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Proposició no de llei RGE núm. 1690/07, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora de l'atenció
primària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en la
Proposició no de llei RGE núm. 1690/07 del Grup Parlamentari
Popular, relativa a la millora de l’atenció primària.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble.
Sra. Aina Castillo, per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Una
vegada finalitzat el serial de Son Espases, seria convenient que
la Conselleria de Salut i Consum del Govern es posés a fer
feina i des del Grup Parlamentari Popular creim que un dels
aspectes prioritaris que s’han d’abordar des d’aquesta actuació,
des d’aquesta competència sanitària del Govern és precisament
millorar l’atenció sanitària dels usuaris i les condicions de feina
dels professionals a un nivell molt important, és el nivell de
l’atenció primària, el primer nivell d’atenció i és, com tots
sabem, la porta d’entrada del ciutadà dins la xarxa d’atenció
sanitària pública.

Jo crec que és important que en aquests moments facem
feina en aquest àmbit, sense descartar els altres. Però crec que
en aquesta legislatura l’àmbit de l’atenció primària
probablement és el que més impuls necessita. I no és perquè, tal
i com li agrada assenyalar al conseller de Salut, ell és metge de
família, per tant, coneix aquest àmbit, no és que no s’hagués fet
feina fins ara, ni molt manco. Des de la implantació de la
carrera professional els titulats, llicenciats i diplomats fins a la
posada en marxa d’una trentena d’actuacions en distints centres
de salut de la comunitat autònoma, un per tal de substituir-los,
o ampliar-los perquè havien quedat obsolets, uns altres perquè
hi havia poblacions allà on no existien i per tant, s’havien
d’implantar. Passant per la descentralització de serveis, com la
deshabituació tabàquica, o la prova d’anticoagulació o (...). És
a dir, s’ha fet feina, però després de completar la xarxa
hospitalària, incorporar noves prestacions creim i així ho vàrem
manifestar i ho seguim manifestant des del Grup Parlamentari
Popular que és important fer feina en aquest àmbit i impulsar
l’atenció primària. És a dir, ara toca a l’atenció primària.

Per tant, jo crec que aquí és allà on hem de concentrar els
esforços i sí que és cert que hi ha hagut un increment important
de població i això fa que en els centres sanitaris els nostres
professionals tenguin una pressió assistencial realment forta i
que implica la necessitat d’incrementar els professionals,
principalment metges de família, pediatres, però també totes les
altres categories dels equips d’Atenció primària i en general
que es puguin augmentar per tal que es puguin adaptar a
l’increment poblacional i arribar a assolir tan la demanda de
salut dels ciutadans com l’objectiu d’atenció 10 minuts als
pacients. Jo sempre he dit que aquests 10 minuts són simbòlics,
no és el mateix anar al metge per fer una recepta, poden ser
menys de 10 minuts, que per fer-se una revisió, o qualsevol
altra patologia que tal vegada necessita més de 10 minuts. Però
simbòlicament hem d’anar cap aquí, cap a l’atenció de 10

minuts i vol dir simplement que mitjançant l’increment
d’efectius o professionals en els centres de salut puguem assolir
una atenció, absorbir la demanda de salut dels ciutadans i
sobretot d’aquest increment important de població.

També és important aquest increment de professionals
perquè els equips de Primària tenen, a part de l’assistència
pròpiament dita, hi ha un altre aspecte important i hi ha
membres d’aquesta comissió que ho coneixen molt bé perquè
són sanitaris i és que és important fer educació sanitària. Hem
d’intentar arribar a la prevenció, prevenir malalties als
ciutadans. Per tant, és important que aquests professionals que
són els que més contacte tenen amb la població puguin dedicar
una part del seu temps precisament a la prevenció, a l’educació
sanitària per tal de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. 

Dins aquest àmbit d’Atenció primària és també important la
incorporació progressiva de les noves tecnologies, ja s’ha fet.
La passada legislatura es va informatitzar tota l’atenció
primària, però s’ha de completar per agilitar la feina dels
professionals. I també com actuació prioritària és important
desenvolupar el Pla de prevenció de les agressions als
professionals als centres sanitaris. Es va aprovar un pla de
prevenció de les agressions fa pocs mesos, a les darreries de
legislatura, incorporar mesures de prevenció, de ràpida
actuació, protecció legal i personal als professionals. Seria molt
important que es pogués culminar.

