
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DLPM 1833-2002 Fq.Con.núm. 33/27 VI legislatura Any 2005 Núm. 21
 

Presidència
de l'Hble. Sr. Josep Simó Gornés i Hachero

Sessió celebrada dia 23 de novembre del 2005 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I. PREGUNTES:

1) RGE núm. 6922/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (I). (Retirada). 306

2) RGE núm. 6923/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (II). (Retirada). 306

3) RGE núm. 6924/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (III). (Retirada). 306

4) RGE núm. 6925/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (IV). (Retirada). 306

5) RGE núm. 6926/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat
de personal especialitzat en atenció geriàtrica (V). (Retirada). 306

6) RGE núm. 6927/05, de l'Hble. Diputada Sra. Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitat



306 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 21 / 23 de novembre del 2005 

 

de personal especialitzat en atenció geriàtrica (VI). (Retirada). 306

II. PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 5469/05, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de les especialitats d'infermeria. 306

2) RGE núm. 6999/05, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salut buco-dental a la població d'entre
6 i 15 anys. 310

EL SR. PRESIDENT:

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

No hi ha cap substitució, la qual cosa ens alegra molt.

I.1) Pregunta RGE núm. 6922/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (I).

I.2) Pregunta RGE núm. 6923/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (II).

I.3) Pregunta RGE núm. 6924/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (III).

I.4) Pregunta RGE núm. 6925/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (IV).

I.5) Pregunta RGE núm. 6926/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (V).

I.6) Pregunta RGE núm. 6927/05, de l'Hble. Diputada Sra.
Maria del Carme García i Querol, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitat de personal especialitzat en
atenció geriàtrica (VI).

Els he de comunicar al respecte del primer punt de l’ordre
del dia previst per a avui, relatiu a les preguntes RGE núm.
6922, 6923, 6924, 6925, 6926 i 6927/05 que el Govern va
contestar-les per escrit el dia 17 de novembre i que la Sra.
Carme Garcia i Querol va retirar-les mitjançant l’escrit RGE
núm. 8619/05, de dia 22 de novembre. 

Per tant, passam directament al segon punt de l’ordre del dia
que consisteix en les proposicions no de llei RGE núm. 5469/05
i 6999/05.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5469/05, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a desenvolupament de les
especialitats d'infermeria.

Passam a la proposició no de llei del Grup Parlamentari
Socialista, relativa al desenvolupament de les especialitats
d’infermeria. S’ha presentat una esmena a la proposició no de
llei per part del Grup Parlamentari Popular, RGE núm. 9251/05.
Per defensar la proposició no de llei intervé per part del Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Alberdi per un temps de 10
minuts.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré breu perquè moltes altres
vegades, aquesta és una proposició fàcil d’argumentar i fàcil
també, em sembla a mi, de portar a terme. Les infermeres i els
infermers constitueixen el colAlectiu professional més nombrós
dins de tots els àmbits del sistema sanitari. Aquest fet unit a la
particularitat de ser els professionals que més temps estan al
costat dels malalts el converteix en un element clau per garantir
una atenció sanitària de qualitat. 

A l’hora de valorar la importància d’aquest colAlectiu
professional en el conjunt del sistema sanitari s’ha de tenir en
compte, a més dels motius assenyalats, un altre encara de major
pes, les cures que proporcionen de forma específica els
infermers i les infermeres constitueixen una contribució cabdal,
tan per la promoció de la salut de les persones i les comunitats
com per la prevenció i l’atenció a les situacions de malaltia i per
a la rehabilitació de les possibles limitacions que aquesta aporti.

