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EL SR. PRESIDENT:
Començarem la sessió d’avui, i en primer lloc demanaria si
es produeixen substitucions.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Aina Salom substitueix..., no sé a qui. Miquel Gascón.
EL SR. MOLINA I FRESNEDA:
Presidente, buenas tardes. Francisco Molina sestada a Pep
Mayans.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé.
1) Proposició no de llei RGE núm. 7430/05, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a definició de la política
farmacèutica.
Aquesta presidència els informa que a l’ordre del dia d’avui
s’havia inclòs la proposició no de llei RGE núm. 7430/05, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a la definició de la política
farmacèutica. No obstant açò, el Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 3139/06 de dia 24 d’abril, ha
retirat l’esmentada proposició no de llei.
2) Proposició no de llei RGE núm. 2236/06, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a registre de malalts
renals.
Per tant passam al debat de l’altra proposició no de llei
inclosa a l’ordre del dia d’avui, amb RGE núm. 2236/06,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a registre
de malalts renals. Per defensar la proposició no de llei intervé
l’Hble. Sra. Diputada Aina Salom per un temps de 10 minuts.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, aquesta
proposició no de llei, que instava el Govern de les Illes Balears
a crear un registre autonòmic de malalts renals, tenia una
història seqüenciada...
EL SR. PRESIDENT:
Pregaria un poc de silenci, per favor. Gràcies.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sr. President. ...tenia una història seqüenciada, que
era que els malalts renals estaven en una situació que en
aquestes illes tenien una taxa molt baixa de donacions, de
trasplantaments i, de fet, l’anterior legislatura i un cop
assumides les transferències de sanitat va ser possible ampliar
a les quatre illes, a Menorca i a Eivissa i Formentera,
l’extracció multicorporal, que abans era una utopia i que, de
fet, i esperonats també per l’associació que des d’aquí avui
voldria que quedàs escrit, que és l’associació ALCER, vàrem
fer molts d’esforços de divulgació tant de trasplantament com

de la malaltia en si, perquè en aquell moment les malalties i els
trasplantaments de ronyó eren els únics que es feien a la
comunitat autònoma.
En un any es va posar en marxa a tots els hospitals de l’ibsalut, ja ho dic, l’extracció d’òrgans, i havia quedat una
assignatura pendent, que era la de crear el registre autonòmic
de malalts renals. D’aquesta manera, després de tres anys de
legislatura present, el dia 8 de març del 2006 es presidenta
d’ALCER va tornar a sortir a demanar que era molt necessari
per poder posar en marxa tant polítiques de les malalties
pròpiament dites renals tenir un registre de malalts renals com
es té, per exemple, de malalts de càncer. Aleshores jo vaig
introduir en el registre aquesta proposició no de llei i estic molt
satisfeta perquè també això fa veure que l’oposició a vegades
fa que el Govern s’esperoni en el sentit -i tot en positiu- que ha
recollit d’una manera ràpida, perquè un cop que jo vaig saber
quin dia teníem aquesta proposició no de llei em vaig posar
d’acord amb l’associació de malalts renals ALCER, i aleshores
em varen dir que feia tot just una setmana que la conselleria
havia passat un esborrany per veure si els semblava bé aquest
primer esborrany que ha creat la direcció general pertinent.
Aleshores ens podem congratular tots, no?, ens podem
congratular l’oposició, que va poder recollir en el seu moment
donat la proposició d’aquesta associació, que feia una altra
crida perquè es pogués fer aquest registre de malalts renals,
l’oposició perquè ho va recollir i va introduir aquesta
proposició no de llei, i la conselleria que, un cop que ha sabut
que tenia entrada, i ho dic perquè totes les dades de dia 17 de
març concorden amb les dates en què es va introduir aquesta
proposició no de llei, que no era ni més ni manco que una
conseqüència lògica del divendres dia 10 de març, que va sortir
a tota la premsa i a tots els mitjans de comunicació la crida
d’aquesta associació. Aleshores ens podem congratular perquè
sí, és vera que tot just fa una setmana que s’ha passat aquest
esborrany, i aleshores aquest esborrany està bé. Jo demanaria
que també em vaig portaveu de l’associació perquè tenc aquí
unes esmenes que l’associació ha enviat a la conselleria i que,
bé, ells em deien que no havien tengut resposta, però -tot s’ha
de dir- com que això ha vengut tan ràpid i els resultats del fet
que es va presentar la proposició no de llei, pensam que potser
la direcció general i la Conselleria de Sanitat i el director
general d’Avaluació i Acreditació no han tengut temps de
contestar a l’associació.
No obstant això jo aquí deixaré paleses i faré nostres
aquestes esmenes que presentava l’esborrany que va entrar dia
13 de març a l’associació ALCER. Aquestes esmenes, que seria
ja el punt més formós de tot aquest procés que hem fet
oposició, associació i Govern, seria que les acollís i estigués
d’acord amb elles, no?
L’associació ha passat les següents esmenes: a l’article 3.2
demanen que les autoritats sanitàries als colAlectius de malalts
renals a través de les organitzacions que representen, incloure
aquesta frase a l’article 3.2. A l’article 3.6 aquesta associació
demana incloure també realització de publicacions i estudis tant
científics com divulgatius, perquè just al primer esborrany que
va presentar el Sr. Jaume Orfila, director general d’Avaluació
i Acreditació, estan previstes les publicacions. A l’article 8 a
l’esborrany es veu el nombre de vocals, i l’associació ALCER

COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 26 / 26 d'abril del 2006
demanaria un representant dels malalts renals elegit per les
associacions del colAlectiu.
(Remor de veus)
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Salom... Un segon, demanaria un poc de silenci, per
favor. La proposició no de llei que hi ha registrada al Parlament
diu “...insta el Parlament de les Illes Balears a crear un registre
autonòmic de malalts renals”. No sé...
LA SRA. SALOM I SOLER:
Però jo durant el meu temps crec que he d’aprofitar, ja que
tot s’ha esdevingut d’aquesta manera tan ràpida, i m’he de fer
portaveu dels que no tenen veu en aquest parlament, i aleshores
jo propòs al Partit Popular que, aquestes esmenes que va
presentar l’associació ALCER, les pugui recollir i seria una
victòria de tots. I si m’ho permet diré la novena, i si no les
volen recollir, idò miri, almenys quedarà constància, no?...
EL SR. PRESIDENT:

...demanaria opinió al lletrat a veure si ens pot ilAlustrar
sobre aquesta qüestió.
EL SR. LLETRAT:
Sí, Sr. President. Miri, Sra. Salom, resulta que les
proposicions no de llei no són projectes de llei; les
proposicions no de llei són unes propostes, una instància que es
fa al Govern perquè segueixi una determinada actuació o una
determinada conducta. Si després com a conseqüència d’això
es vol articular alguna cosa, idò es presenta via Parlament,
tenen altres sistemes -una proposició no de llei, un projecte de
llei si és el Govern- per fer això.
Ara, una proposició no de llei tenir esmenes a l’articulat, no
n’hi pot haver mai perquè una proposició no de llei no té
articles.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Ja, ja. Jo l’entenc, Sr. Lletrat, i ho assumesc sense cap tipus
de reserva, però pens que..., bé, si això crea tant de perjudici al
Partit Popular idò quedarà així...

Vostè podrà fer...

(Remor de veus)

LA SRA. SALOM I SOLER:

EL SR. PRESIDENT:

Crec, Sr. President, que...

No és una qüestió de Partit Popular...

(Intervenció inaudible)

(Continua la remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:
Em deixa parlar, per favor? Vostè podrà fer l’argumentació
que vulgui, però jo crec que està absolutament fora de lloc que
vostè presenti una sèrie d’esmenes aquí in voce no sabem ben
bé a què, sobre un tema que no es discuteix aquí. A mi em sap
molt de greu, però li demanaria que se centrés en la qüestió de
l’ordre del dia, perquè és que si no agafa en indefensió els
altres grups, que van preparats per a una altra cosa.
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Sra. Diputada, no és una qüestió de Partit Popular ni de cap
altre partit, és una qüestió de reglament intern d’aquesta casa...
LA SRA. SALOM I SOLER:
Bé, escolti...
EL SR. PRESIDENT:
...i d’ajustar-se a la qüestió de l’ordre del dia. Jo...

LA SRA. SALOM I SOLER:
LA SRA. SALOM I SOLER:
Bé, escolti..., jo comprenc que vostè em vulgui tallar i que
no vulgui saber aquestes esmenes d’aquesta associació, però jo
també, Sr. President, amb tot el respecte, també pens que no
està tan fora de lloc que jo presenti les esmenes i després, si no
vol contestar ara que contesti quan toqui, però jo em faria veu
dels que no tenen veu aquí, però...
EL SR. PRESIDENT:
Disculpi, però jo...