Igualment dins aquest àmbit d’Atenció primària i des del
punt de vista d’atenció dels pacients és important des de
l’obertura dels centres a nuclis poblacionals allà on no en
tenien, com he dit anteriorment. Però no només això, també
hem d’intentar augmentar la resolució dels centres sanitaris. És
a dir, hem d’evitar al màxim possible que els ciutadans se
n’hagin d’anar cap als hospitals, o a un centre sanitari fora del
seu lloc de residència per tal que el seu centre sanitari i els seus
professionals, el seu metge de família, infermer o infermera de
família, que són realment els que coneixen l’evolució d’aquesta
persona puguin assolir totes aquelles necessitats de salut que
puguin tenir, augmentar la resolució als centres sanitaris. Ja
sigui perquè els professionals dels hospitals es traslladen als
centres de salut, com pot estar passant en aquest moment a les
unitats d’atenció a la dona. O bé, perquè dotam d’equipament
apropiat els centres sanitaris per tal que es puguin fer proves als
centres i no s’hagin de desplaçar als hospitals. Com per
exemple és la prova del Sintron que ha evitat molts de
desplaçaments a hospitals perquè ja es pot fer als centres de
salut.

Per tot això és igualment important, com tots sabem, que
per assolir tots aquests objectius i per anar cap aquesta línia,
incrementar el pressupost d’Atenció primària, el pressupost
total del Servei de Salut de les Illes Balears que es destina a
aquest nivell, a l’atenció i a les millores d’aquest nivell fins
assolir aproximadament al voltant d’un 20%. Actualment està
al voltant del 14-15%, però som tots conscients i a més, així es
va acordar, que seria important arribar al 20%.

Tot això que jo he comentat, ja acab, es va plasmar a una
mena de fulla de ruta, que va ser l’estratègia nacional d’Atenció
primària que es va aprovar pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut, no arriba a un any. Vàrem estimar
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que a les Illes Balears des de la Conselleria de Salut, els
colAlegis professionals i societats científiques, que seria oportú
traslladar aquesta estratègia nacional a Balears per saber com
estàvem, on estàvem bé, on estàvem malament i entre tots
poder arribar a assolir objectius tan importants com és adequar
les targetes sanitàries als metges per tal que puguin fer bé la
seva feina. Culminar el Pla d’infraestructures, incorporar noves
tecnologies, formació, investigació, etcètera. Tot això va ser
una feina que es va començar a través d’un grup de feina que
va veure interrompuda les seves funcions i les seves tasques,
precisament per les eleccions autonòmiques del mes de maig.

Nosaltres pensam, no tenim coneixement que s’hagi reunit
aquest grup de feina, no ho sabem, però realment creim que no
s’han reunit. Creim que seria important, tal com diu la
proposició no de llei presentada pel Grup Popular, que el
Parlament instés el Govern a reprendre aquestes reunions del
grup de feina esmentat per tal que es pugui dur endavant
l’estratègia d’Atenció primària Segle XXI a allò que és la
nostra comunitat autònoma. Instar també que a més de recollir
en aquest àmbit d’actuació, a aquest Pla de millora de l’atenció
primària els que estan recollits a l’estratègia nacional, que es
recullin els objectius que jo he anat esmentant al llarg de la
meva intervenció, com és la mitjana de 10 minuts a l’atenció
sanitària o les 1.500 targetes com a màxim, aproximadament
per als metges de família. Que el pressupost es vagi
incrementant progressivament un 20% l’any 2008. La
finalització del Pla d’infraestructures. I també augmentar la
resolució dels centres de salut. I finalment, que el termini
d’aplicació de l’estratègia que finalment es pugui consensuar
no sigui superior a l’any 2011, és la data que estableix
l’estratègia nacional i que els objectius principals, els
esmentats, principalment l’increment de professionals i també
l’increment de pressupost, infraestructures i pla de prevenció de
les agressions, siguin assolits abans de 2 anys. 