Aquesta gran versatilitat de les infermeres, ja assenyalada,
actuen a tots els àmbits del sistema sanitari, des dels més
complexos des del punt de vista tècnic, fins que aquells en què
l’única eina terapèutica és precisament la relació personal que
s’estableix, treballen a les escoles, a les llars, als centres de
treball, (...), etcètera; fa que sigui indispensable articular un
sistema que permeti la seva formació especialitzada. Per altra
banda, la necessitat d’especialització dels infermers i les
infermeres està reconeguda per part de tots els organismes
nacionals i internacionals, sent aquesta la situació en què es
troben la majoria dels països de l’entorn europeu. A Espanya
l’estructuració de la formació especialitzada és una
reivindicació llargament manifestada pels professionals
infermers i que des de l’aparició del títol de diplomat en
infermeria l’any 77, estic parlant de quasi bé fa 30 anys, hem
patit un buit respecte la seva formació post-bàsica. 
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Feta aquesta introducció i amb la finalitat de fer més clara
la proposta als diputats i diputades d’aquesta comissió. Jo
dedicaré uns breus moments a explicar els antecedents de
l’actual situació. El camí que han recorregut les especialitats
infermeres ha estat llarg i complex, des d’un punt de vista
històrica ens hem de situar als anys 60, moment en què es
regulen per decret les especialitats dels aleshores anomenats
ATS. Amb motiu de la reforma del Pla d’estudis que es va fer
l’any 77 i el reconeixement dels estudis d’infermeria com a
diplomatura universitària, va sorgir la necessitat d’adaptar i
reconfigurar l’especialització infermera per als nous diplomats
en infermeria. Des d’ençà quasi totes les associacions i
organitzacions professionals s’han esforçat per definir la seva
postura davant les especialitats i per promoure el seu
desenvolupament. 

De tota manera, les especialitats de la professió d’infermeria
no queden regulades fins 10 anys després, això va ser en el 87.
O sigui, el títol es va fer en el 77 i fins al cap de 10 anys no va
sortir el primer decret d’especialitats. Però això no és tot, hem
d’esperar fins l’any 92, 5 anys després i després de què hi
hagués molts tocs d’atenció per part de la Comunitat Europea,
perquè es desplegués de forma provisional una ordre que en va
endegar l’especialitat de llevadora i després en el 98
l’especialitat d’infermeria de salut mental. O sigui, quasi més de
20 després de què sortís el títol teníem senzillament 2
especialitats. El 98 es publicà l’ordre ministerial que estableix
el tipus de formació que rebran les futures especialistes, un
model marcat per les especialitats mèdiques que ha donat molts
bons resultats. Des de 1998 fins a l’any 2005 hi varen haver
moltes i variades intervencions, tan dels colAlectius
professionals com dels partits polítics, que s’hi varen implicar
especialment.

I per fi i després de quasi 20 anys de sortir el primer decret,
el passat 6 de maig va publicar-se el Reial Decret sobre
especialitats d’infermeria, en el qual s’estableix el número i la
denominació de les especialitats, els termes d’accés i la
formació i l’acreditació de les unitats docents, o sigui els llocs
on es formaran els especialistes i les mesures per a l’accés
excepcional al títol d’especialista. Hi ha moltes infermeres que
durant aquests anys han treballat en àmbits especialitzats i han
procurat formacions, encara que no tenen una titulació reglada,
i ara el que s’ha d’establir és quin són els criteris per a aquesta
convalidació.

En aquests moments els ministeris de Sanitat i Educació, tal
com preveu el decret, tenen ja molt avançada la creació de les
comissions nacionals d’especialitats d’infermeria, que tot d’una
i en base als treballs ja realitzats, definiran els directrius
generals dels plans d’estudis de cada branca d’especialització.
La feina a nivell de normativa ja està acabada, insistesc, després
de quasi 20 anys. A nivell dels ministeris s’ha fet el que calia.
Correspon ara als sistemes autonòmics de salut, d’acord amb les
seves competències, posar en marxa els mecanismes que
assegurin el desenvolupament de les especialitats d’infermeria
a cada comunitat autònoma. 

Per aconseguir aquest objectiu, el Grup Parlamentari
Socialista presenta una proposició no de llei, ja he dit que era
senzilla en la seva comprensió, fàcil portar-la a terme i molt
important a l’hora d’evidenciar la importància que des del
sistema sanitari balear donem al colAlectiu infermer. Tal com

recordaran, es tracta de què el Parlament de les Illes Balears
insti el Govern a dues coses. La creació per part de la
Conselleria de Salut i Consum d’una comissió d’experts,
nosaltres proposem per què hauria d’estar formada i que tindrà
els següents objectius: l’anàlisi i determinació de les necessitats
d’infermeres especialistes que té el sistema sanitari balear, on
les necessitem, quines són les que necessitem. 

En segon lloc, la valoració del número d’infermeres que ja
treballen actualment en el sistema sanitari balear i que veuran
reconeguda la seva especialització a través de l’accés
excepcional que estableix el reial decret que va sortir el maig
d’aquest any.

