 7,
8 i 9, la denominació de la secció segona, l’article 10, la
denominació de les seccions tercera i quarta, els articles 13 i 15,
la denominació de la secció cinquena, l’article 16, la
denominació de les seccions sisena i setena, l’article 17 amb
l’esmena incorporada, l’article 18, la denominació del capítol
quart, la denominació de la secció primera, l’article 19, la
denominació de la secció segona, l’article 23, la denominació
del capítol cinquè, l’article 24, la denominació del títol segon, la
denominació del capítol primer, els articles 25 i 26, la
denominació del capítol segon, els articles 29, 31, 32, 34 i 35, la
denominació del capítol tercer, els articles 38 i 39, la
denominació del capítol quart, l’article 42, la denominació de la
secció segona, els articles 43 i 44, la denominació del títol tercer,
la denominació dels capítols I i II, els articles 47, 48 i 49, la
denominació del títol quart, els articles 50 i 51, la denominació
del capítol primer, els articles 52 i 53, la denominació del capítol
segon, els articles 54, 55, 58, 60, 61, 62 i 63, la denominació del
títol cinquè, la denominació del capítol primer, els articles 66 i
67, la denominació dels capítols segon i tercer, els articles 70 i
71, la denominació del capítol quart, els capítols 72, 73 i 74, la
denominació del capítol cinquè, els articles 75, 76, 77, 78, 79, 80
i 81, la denominació del capítol sisè, els articles 84 i 85, la
denominació del títol sisè, l’article 86, la denominació del
capítol I, l’article 88, la denominació del capítol segon, els
articles 90 i 91, les disposicions addicionals primera, segona,
tercera, quarta, cinquena, sisena i setena, les disposicions
transitòries primera, segona i tercera, la disposició derogatòria,
la disposició final, el sumari del projecte de llei i l’exposició de
motius.

LA SRA. PRESIDENTA:
Vots a favor?
No hi ha abstencions. Molt bé.
Vots en contra?
Si cap grup no demana votació separada faríem la votació
conjunta de tots els articles als qual o bé no es mantenen
esmenes, o s’han acceptat parcialment algunes d’elles. Passaré
a llegir la relació de tot el que passam tot seguit a votar, però el

Abstencions?
Sr. Lletrat...
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EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 8; en contra, cap; abstencions, 5.
LA SRA. PRESIDENTA:

Si cap grup no demana votació separada passaríem a la
votació conjunta dels articles 1, 11, 14, 30, 36 i 57.
Vots a favor?
Unanimitat.
Una vegada acabat el debat i les votacions de l’informe de
ponència queda dictaminat, en conseqüència, el projecte de llei
RGE núm. 2580/2002, de salut de les Illes Balears.
Es recorda que els grups parlamentaris poden presentar, en
el termini de 48 hores mitjançant escrit adreçat al president de
la cambra, els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar en el ple.
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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