Creim que és allà on de veritat hem de fer feina en aquests
moments, a l’àmbit de l’atenció primària. Mitjançant aquestes
actuacions podrem anar millorant, òbviament no
definitivament, sempre hi ha àmbits d’actuació a la sanitat, però
en 2 anys mitjançant aquest Pla de xoc que proposa el Grup
Parlamentari Popular i basat en recomanacions professionals i
de societats científiques, creim que seria realment important
perquè la Conselleria de Salut la pogués dur endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Ara per fixar posició
correspon la intervenció dels diferents grups parlamentaris de
menor a major. Per part del Grup Parlamentari Mixt la Sra.
Suárez té la paraula per 10 minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per començar, tot i que pugui
semblar que és una obvietat, nosaltres voldríem destacar i en
això coincidim amb la Sra. Castillo, la importància que té
l’atenció primària. L’atenció primària per a nosaltres és una
peça essencial del sistema públic de salut. Entenem que una
bona sanitat i de qualitat passa per assegurar els recursos

humans, infraestructures que cobreixin les necessitats dels
ciutadans i ciutadanes. Estam parlant per tant, de suficient
nombre de professionals, centres de salut ben distribuïts
geogràficament, temps d’atenció a les persones, etcètera. Per la
nostra part no tenim cap dubte que donar una bona Atenció
primària i de qualitat és una de les prioritats de l’actual govern.

Feta aquesta introducció, voldríem passar a fixar la nostra
posició pel que fa als 3 punts i a l’exposició de motius
d’aquesta proposició no de llei. En primer lloc i pel que fa a
l’exposició de motius i al punt primer. Nosaltres tenim una
percepció un poc diferent de la implicació de la Conselleria de
Salut en l’elaboració de les estratègies per a l’atenció primària
(...) en el si del Consell Interterritorial de la Salut i la posterior
feina de traslladar aquestes directrius dins l’àmbit autonòmic.
Dic això perquè nosaltres voldríem parlar d’una participació
poc activa en relació aquest primer punt.

Pel que fa al segon aspecte, ens consta que efectivament, es
va formar un grup de feina, segons tenim entès es va formar un
mes abans de les eleccions, en bona part i segons tenim entès,
per pressions de metges d’Atenció primària i una composició
que probablement seria millorable. Es demana en aquesta
proposició que es reprenguin les reunions d’aquest grup de
feina i a nosaltres ens consta, segons ens hem pogut informar,
que aquest grup ja està fent feina i de fet, hem pogut saber que
l’activitat d’aquest grup no s’ha arribat a interrompre.

En segon lloc, la Sra. Castillo planteja tot un seguit
d’objectius, nombre de targetes sanitàries, temps d’atenció al
pacient, percentatge de pressupost sanitari dedicat a Atenció
primària, infraestructures, dotació de personal, recursos,
etcètera. Bé, nosaltres li direm que des d’Eivissa pel Canvi en
el nostre programa electoral incloíem aquestes qüestions i
l’acord per l’estabilitat política i el futur sostenible de les Illes
Balears, l’acord pel qual els diferents partits donam suport al
Govern, també apuntaven en la mateixa línia d’actuació de la
conselleria de l’actual Executiu. De fet, un dels punts explícits
d’aquests acords és el reforç i la millora de l’atenció primària
com a objectiu prioritari d’actuació en matèria sanitària.

Pel que fa al pressupost ara mateix i vostè ho sap, s’estan
perfilant els pressuposts. Nosaltres estam segurs que el Govern
dedicarà una bona partida del seu pressupost a aquest objectiu
i segurament ho farà d’una manera clara aquest any i
probablement s’anirà consolidant al llarg de la legislatura. Ara
mateix el Govern continua treballant, nosaltres ho tenim molt
clar pel que fa a l’illa d’Eivissa que és la que coneixem millor,
en les infraestructures sanitàries, però no només en les que
vostès van deixar començades, sinó també les que vostès no
varen voler posar en marxa. Vull recordar aquí, ja sé que no és
una infraestructura d’Atenció primària, el que va passar amb el
suposat nou Hospital d’Eivissa, que en un moment determinat
el Sr. Palau va fer l’anunci que es faria i després tot va quedar
reduït a un estudi sobre les necessitats que en un moment
determinat l’illa podria arribar a tenir un hospital. Per tant, es
treballa en les infraestructures que vostès varen deixar
començades i també en altres que són fonamentals per a
aquesta terra.