En tercer lloc, la definició de les modificacions
organitzatives necessàries i el disseny de les millores
estratègiques a dur a terme en el sistema sanitari balear, amb la
finalitat d’assegurar la rendibilitat de les infermeres que
obtindran el títol d’especialista a través d’aquest accés
excepcional. Els colAlegis d’infermers, el nostre, ja estan
treballant apuntant a la gent perquè puguin fer aquests sistemes
de convalidació excepcional.

I per últim la comissió, aquesta comissió que nosaltres
proposam que es creï, té com a tasca la identificació i
planificació d’aquelles especialitats que requeriran de la creació
d’unitats docents a la nostra comunitat autònoma. Les
característiques diferenciadores de l’epidemiologia i de la
societat a cada comunitat, fa que no necessàriament en totes les
comunitats autònomes s’hagin d’endegar totes les especialitats.
Per tant, nosaltres que ja tenim la de llevadora, haurem de
decidir quines són les que són importants en el nostre àmbit.

Igualment la nostra proposició proposa que el Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a què la pròpia Conselleria
de Salut i Consum, un cop fet aquest anàlisi de la situació actual
i determinades necessitats futures d’infermeres especialistes,
procedeixi a solAlicitar la creació de les necessàries unitats
docents. Res del que demanem està fora de les estrictes
competències de la Conselleria de Salut del Govern balear. Hem
estat especialment acurats a l’hora de formular la proposició no
de llei perquè ens sembla que és transcendent la seva aprovació.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar l’esmena del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio
per un temps de 10 minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Per fixar la nostra posició no
només mitjançant la nostra esmena, sinó també de la proposició
no de llei presentada pel Grup Parlamentari Socialista. Aquí
s’està xerrant d’unitats de desenvolupament d’unitats
d’infermeria i s’està xerrant de tot el tema de la formació en
aquest àmbit. Hem de dir que nosaltres des del Partit Popular
compartim una mateixa finalitat. Per tant, consider que
compartim un mateix objectiu amb el Grup Parlamentari
Socialista que seria contribuir a què hi hagi un major
desenvolupament de la formació de les especialitats
d’infermeria. 
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El que passa és que no compartim del tot el procés que se
planteja, el camí o la via que planteja el Grup Parlamentari
Socialista. Nosaltres consideram que seria més oportú o més
adequat fer ús d’una altra via o una altra línia de feina, que fins
i tot va ser també dedicada i fomentada pel propi Partit
Socialista quan estava ocupant la Conselleria de Salut i que en
aquests moments s’està continuant fent aquesta tasca i aquesta
feina per al desenvolupament de la formació i de les unitats
d’infermeria.

En aquest sentit, nosaltres sí compartim l’essència i l’esperit
d’allò que se defensa mitjançant aquesta proposició no de llei i
en això jo crec que estam d’acord, no només el Partit Popular,
sinó totes les formacions polítiques de l’arc parlamentari. Però
nosaltres discrepam en allò que seria la via o el procés. Per això
hem presentat una esmena de substitució que pot contribuir a
què hi hagi un acord unànime damunt aquest tema.

Nosaltres consideram, en defensa d’allò que seria la nostra
proposta alternativa, que seria importantíssim que el nostre
Parlament instés el Govern de l’Estat al desenvolupament de les
comissions nacionals d’especialitats d’infermeria perquè
redactin i aprovin el programa formatiu de cada una d’elles i
permeti la creació de les unitats docents respectives a cada
comunitat autònoma. Si no instam aquesta feina, ens trobam que
nosaltres feim tota la feina, però després des del Ministeri de
Sanitat o des del Govern de l’Estat no se fa feina, no hi ha
corresponsabilitat, ens trobam aïllament institucional, ens
trobam amb unes comissions que aquí se fa tota una feina, però
després no hi ha correspondència institucional amb Madrid. Per
tant, no serveix de res, o serveix molt poc i com que ja tenim
experiència en altres temes, molts de temes desgraciadament.
Nosaltres consideram que sí seria molt més oportú tenir aquest
homòleg institucional a nivell de l’Estat, a nivell de Madrid i
d’aquesta manera poder fer feina, una feina coordinada entre les
comissions nacionals i les comissions respectives de la
comunitat autònoma.