Bé, idò l’ordre del dia és el que jo he dit. Jo sé que el Partit
Popular en una setmana ha fet moltes passes i ha cridat, per
exemple, al portaveu de salut, que és el Sr. Gascón, perquè es
retiràs. Jo no he volgut que es retiràs perquè volia que quedàs
palès, queda ben demostrat, que aquest esborrany que s’ha
presentat amb molt bona voluntat, a instàncies, perquè s’ha
sabut que aquesta diputada havia presentat aquesta proposició
no de llei perquè es creàs aquest registre, idò aquí tenim les
dates que és de dia 13 de març, a resultes de la presentació
d’aquesta proposició no de llei que vam incloure dins aquest
parlament.

LA SRA. SALOM I SOLER:
...no veig que sigui un pecat tan gros.
EL SR. PRESIDENT:

He de dir una altra vegada més que duc un retall de premsa,
per exemple, que en el 2005 es varen fer diversos
trasplantaments de donació de còrnia; que enguany a Eivissa
s’ha produït, per exemple, una mitjana de quatre donacions
multiorgàniques cada any; que això va ser gràcies a la
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colAlaboració de l’associació ALCER i el Govern, que aleshores
i gràcies a les transferències va poder posar en marxa tot allò
que és relatiu al trasplantament. Això ha fet ni més ni manco
que segons l’organització nacional de trasplantaments les Illes
Balears sigui una de les comunitats més solidàries, que duplica
la mitjana europea en donacions i que, bé, que ens congratulam,
doncs, que el Govern en una setmana hagi pogut presentar un
esborrany, un esborrany, de pressa i corrents però, bé, l’ha
presentat a instàncies perquè sabia que hi havia aquesta
proposició no de llei.
Com que posen tants d'emperons a la veu de les
associacions doncs em quedaré el novè punt i esperaré que la
Conselleria de Salut faci tanta via com ha fet amb aquest
esborrany i que contesti a l’associació i contesti de forma
positiva a totes les esmenes, que a mi em pareixen cabdals,
perquè puguin anar endavant i incloure representació d’aquests
malalts dins aquest registre autonòmic de malalts mentals.
I deman disculpes perquè no era el meu interès aquí aixecar
bombolles a cap diputat del Partit Popular, sinó que simplement
pensava que era una bona idea recollir la veu dels que en
aquests moments no tenen veu, però com que ha quedat tan
malament aquest tema, també em sap greu, també em sap greu
però quedarà constància. Per tant estic contenta, quedarà al
butlletí, ho passaré amb molt de gust a l’associació, i gràcies,
Sr. President, per tot.

Els Verds té la paraula el Sr. Miquel Ramon per un temps de 10
minuts.
EL SR. RAMON I JUAN:
Moltes gràcies, Sr. President. No, molt breument,
simplement per dir que des del nostre grup donam suport a
aquesta proposició no de llei, que veim que la conselleria està
treballant en el mateix sentit que es demana des de la
proposició i que desitjam que en un termini el més ràpid
possible tot això estigui en marxa, estigui solucionat i de la
manera més eficaç i més participativa i més d’acord amb les
associacions que representen aquests malalts.
Res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Per part del PSM té la paraula la Sra.
Mascaró per un temps de 10 minuts.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Moltes gràcies, Sr. President. També molt breument donam
suport a aquesta iniciativa; també sabem que el Govern hi està
fent feina i per tant és una iniciativa que té el suport de
l’oposició i del Govern, i simplement això, tendrà el nostre
suport.

(Remor de veus)
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Diputada. Jo crec que té mal enfocada aquesta
qüestió, perquè aquesta presidència en cap moment no ha
volgut impedir que es defensi el que sigui pertinent en aquesta
comissió, sempre que estigui fixat i s’ajusti a la qüestió que fixa
l’ordre del dia.
I també li voldria fer un altre aclariment: aquest president,
des del moment que el Grup Popular va retirar una de les dues
proposicions no de llei, considerant que hi havia poca matèria
i considerant que s’ha de mobilitzar moltíssima gent per a mitja
hora de comissió i que açò suposa una despesa gran per al
Parlament, com és normal va consultar amb la secretària i amb
el vicepresident de la comissió si seria possible ajornar, no
retirar, ajornar aquesta proposició no de llei per a un altre dia.
No va ser possible perquè vostè no va voler; està en el seu dret
de mantenir el dia i l’hora d’aquesta proposició no llei, emperò
no digui que vaig intentar retirar-la o que es retirés perquè açò
no és ver.