En tercer lloc i en referència al tercer punt, vostè demana i
ja ens tenen acostumats en aquest sentit, parlen de terminis i
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d’urgència. Parlen que fa falta que en un temps determinat
s’arribi a no sé què. Jo crec que aquí també fa falta un poc
d’autocrítica. L’altre dia, no me’n record quina comissió era,
crec que era Afers Socials, es demanava un poc de
corresponsabilitat al partit que ara està a l’oposició. No es
tracta de pretendre fer en un temps rècord, el que no s’ha fet
durant tota una legislatura.

Finalment una darrera reflexió. Quan estava revisant
aquesta proposició no de llei, vaig observar que va ser una de
les primeres que va ser registrades, la data crec que és de 3 de
setembre i després vostès varen decidir, juntament amb una
altra sobre el pacte per la salut, que la traslladarien a la
comissió, crec que això va ser dia 19 d’aquest mes. Nosaltres
tenim la temptació de pensar que la importància que
suposadament vostès donen a l’atenció primària i es podria
entendre com a molt important, resulta que després va quedar
relegada per l’interès mediàtic i partidista, vostè ha batejat com
a serial de Son Espases. Fa quatre plens que parlam de sanitat,
hem parlat molt de Son Espases i l’atenció primària ha quedat
relegada i no vull fer de menys aquesta comissió, ha quedat
relegada en aquesta comissió.

Per cert, una darrera observació en relació a l’atenció
primària, jo crec que la situació, parlaré d’Eivissa, de les ràtios
de targetes sanitàries per metge que han deixat vostès després
del seu mandat a Eivissa és molt millorable. Vostè sap que el
Sindicat Metge parla de 2.500 targetes per metge. Altres fons
rebaixen aquesta quantitat fins al voltant de 2.000. En qualsevol
cas està molt lluny d’aquest objectiu que vostè parla que és tan
important de 1.500. I aconseguir reduir això en un temps rècord
que vostè situa en la seva proposició és poc menys que un poc
utòpic i sobretot poc realista.

Per tant, un poc més d’autocrítica, corresponsabilitat.
Lògicament nosaltres votarem que no a aquesta proposició.
Nosaltres confiam en què les actuacions de la conselleria
segurament ens duran a millorar l’atenció  primària de forma
notable al llarg d’aquesta legislatura. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
d’Unió Mallorquina té la paraula el Sr. Josep Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
És evident per Unió Mallorquina que tots els grups de la
cambra són favorables a millorar l’atenció  primària i implantar
millores en el sistema públic de salut, sobre això no hi ha cap
dubte i crec que és evident. És evident per les informacions que
té aquest Grup Parlamentari d’Unió Mallorquina que la
Conselleria de Salut té com a objectius a assolir els que marca
la proposició no de llei que estam discutint en aquest moment.
També tenim informació que la feina per assolir aquests
objectius en cap moment s’ha aturada, sinó que s’ha continuant
i que s’estan redoblant els esforços per aconseguir-ho. Per tant,
tenim la seguretat, la garantia que les mesures que es proposen
s’aniran implementant i els objectius s’aniran assolint per part
del departament corresponent del Govern de les Illes Balears.

Ara bé, el Grup d’Unió Mallorquina no pot donar suport a
aquesta proposició no de llei per dues raons molt clares.
Primer, perquè pensam que no és pertinent fixar un calendari
d’implementació i augment dels serveis. Tant de temps hem
estat per implementar aquestes mesures i ara des del grup de
l’oposició es vol fixar un calendari estanc i fix perquè el
Govern faci efectiu aquests objectius que podem compartir i
que són positius per a la població.

En segon lloc tampoc pensam que des del grup d’oposició
i des del Parlament puguem fixar uns mínims pressupostaris,
percentuals del pressupost de la comunitat autònoma perquè és
evident que estam en una xifra molt inferior. És evident que el
pressupost de la comunitat autònoma ha de respondre
moltíssimes necessitats, no només la sanitària sinó també
d’altres. Per tant, difícilment podem votar una mesura que lligui
de peus i mans el Govern de les Illes Balears en la seva funció.

Per aquestes dues raons bàsiques no donarem suport a
aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds vol intervenir? Moltes gràcies Sr.
Alorda. 