A més a més, nosaltres consideram i així ho reflectim a la
nostra esmena, a continuar fent feina en el si del grup de treball
de formació especialitzada de ciències de salut de la Conselleria
de Salut i Consum, amb representants de totes les unitats
docents i àrees sanitàries per impulsar les especialitats
d’infermeria. Consideram que és una proposta bastant realista
i propera a la circumstància d’aquest tema. Procedit també a la
creació d’unitats docents d’infermeria a la Conselleria de Salut,
però una vegada creades les comissions nacionals respectives
pel Ministeri de Sanitat, per tal de què aquesta feina coordinada
tengui sentit i tengui una corresponsabilitat institucional. També
procedir a l’avaluació per part de la Conselleria de Salut i
Consum i l’ib-salut, de la repercussió sobre l’organització i
assistència de la futura especialització en infermeria i la seva
implicació en la política de recursos humans, així com la
facilitació i l’impuls de la formació especialitzada d’infermeria.

Jo crec que és important remarcar que actualment estan en
funcionament a les Illes Balears les següents unitats docents de
formació especialitzada, jo crec que cal remarcar aquest fet.
Hospital Universitari de Son Dureta, Son Llàtzer, Hospital de
Manacor, Medicina Familiar Comunitària, Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca, Àrea Sanitària de Menorca, Àrea
Sanitària d’Eivissa i Formentera, Medicina del Treball de la
Conselleria de Salut i l’Infermeria Obstètrica-Ginecològica de

la Universitat de les Illes Balears. Jo crec que no només s’ha
d’incidir a un sector o a un àmbit docent concret, sinó que
efectivament ens trobam amb tot un seguit de sectors, un seguit
de llocs allà on se fa aquesta formació i crec que s’ha de donar
suport a tots aquests en el seu conjunt. A més, a més s’estan
formant 312 residents actualment durant 2, 3, 4 o 5 anys,
depenent de l’especialitat.

També hem de dir que per a la convocatòria de l’any 2006
s’han convocat 118 places i jo crec que totes aquestes qüestions
s’han de tenir en compte. També se desenvolupen les unitats
docents i s’apliquen programes formatius aprovats per la
corresponent comissió nacional i això és important per instar el
que Govern que faci feina en crear en aquestes comissions a
nivell nacional. Dir també que les unitats docents tenen la seva
pròpia norma de constitució, Decret Bàsic de 1995. Per tant,
també hem de fer referència a aquesta normativa. I dir també
que els residents perceben un sou durant la seva estança
formativa per part del Servei de Salut, fet que crec que és molt
important. 

Dir que nosaltres instam que se continuï potenciant el major
nombre possible de places de formació i la millora de la qualitat
formativa de les mateixes. I dir que per al nostre grup és més
adient aquesta línia que s’està fent des de la Conselleria de
Sanitat i Consum de les Illes Balears, que ja dic que és una línia
continuadora també de la important tasca que també va fer
l’anterior conselleria del pacte de progrés. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. S’obre ara un torn de fixació de posició per part
dels grups que no han presentat esmenes. El Grup Parlamentari
Mixt no hi és. El Grup Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds,
vol intervenir?

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Simplement per dir que el nostre grup
donarà suport a aquesta proposició del Grup Parlamentari
Socialista. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula la seva portaveu la Sra. Mascaró per
un temps de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo no empraré els 10 minuts
perquè realment és un tema que desconec, el poc que sé dóna la
raó al molt que en sap la portaveu que ho ha exposat del Grup
Parlamentari Socialista. Dir que el Grup Parlamentari Popular
ha esmentat tot un seguit d’unitats docents que m’agradaria que
poguéssim anar a visitar junts. 

Simplement això, donar suport a aquesta proposta del Grup
Parlamentari Socialista. Crec que la Conselleria de Salut té
competències en salut, té competències per dur-ho a terme. Crec
que està bé coordinar-se amb totes les comunitats i l’Estat, però
si iniciam el nostre camí tendrem la feina feta, els nostres
professionals estaran a punt per colAlocar-se, d’acord amb aquest
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reial decret que se va aprovar. És així que ho hem de fer i no
esperar que sigui l’Estat el que ens ho demani. Aquest aïllament
institucional del qual se’n queixa el portaveu del Partit Popular
no el patim ara com a cosa específica, és una cosa que patim fa
molts d’anys i el seu partit en va ser molt protagonista. I en
coses que tenim competències si podem seguir caminant sense
necessitar l’Estat, crec que ho hem de fer.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara a suspendre la
sessió per un temps de 10 minuts, en el cas de què el grup
proposant ho vulgui així, podem continuar? Molt bé.