LA SRA. SALOM I SOLER:
Sr. Lletrat, puc contestar o no puc contestar?
EL SR. PRESIDENT:
No, no té la paraula, Sra. Diputada.
Passam al torn d’intervencions. El Grup Parlamentari Mixt
està absent. Per part del Grup Parlamentari Esquerra Unida i

Gràcies, Sra. Mascaró. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Munar per un temps de 10 minuts.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,
bé, aquesta proposició no de llei en realitat no serveix
absolutament per a res si no fos per veure que la nostra
estimadíssima diputada Sra. Salom es reincorpora vitalment i
d’una forma important a l’activitat parlamentària, però aquesta
activitat vital és una mica desbordant, perquè s’autoerigeix en
portaveu d’una associació i tota una sèrie de qüestions que
entenc perfectament però que no compartesc.
Ella ha estat una persona molt important en aquesta
comunitat, i ho és, però ho va ser com a consellera de Salut, i
sap que un decret no es fa en 5 minuts. Per tant no es va fer
aquest decret, amb tots els meus respectes, perquè vostè
proposàs res, sinó perquè era una necessitat detectada i
conversada amb els subjectes actius, que són ALCER i d’altres.
A continuació d’això es fa un decret; aquest decret, com vostè
sap perfectíssimament com a exconsellera, el Govern el podria
haver fet i publicat al BOIB sense cap problema i ja aquesta
discussió momentània no tendria raó de ser, si no fos perquè
com sempre fa la conselleria va tenir l’elegància d’enviar
aquest esborrany al ColAlegi de Metges, al ColAlegi de
Psicòlegs, al ColAlegi d’Infermeres, al colAlegis professionals
que em pugui deixar, al sector i a ALCER en concret, i es va fer
allò que es diu una exposició pública perquè puguin fer les
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aportacions que considerin adients i que no és a través d’una
proposició de llei, com vostè plantejava, que és molt
respectable, però no coneix el reglament d’aquesta cambra i,
per tant, no sap que això no funciona així. Funciona d’aquesta
manera: la conselleria s’ha adreçat al sector i el sector tendrà un
temps ara per fer les seves propostes, i naturalment la
conselleria les acceptarà amb tota cura si estan dins el perfil
d’allò que es pretén; com que pareix que serà així no hi haurà
cap problema, però no s’erigeixi en portaveu de ningú perquè
no ho és, simplement, i perquè aquest excés de vitalitat està
molt bé perquè demostra la seva plena salut però no serveix per
a res més.
Per tant nosaltres no l’hi donarem suport perquè si no vostè
ens hauria arribat a fer creure a nosaltres mateixos que feim
això perquè vostè ho diu, i amb tots els meus respectes ho feim
perquè teníem previst fer-ho i perquè era un compromís amb el
sector.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Munar. En torn de contrarèplica té la
paraula per 5 minuts.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sr. President. Demanaria permís -perquè no sé si
ho puc dir- per aclarir al Sr. President que la que signava la
proposició no de llei era jo, i jo em vaig assabentar ahir pel Sr.
Gascón que vostè havia demanat això i que el Sr. Gascón li
havia dit que no. Jo no en tenia coneixement. Jo crec que potser
el Sr. President s’havia d’haver dirigit a qui signava la
proposició no de llei, però bé, és igual, me’n vaig assabentar
ahir i també vaig saber que el Sr. Gascón no l’havia retirada.
Per altra banda, encara que vostè pensi que els recursos
econòmics d’aquest parlament són molt cars, jo crec que val la
pena perquè les dades són les dades, i un dia de diferència entre
les cartes que s’han enviat al ColAlegi de Metges, al ColAlegi de
Psicòlegs i a l’associació, que per a mi és el més fonamental,
perquè la malaltia i en aquest cas els malalts renals els doblers
que es puguin gastar en aquest parlament i sobretot les
molèsties que ens poden ocasionar als diputats, això fa rialles
perquè aquesta comunitat autònoma pugui tenir un registre
autonòmic de malalts renals. Aleshores en això vull que quedi
constància que jo no estic d'acord amb vostè; jo crec que tenia
dret a dir aquí i que quedàs registrat que un dia de diferència
són moltes casualitats. Si el Sr. Munar i tots vostès creuen que
aquesta casualitat és perquè ha vengut un esperit sant i s’ha
posat aquí, jo he de pensar, jo he de pensar que un dia de
diferència entre la meva proposició no de llei i l’enviada de
l’esborrany no és casualitat, sinó que és iniciativa que
l’oposició va dur endavant això.
Res més i em sap molt de greu que no l’acceptin, però bé...
EL SR. PRESIDENT:
Passam a votació.
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Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
EL SR. LLETRAT:
Vots a favor, 7; en contra, 9; abstencions, cap.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. En conseqüència queda rebutjada la
Proposició no de llei 2236/06.
I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, a les 16,55.
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