Doncs pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sr. Miquel Gascón per un temps de 10 minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Jo no entraré a intentar rebatre la
primera part de l’exposició que ens ha fet l’ex-consellera de les
coses que feia quan era consellera, perquè crec que no és el
moment, ni de parlar del serial ni d’altres coses, sinó d’açò que
ens presenten avui i que és una proposició no de llei sobre la
millora de l’atenció  primària.

En principi nosaltres he de dir que si feim abstracció de tota
la resta, estam d’acord en moltes coses, en quasi totes les coses
que posa aquesta proposició. El que passa és que, com no pot
ser d’altra manera, no podem estar d’acord en donar-li suport,
atès que totes elles s’estan fent per part de la Conselleria de
Salut i algunes consideram que són inviables, igual que estic
segur que en el fons considera la Sra. Castillo.

És cert que l’any 2006 el Ministeri de Sanitat va impulsar,
amb la colAlaboració de totes les comunitats autònomes, entre
elles la de les Illes Balears, uns grups de treball per elaborar
estratègies de desenvolupament de l’atenció  primària en el
sistema nacional de salut. El treball d’aquest grup, com ha dit
la Sra. Castillo, es va reflectir en un document, Estratègies per
a l’atenció  primària en el Segle XXI en el sistema nacional de
salut que va ser presentat i aprovat el 7 de desembre del 2006
pel Consell Interterritorial, en el qual estava representant i
també va tenir el suport de la Conselleria de Salut de les Illes
Balears. Curiosament però, des de què es va aprovar aquest
document el 7 de desembre, fins l’11 d’abril, és a dir, 4 mesos
després i només un mes abans de les eleccions, va ser quan es
varen crear els grups de treball per estudiar aquestes estratègies
d’Atenció primària. El Servei de Salut, les societats científiques
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mèdiques, d’infermeria relacionades amb Primària, juntament
amb els colAlegis professionals. I aquest grup de treball va fer
realment 4 reunions, va fer un document i durant el mes de
juliol aquest document es va distribuir.

Actualment s’estan elaborant les conclusions d’aquest
document per passar-la als grups de treball. Per tant, el primer
punt que ens presenten, allà on diu que “es reprengui la feina
d’aquest grup de treball”, no cal, perquè aquest grup de treball
ja està treballant en això, algunes persones ja han rebut el
document de conclusions. Per tant, no cal votar a favor del
primer punt.

Respecte a aconseguir la mitjana de 10 minuts. És una fita
que el Partit Socialista té en el seu programa electoral. Per tant,
nosaltres no votarem a favor, pensam que ara és el moment de
fer-ho, abans també ho era i no es va fer. Ara nosaltres pensam
que ho hem de fer i intentarem fer-ho. A Menorca, com vostè
sap, a mi no em cau cap anell en donar-li la raó en algunes
coses, varen deixar preparat perquè s’obri un altre centre de
salut, s’obrirà aviat encara que sigui en el lloc antic i podrem
rebaixar a la zona de llevant el número de targetes per assolir
la fita de 1.500 per metge. Serà difícil fer-ho ràpidament a totes
les Illes Balears perquè no està bé l’atenció  primària. Nosaltres
pensam que ha estat la gran marginada a les Illes Balears, a
costa de fer infraestructures hospitalàries, que no dubto que
siguin necessàries per altra banda.

L’increment del pressupost fins el 20% em penso que això
no s’ho creu ningú..., qui ho ha escrit sap que això és inviable.
Estam en el 14% del pressupost i augmentar un 6% el
pressupost de Primària en un any, perquè estam parlant del
2008, és l’any que ve em sembla a mi i arribar aproximadament
al 20% del pressupost sanitari del 2008. El 2008 és d’aquí 3
mesos i en aquest pressupost que entrega ara el Govern hauria
d’augmentar un 6%. És absolutament inviable, igualment ho
seria si ho diguéssim nosaltres.