Té la paraula per un temps de 5 minuts per tal de fixar
posició damunt la proposta del Grup Popular.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

És que estic astorada, perquè està tot equivocat. Mirin, totes
les dades que ha donat el Sr. Rubio, que són certes perquè jo
també les tinc, es refereixen a especialitats mèdiques i jo no he
parlat d’això en cap moment, ni tan sols ha dit bé la legislació.
És que estic astorada, estic per retirar aquesta proposició no de
llei perquè s’ho tornin estudiar perquè no em poden dir aquestes
coses que em diuen, la veritat no sé qui ha preparat això, però
en realitat s’ha confós completament. La normativa a la que ha
fet referència i totes aquestes especialitats que diu, efectivament
són mèdiques, però a la nostra comunitat autònoma només
tenim una unitat, la unitat de llevadores que depèn de la UIB i
que jo precisament hi era present quan es va constituir. En feim
9 a l’any, en els dos cursos que té l’especialitat de llevadores.

Que vostè em digui que és necessari crear les especialitats,
aquesta comissió nacional d’especialitats homòloga a la nostra,
vol dir que desafortunadament estam parlant de coses
absolutament diferents. Aquesta comissió que vostès proposen,
jo estic d’acord que s’ha de fer, ja s’està fent, perquè aquesta
comissió nacional d’especialitats que ja s’està constituint en
aquest moment, no té res a veure en què nosaltres creem una
comissió aquí, no serem mai els seus homòlegs, perquè aquesta
comissió és una comissió que crea el Ministeri de Sanitat i el
Ministeri d’Educació, senzillament per donar les directrius del
Pla d’estudis. I després és cada comunitat autònoma qui té
l’autoritat i així ho va fer durant el pacte de progrés, jo vaig
intervenir en aquesta comissió, per decidir quines són les unitats
docents d’especialistes d’infermeria, insisteixo, només en tenim
una a la nostra comunitat autònoma, les llevadores.

Per tant, el que jo els estic proposant és senzillament que ens
ho mirem, que facem una comissió amb les persones que la
Conselleria de Sanitat consideri i que valori precisament això,
quines són les nostres necessitats, quines persones convalidaran.
Jo Sr. Rubio, la veritat és que estic per retirar la proposició no
de llei, li acceptaré fins i tot això si no és de substitució. Clar
que estic d’acord en instar Madrid que aquest procés que ja està
iniciat vagi més aviat. Però això què té a veure en què nosaltres
facem els nostres estudis amb les nostres competències?

No tinc res més a dir.

EL SR. PRESIDENT:

No m’ha quedat clar si accepta l’esmena finalment o...

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, d’addicció. És que no té res a veure, no treu res.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. L’esmena està presentada com de substitució del
text. Per tant, entenem que no s’accepta la totalitat de l’esmena.

Passam a votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 6, vots en contra 9.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, queda rebutjada la proposta. Per tant, queda
rebutjada la proposició no de llei 5469/05.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 6999/05,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, relativa a salut bucodental a la població
d'entre 6 i 15 anys.

Passam a la següent proposició no de llei del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a salut
bucodental de la població d’entre 6 i 15 anys. Per fer la seva
defensa intervé la portaveu Sra. Mascaró per un temps de 10
minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. La conselleria no fa molt de
temps va aprovar, bé el Govern, el Decret de salut bucodental
d’atenció als infants d’entre 6 i 15 anys. Això era una promesa
del Partit Popular en el seu programa electoral, en va fer
bandera d’això i de les pròtesis dentals als majors, ara han
anunciat que prest ho faran. Però aquí hi ha hagut una trampa
perquè el programa electoral del Partit Popular deia “atenció
buco-dental per als infants de 6 a 15 anys” i així ho diu el
decret. 

El problema és que els infants que avui tenen entre 7 i 15
anys no entraran mai dins aquesta assistència buco-dental
gratuïta perquè la Conselleria ha dit enguany els de 6, l’any que
ve els de 7 i la cosa se va allargant. La qüestió és que fins l’any
2015 no serà una realitat que els infants d’entre 6 i 15 anys
tenguin l’assistència buco-dental gratuïta. Com que això suposa
que moltes famílies confiaven que això seria així, perquè el que
ho va prometre ara governa, hem pensat donar l’oportunitat a
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qui ho va prometre perquè ho compleixi dins el termini de la
legislatura.

