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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els emanaria si es produeixen
substitucions?

1) Proposició no de llei RGE núm. 1135/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pla d'educació
sexual.

Doncs passem a continuació a la Proposició no de llei RGE
núm. 1135/09 del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla
d’educació sexual. Per defensar la proposició no de llei té la
paraula l’Hble. Sra. Llinás per un temps de deu minuts.

Quan vulgui.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Començam amb aquesta proposició no de llei
presentada pel Grup Parlamentari Popular, per la qual s’insta el
Govern de les Illes Balears perquè abans de finals d’any elabori
i creï un pla d’educació sexual. Des del Grup Parlamentari
Popular pensam que és una eina necessària que facilitaria la
coordinació i la planificació d’aquest tipus d’actuacions. 

Com és sabut, la sexualitat forma part de la personalitat de
l’ésser humà, i ens serveix per comunicar-nos i transmetre
afectivitat. És un element enriquidor personal i de relació social.
La preocupació per a la salut sexual comença a la nostra societat
quan el jove o la jove té entre 13 i 14 anys i es dóna resposta
bàsicament per tal de transmetre aquesta informació als joves.
Les malalties de transmissió sexual han pujat de manera
considerable. La sida pareix que momentàniament s’ha estancat,
però els embarassos no desitjats han augmentat de forma
escandalosa. Això demostra que la joventut no està
conscienciada en les conductes de risc, com per exemple el
contagi del VIH i altres malalties de transmissió sexual.

Una educació sexual i efectiva que respongui de debò als
reptes del nostre temps és necessària; prevenció de conductes de
risc, importància de la prevenció específica i foment d’habilitats
i estratègies personals, així com el creixement personal, no tan
sols com a factors de protecció, sinó perquè puguin anar molt
més enllà. Tot això ajudaria a resoldre de manera positiva
aquestes situacions de risc. L’educació, efectivament, ha de ser
un tema transversal, Educació, Joventut i Salut, aquesta
coordinació de tasca conjunta que haurien de fer les distintes
àrees de govern i no només àrees de govern, sinó també les
distintes institucions públiques. 

Així també cal recordar que els darrers canvis culturals, a
més de la sexualitat que ha experimentat la nostra societat ha
estat important, aquesta transformació que des de la perspectiva
educativa s’entén com una tasca a desenvolupar a l’escola no ha
de ser tan sols una mera transmissió de continguts conceptuals,
sinó també la de fer feina sobre valors i actituds dels ciutadans
en una societat democràtica i plural. Un factor que s’ha afegit
els darrers anys és el de la creixent diversitat cultural d’origen,
de persones d’altres cultures, d’altres països a causa de la
immigració. Aquestes persones tenen unes marcades diferències
culturals també a l’àrea de la sexualitat.

Així doncs, convé recordar que fa un parell de mesos en
aquesta mateixa comissió, quan es discutia sobre les mesures
d’anticoncepció d’urgència, el Grup Parlamentari Popular va
començar la intervenció dient que els avortaments per aquests
embarassos no desitjats eren la història de 3.000 fracassos. Així
ho pensam i així ho creim. Creim que una vertadera planificació
d’educació afectivosexual és molt necessària, no només en la
taxa d’avortaments, sinó també en la taxa d’embarassos no
desitjats en persones joves, menors de 18 anys, que cal recordar
que és una de les més altes de l’Estat espanyol. 

Aleshores, aquestes dades ens fan replantejar les causes
d’aquest fenomen i pensam que més enllà de l’eficàcia de les
campanyes de prevenció existeix la necessitat d’afrontar com és
possible que augmenti el nombre d’embarassos no desitjats
entre la població actual, quan es gaudeix de més informació i
més llibertat que mai. Sembla que aquest problema va més enllà
d’una qüestió d’accés a la informació i d’autonomia personal,
que té una dimensió molt més complexa, on la família, els
recursos, l’educació i la salut són pilars fonamentals. Per
planificar, coordinar i gestionar totes aquestes diferents
actuacions envers aquests temes, per prevenir i per actuar
pensam que és necessari un pla d’educació sexual a les nostres
illes. 