Per altra banda li he de dir, Sra. Castillo, que és un 14%
irreal, li estic fent un favor perquè el va fer vostè. A Catalunya
ja han augmentat a més del 20%, com vostè suposo que sap,
però no han augmentat ni un duro. A Catalunya el que han fet
és fer una cosa que té la seva lògica i si nosaltres la féssim
també arribaríem al 20% i és a qui ho gestiona se l’imputa. Per
tant, quan Primària en aquesta comunitat autònoma i a moltes
altres, quan un metge de Primària demana uns anàlisis o una
radiografia i l’anàlisi es fa a l’hospital, com es fa a Menorca i
a Eivissa, es carrega la despesa a l’hospital, el cost d’això, quan
s’hauria de carregar a Primària que és el que genera aquesta
despesa. Això arribaria a ser el 20%, a Catalunya estan en el
21.8% i només ve atribuït per això. Vull dir que al 20% hi
estam. Jo entenc que vostè es refereix al 20% per a personal i
tot això. Però en aquests moments estam en el 20% de la
despesa, si es considera d’aquesta manera.

Per tant, és inviable passar al 20% en un any. Nosaltres
consideram que el Govern de les Illes Balears està disposat a
augmentar el pressupost, ho demostra ara a Menorca mitjançant
unes obres que costaran 400.000 euros aquest any i que són per
fer el nou centre de salut i poder baixar el número de targetes.
Anam pel bon camí, per tant, no hi ha lloc.

Les infraestructures en centres de salut continuen, continuen
les que estaven començades, altres que haurien d’haver estat
començades com Pere Garau comencen ja. Per tant, només
revisar el Pla d’infraestructures i prioritzar les més importants.
El Pla de manteniment d’infraestructures ja l’ha anunciat la
conselleria, per tant, no cal fer una proposició.

En resum, Sra. Presidenta, nosaltres consideram que tot i
sent gran part de la proposició de la Sra. Castillo assenyada,
excepte el que diu del 20% del pressupost del 2008. Nosaltres
pensam que la conselleria ho té ben encaminat, ho està fent i
com deia aquell diputat del Partit Popular “ya se hace, no es el
momento, o el tempo del Gobierno lo lleva el Gobierno”. En
aquest cas ja s’està fent i per tant, no cal aprovar aquesta
proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per contradiccions té la paraula
la Sra. Castillo per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, la veritat és que és una pena
que no s’hagi pogut treure per consens aquesta proposició, jo
no m’ho esperava, perquè com han intervengut tots els partits
polítics estam d’acord que s’ha d’impulsar la millora de
l’atenció  primària, i si hagués fet falta canviar terminis o
canviar, com deia la Sra. Suárez, la composició del grup de
feina, idò s’hagués canviat sense cap problema perquè en
definitiva es tracta de millorar l’atenció  sanitària.

Jo crec que al final allò que es posa de relleu és que una
vegada més l’únic punt problemàtic que tenen tots els partits
polítics representats en aquest parlament i que no són oposició,
que l’únic és el Partit Popular, idò és precisament no donar res
que demani el Partit Popular. Perfecte. Vostès sabran si això és
la millor manera de participar i de treballar pel bé del ciutadà,
perquè jo avui no he demanat res que no demanàs l’estratègia
nacional aprovada a nivell nacional, i saben vostès qui era el
representant de Balears que va redactar i que va participar en
aquesta estratègia nacional? Segurament no els han informat, el
representant per Balears, un únic representant, era precisament
l’actual conseller de Sanitat, el Sr. Vicenç Thomàs, que era qui
demanava el que jo estic dient en aquests moments. Bé, ho
poden comprovar, és igual, això queda en el Diari de Sessions
i ho poden contrastar, però sí que ho era, ho era per part de...,
no record si era com a membre de la Societat Científica..., des
del Govern per descomptat que no, perquè ni tan sols no se’ns
va... No, això, no se’n riguin, és un altre cas de deslleialtat per
part del Govern de l’Estat, és que ni tan sols no es va demanar
a la Conselleria de Salut, que era la que tenia les competències,
quina persona o quines persones la podien representar;
directament la SEMFIC va nomenar Vicenç Thomàs. Perfecte,
perquè jo sempre he dit, i de fet el vaig convidar quan jo era
consellera i ell no encara a participar en aquestes reunions i no
va venir perquè no va voler. Però és igual, en qualsevol cas es
tracta que jo no deman res que no s’hagués demanat. 
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I vostès parlen de terminis d’urgències. Bé, hi ha hagut un
error, és ver, el Sr. Gascón ho ha dit i té raó. És a dir, el
pressupost jo em referia en dos anys; ha sortit el 2008 en el
segon paràgraf i el 2009 surt en el tercer paràgraf, que és el bo.
El que jo deman assolir en dos anys a mi m’ho demanaven
assolir en un o dos mesos: el Sr. Vicenç Thomàs, el Sr. Joan
Pou, que és el president de la Societat Científica i que
actualment és un alt càrrec del Servei de Salut, i en definitiva
el que jo don un marge de dos anys, que és mitja legislatura, a
mi em demanaven, al PP se li demanava fer-ho en dos mesos,
i se’l criticava perquè no ho havia fet, i a sobre resulta que
tenim discriminada l’atenció primària.