El Partit Popular ho va prometre, el Partit Popular governa
i els hem establert enlloc de fer-ho tot amb un pic, comprenem
perfectament que la dotació pressupostària no se pot habilitar
d’un dia per l’altre. Per això entenem que s’ha de fer dins la
legislatura per la qual se presenta un programa, era un programa
per a una legislatura, no era un programa per a 15 o 16 anys, ni
per 4 legislatures.

Per tant, la proposta és aquesta, que enlloc d’entrar
escalonadament durant 15 anys, fer-ho en 3, a fi de què el 2007
quan hi torni haver noves eleccions el Partit Popular hagi
complit el seu programa electoral i aquelles famílies que
confiaren en el Partit Popular tenguin les promeses que el Partit
Popular li va fer. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt..., no hi
ha intervenció. Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida
i Els Verds el Sr. Ramon té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. També en aquest cas dir que donam
suport a la proposició presentada pel PSM-Entesa Nacionalista.
Entenem que efectivament no s’ha enganyar la població dient
que se posa en funcionament el servei de salut bucodental de 6
a 15 anys, quan resulta que això només serà així d’aquí a 3
legislatures. Per tant, estam d’acord en què encara que no sigui
dins aquesta legislatura, es posi en funcionament i arribi a tot
aquest tram d’edat que és el que s’havia anunciat i que tal com
està ara, ja dic, entraria en vigor de manera escalonada al llarg
de 3 legislatures. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, sobre el programa (...) de la
conselleria, nosaltres sabem que és difícil posar en marxa un
programa d’aquestes característiques, així es va intentar
l’anterior legislatura a l’any 2003 s’havia de posar en marxa i no
es va poder posar en marxa per distints problemes. Hi havia el
compromís de la consellera, en aquell moment a l’oposició, ens
va prometre que si governava el 2004 estaria en marxa. No ha
estat possible el 2004 i quasi no ha estat possible el 2005.
Vàrem veure que un dia a una roda de premsa, el mes d’octubre,
que ens deien que es posava en marxa aquests curs i que uns
30.000 fillets podran tenir assistència dental gratuïta, quan en
realitat després ens donam compte llegint el decret que és fals,
no són 30.000 fillets, perquè quan miram els padrons i només
són els de 6 anys i resulta que són 800 a Menorca, 1.000 a
Eivissa i 6.900 a Mallorca. Per tant, en total són 10.000 i no
30.000.

A més a més si ens trobam que els problemes tan greus que
tenen per trobar odontòlegs i si miram això que s’ha arribat als

domicilis dels que tenim fills, veurem per exemple que a
Menorca només hi ha un odontòleg a Alaior i tres a Ciutadella
per atendre aquests 800 alAlots. Per no tan sols això, si telefones
com he fet jo avui durant tot el matí al 175848, ningú en sap res
de com ho ha de fer una persona de Maó per poder anar a
l’odontòleg dins Menorca, ja sigui Ciutadella o Alaior. Per tant,
estam encara començant.

Però nosaltres no volem en cap moment criticar açò, sabem
que és molt difícil. A mi em deia una persona molt estimada per
mi i crec que és veritat, era el ministre socialista de Sanitat
Lluch en el seu moment, quan parlàvem de temes d’odontologia
em deia: “fes-te la idea ben clara d’una cosa, mentre no hi hagi
overbooking de dentistes tindrem problemes a la sanitat pública
dels dentistes”. Això és així de clar, és molt difícil que tots els
dentistes vulguin colAlaborar, se’ls ha de pagar d’una manera
que no pot la sanitat pública i els problemes són aquí. Però
malgrat tot això que he dit, el que no és de rebut és dir que
30.000 nens rebran aquesta sanitat bucodental i en realitat siguin
10.0000. Si feim el programa que està fent la conselleria ara,
l’any 2014 serà quan entrin els de 15 anys. El 2014 estarà tot el
programa fet i estam a l’any 2005.

Pensam que no és això el que es va plantejar, pensam que
s’ha de corregir i per açò estam d’acord en la proposta molt
assenyada per part de la Sra. Mascaró, que es modifiqui aquesta
addicional segona, crec que és, d’aquest decret. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Ahir
contemplava la capacitat mediàtica i populista de la portaveu del
PSM, sap que li tenc una gran devoció per la seva capacitat. Jo
no tenc aquesta capacitat popular de convèncer, jo m’atenc
simplement a una qüestió més tècnica, vostè sempre me diu
“però nosaltres som polítics” i jo li faré una defensa política
però des de la vessant tècnic i que és l’únic que se fer. Me
disculparà que no estigui a la seva alçada.