Per tot això, presentam aquesta proposició no de llei, per
instar el Govern que abans d’acabar l’any 2009 puguem tenir un
pla d’educació sexual a les nostres illes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinás. El Grup Mixt vol intervenir? Llavors té
la paraula la Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Llinás, com a punt de partida, vull expressar-li dues
coincidències bàsiques en relació amb l’exposició que ha fet
vostè. Efectivament, des del nostre grup compartim aquesta
importància que té la sexualitat com a element essencial de la
qualitat de vida de les persones, sexualitat, i no educació sexual,
com diu literalment a la seva exposició de motius, però que ha
corregit a la seva intervenció. Entenem que l’educació sexual és
una bona contribució per poder viure en llibertat i de manera
més completa la sexualitat, sobretot en l’etapa d’iniciació.

Compartim també la preocupació pels problemes derivats
d’una insuficient educació sexual, especialment en les etapes
d’iniciació, conseqüència de les quals són, com vostè mateixa
ha dit, els embarassos no desitjats, també una bona part dels
avortaments, o les malalties de transmissió sexual i la sida.
Sobre el tema de l’avortament ja en vàrem parlar quan es va
veure en aquesta comissió una proposició del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds i ja vàrem deixar fixada quina
era la nostra posició i també vàrem explicar dades que
coneixíem al respecte i que consideràvem que eren preocupants.
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Coincidim en tots aquests aspectes, però tenim un
plantejament discrepant de fons. Mitjançant aquesta proposició
nosaltres tenim la impressió que vostès plantegen una visió de
l’educació per a la salut de manera restringida, restringida en
aquest cas únicament a la sexualitat. Nosaltres entenem, i en
aquest sentit coincidim en la filosofia d’aquest govern, que la
sexualitat s’ha d’incloure, ha d’estar dins un concepte més
ample d’educació per a la salut. Efectivament, la sexualitat té un
paper important dins aquesta educació per a la salut, però no un
paper apartat o exclusiu. Clar, aquest enfocament en aquesta
cambra s’ha expressat per part dels responsables de la
conselleria, s’ha expressat en diverses ocasions, i jo només
esmentaré dues coses com exemple. 

El conseller de Salut va explicar quines eren les seves línies
bàsiques d’actuació per a tota la legislatura i en aquell cas sí que
va parlar de fer una aposta ferma per la prevenció, treballar en
programes d’educació per a la salut, tant a nivell de població
general, com a nivell de colAlectius amb especial risc. També
vull recordar que en la presentació del pressupost d’enguany es
parlava de manera més concreta dins aquest panorama de la
necessitat de promocionar l’educació afectivosexual a les
escoles. Si aquesta és la línia teòrica, que va ser expressada en
aquest cas pel conseller, té una vessant pràctica que és
important, sembla que si estam davant d’un pla d’educació és
com si no s’estigués fent res. Efectivament, això té un vessant
pràctic. Dit d’una altra manera, el Govern està implementant
mesures importants en aquest sentit, ja dic, des d’una
perspectiva més global.

Actualment i des que ha començat la legislatura, la
Conselleria de Salut treballa de manera coordinada amb la
Conselleria d’Educació. De fet, aquest govern ha reprès una
comissió que existia, va ser creada en el primer pacte de progrés
l’any 2002, la Comissió Tècnica de Promoció i Educació per a
la Salut, que va ser interrompuda a la passada legislatura. Ara
s’ha reprès aquesta comissió i s’ha reprès per dur a terme
mesures concretes. Línies generals d’aquestes actuacions són
mesures com l’afavoriment de modes de vida saludables, la
promoció de la salut i la seguretat, la responsabilitat individual,
familiar i social en relació amb la salut o una qüestió que també
és molt important, la promoció de la decisió responsable quant
a la salut de tipus personal. Sobre tot això s’hi treballa a les
escoles i amb els joves.

Si aquesta és la filosofia general, volem esmentar dues
actuacions concretes a les quals vostè també podria tenir accés
perquè són públiques i són a la pàgina web de la conselleria.
D’una banda, la campanya per promocionar l’ús del preservatiu,
una campanya que es va anunciar amb el títol de “Reivindica la
funda”; o una altra d’aquest caire general de què parlava abans,
com és una guia que s’ha editat recentment de consells per a la
vida saludable, en aquest cas destinada a les dones. Dins aquesta
concepció que li dic, es parla de com s’ha d’abordar la cura per
a la salut, des de punts tan diversos com l’alimentació,
l’exercici, la sexualitat, la planificació familiar, la vacunació, els
factors de risc, etc. És cert que si vostè vol conèixer -quasi
podria ser un suggeriment- quines són les actuacions que du a
terme aquest govern, el que podria fer és també demanar una
compareixença del conseller perquè li expliqués quines són les
mesures que s’estan duent a terme en aquest sentit.