En definitiva jo crec que allò que es demostra és que no
volen caminar junts. Sempre he pensat, i vostè, Sr. Gascón, ho
sap perquè m’ha sentit moltes vegades i ho he fet des de la
responsabilitat de govern i des de la responsabilitat d’oposició,
que amb la salut crec que s’ha d’arribar a consensos, crec que
és molt important. Hi ha una altra iniciativa de pacte per la
salut, veig que si va pel mateix camí sortirà rebutjada; confii
que no perquè el meu convenciment és que els ciutadans
esperen que nosaltres ens entenguem sobretot quant parlam de
salut. Però en definitiva jo crec que es podia canviar la
composició, com deien, canviar els terminis si el que volien era
criticar el PP, i el que no havia fet que ho fessin, però almanco
plantejar un camí de futur per donar expectatives o esperances
als professionals de l’atenció primària. 

Diuen que també varen constituir el grup un mes abans de
les eleccions. Idò donin gràcies que va començar a fer feina,
perquè haguessin pogut dir que tanmateix no feia falta.
L’estratègia es va aprovar a final del mes de desembre, entre
febrer i març ens vàrem dedicar a pactar amb societats
científiques -la SEMFIC, la SEMERGEN, la Societat Balear de
Medicina General, l’Associació Balear d’Infermeria
Comunitària, l’Associació Balear d’Infermeria, la Societat de
Pediatria, ColAlegi Oficial de Metges, ColAlegi Oficial
d’Infermeria i de Farmacèutics- per tal que totes hi poguessin
tenir participació, i tot d’una que hi va haver aquest consens de
composició de grup idò es va posar a fer feina. Però és igual;
vostès diuen que també ja estan fent feina. No és ver, no és ver;
en un mes vàrem fer molt més que en quatre mesos que ja en
teoria hauria d’estar fent feina aquest grup, i no ha fet res
perquè ja hauria d’estar feta la feina. Però en qualsevol cas
nosaltres, des del grup parlamentari, ho continuarem intentant.

En definitiva tenc la sensació que tant del pacte que està
escrit com de l’actitud de tots els grups polítics el que hi ha són
molt bones paraules, sí, és ver, però cap interès d’assumir
compromisos. Diuen que el PP va marginar l’atenció primària;
es pot demostrar amb dades, amb increment de pressupost, que
va passar de 100 a 140 milions d’euros el pressupost destinat
a l’atenció primària, simplement s’hauria d’incrementar el
mateix en una legislatura i assoliríem aquest objectiu del 20%.
Però en qualsevol cas són paraules, al final els fets són els que
marquen la realitat, per molt que no vulguem i venguem aquí
a dir una cosa diferent, però els professionals són els que
realment saben el que tenen. Ara tenen una carrera
professional, tenen unes expectatives de millora a nivell
d’infraestructures, en noves tecnologies, en formació, en
investigació, un pla de prevenció d’agressions, i es tractava
senzillament d’anar cap endavant en aquesta línia. No volen

anar plegats?, no volen que anem de la mà en aquest sentit?;
idò no hi anirem. Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular
ho intentarem, ho continuarem intentant, perquè de veres els
dic que el meu convenciment és que els ciutadans -i tenim un
exemple molt clar amb el que ha passat a Son Espases- no
volen que anem des de la confrontació a l’àmbit sanitari, volem
que anem de la mà i des del consens, i per tant aquesta serà la
nostra voluntat i continuarem així.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Toca ara passar a la votació de
la proposició no de llei 1690/07. 

Vots a favor? Moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?, que no n’hi ha.

8 vots a favor i 9 vots en contra. Per tant queda rebutjada la
proposició no de llei. 

Esgotat l’ordre del dia i no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.
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