Primera, el portaveu del Grup Socialista acaba d’esmentar
els problemes que hi va haver a la legislatura anterior per dur
aquesta idea, en la qual sembla que combregam tots, i per tant,
estam substancialment d’acord. El problema més important que
va tenir a la legislatura anterior per dur això endavant, jo ho he
vist amb els meus propis ulls perquè ho he demanat i és que el
Consell Consultiu va rebutjar el projecte que havia plantejat la
Conselleria de Salut. Jo ho he vist amb els meus ulls, el Consell
Consultiu li va dir que no era correcte el plantejament, ni el
modus operandi.

Per tant, l’actual conselleria va haver de començar per fer un
decret que el Consell Consultiu aprovés, el Consell Consultiu ho
ha aprovat. I després, com és norma amb el Govern del
President Matas, se va anar al sector i el sector ens va dir que no
estava d’acord amb el plantejament de fer-ho de manera que
vostè proposa en aquest cas. Aquesta intervenció és
marcadament preventiva, això no és una qüestió de pura
assistència, té una marcat plantejament preventiu. I el sector, és
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a dir, el ColAlegi d’Odontologia, un servidor hi vaig formar part
a una de les reunions, ens va explicar que era molt més sensat
fer-ho per cors, amb tot el dol del meu cor personalment a mi
m’afecta perquè tenc una filla de 7 anys que no entrarà en
programa, però sembla que el que plantegen els propis
especialistes i els propis professionals del sector té sentit i és
començar per una edat i anar augmentat progressivament cada
any amb un “cohort”, fins que això estigui plenament integrat.

Naturalment si en aquest moment posam això en marxa,
aquella persona de 10 anys que va al dentista per primera
vegada no té la capacitat el dentista de fer la intervenció que si
comença als 7 anys. Això és una qüestió del més elemental
sentit comú. En qualsevol cas, repetesc, estam d’acord en la
major, el projecte és necessari, jo no entraré en valorar i a més
en una proposició no de llei no me puc adreçar a les
intervencions dels altres portaveus, però està clar que allò que
planteja el Sr. Gascón sempre té una capacitat de sentit comú
que te fa recular, vull dir que té raó en el seu plantejament, per
ventura no està ben expressat, per ventura no està ben articulat.
Estic convençut de què aquestes coses s’han de millorar, estic
convençut de què se milloraran, però això és un projecte
ambiciós, complicat. Coincidesc també en què la manca de
professionals el farà una mica més complicat. Però la meva
capacitat com a portaveu és dir, nosaltres estam d’acord en què
aquest projecte se dugui endavant, però atenent el sector ho
farem per “cohorts” incorporant un any cada any. És a dir, els
que enguany començaran l’any que ve se mantendran i en
començaran uns de nous. I així successivament fins que arribem
al límit del que diu el programa electoral del Partit Popular, que
nosaltres entenem que amb aquestes condicions és absolutament
assumible. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Vol fer ús de la paraula per
contradiccions? Té la paraula.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo no sé si tenc
capacitat mediàtica; populista ja em sap més greu, i que em
digui que la tenc popular encara me’n sap més.

Jo, Sr. Munar, mai no vaig sentir ningú de cap partit, llevat
del seu, que prometés assistència dental gratuïta als de 6 a 15
anys, i barrams gratuïts a la tercera edat. Jo no ho vaig fer, això.
Ho fa fer, vostè? Sí senyor. Per tant aquí hi torna haver un frau
electoral. Vostès sempre parlen amb la gent, vostès són els que
coneixen les necessitats, vostès varen prometre això, i vostès
digueren a les famílies d’aquests 30.000 nins que els ho
pagarien; no els van dir que seria preventiu, els van dir que els
pagarien l’assistència bucodental gratuïtat, i és un fet que els
infants de 6 a 15 anys, i abans i després, van al dentista, sigui
preventiu, sigui curatiu, hi van, i vostès no els van dir “no els
pagarem el curatiu, només el preventiu”. Per tant, com que hi
van, ara han de cercar la manera de complir el seu programa
electoral perquè ja està bé d’enganar la gent. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a votació. 

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

Abstencions? No n’hi ha.

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor, 6; vots en contra, 9.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. En conseqüència queda rebutjada la proposició no
de llei 6999/05.

I una vegada esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més
assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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