Per tant, nosaltres pensam que el Govern actua d’una
manera responsable sobre aquest tema. Nosaltres compartim la
preocupació i en aquest cas donam suport a les actuacions que
du a terme el Govern. I nosaltres entenem que aquesta actuació
es fa des d’aquesta concepció, ja li ho he dit, més global de la
relació entre salut i sexualitat i no des del punt de vista que
vostè planteja. Jo entendria la seva proposició si efectivament
no s’estiguessin duent a terme tot un seguit de mesures de
campanyes i d’actuacions que tant de bo -i en això sí coincidim-
donin els seus fruits i puguin repercutir que els nostres joves
puguin gaudir de la seva sexualitat amb més llibertat i sense els
riscs que això pot suposar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets
per un temps de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo seré molt breu, no em vull
estendre més perquè assumesc absolutament les paraules que ha
dit ara fa un moment la portaveu del Grup Mixt Sra. Suárez.
Des del nostre grup parlamentari sempre hem defensat,
defensam i defensarem la necessitat d’una educació sexual. El
problema és que no estam d’acord en la visió tan reduccionista
que ens planteja aquesta proposició no de llei, entre altres coses
perquè una visió d’aquest tipus no funciona.

Per molt que ho hagi volgut exposar d’una altra manera la
Sra. Llinás, allò que se’ns planteja és un pla informatiu. Com a
ensenyant i coneixedor d’aquest tema abastament, sé que tots
els plans informatius que no estan integrats dins el currículum,
no només no funcionen sinó que de vegades són
contraproduents. Des del nostre grup parlamentari i també des
del Govern de les Illes Balears s’aposta per una visió més
transversal de l’educació per a la sexualitat, de l’educació
sexual, una acció que ha d’impregnar tot el currículum, que no
ha de ser una àrea, ni tan sols una activitat separada, ni tan sols
un objectiu separat del que és l’ensenyament, l’aprenentatge, la
formació i l’educació.

Un pedagog eminent, molt coneixedor d’aquest tema, va dir
en un moment donat sobre l’educació sexual que no cal
informar els alumnes més enllà del que ja saben, basta una
classe de biologia, cal ensenyar-los a estimar-se a ells mateixos,
a conèixer-se a ells mateixos, a respectar-se a ells mateixos. Açò
és el que es pretén amb un currículum integrat, on des del
respecte a un mateix, des de la responsabilitat a l’hora de
prendre decisions, s’arriba a l’afectivitat sexual des d’una
postura sana, lògica i amb coneixements. 
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Els resultats no són bons? Sens dubte, sens dubte tenim
encara moltes malalties de transmissió sexual, embarassos no
desitjats, però sens dubte també crec que el camí encertat és
l’educació sexual integrada dins els currículums i no un pla
específic i especial informatiu fora del currículum integrat dels
centres que, a la llarga, li ho ben assegur, Sra. Llinás, no
funcionen de cap manera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riudavets. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Dalmau per un temps
de deu minuts.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Llinás, des del Grup Parlamentari Socialista som conscients de
la necessitat real d’aprofundir en polítiques que ens ajudin a
palAliar entre altres problemàtiques els elevats índexs
d’embarassos no desitjats. Però hi ha problemàtiques reals que
en aquesta proposició no de llei no s’aborden i que creim que si
les solucions tan sols es localitzen des d’una única direcció, ens
adonarem que una vegada i una altra aquestes taxes tal vegada
disminueixen, però a costa de la creació de noves
problemàtiques. No podem afrontar una problemàtica concreta
si no l’abordam de forma global. 

Des d’aquest govern, des del Govern de les Illes Balears,
conscients que la població demanda per als joves de les nostres
illes que les polítiques s’han de tenir molt clares, si hem de
focalitzar mitjançant polítiques de protegir, de donar suport i de
potenciar l’educació i la salut dels nostres joves, hem de tenir
present la plena implantació de polítiques, principis i mètodes
en el medi escolar, i contribuir de manera prou significativa a
l’experiència educativa de tots els joves, que n’han d’aprendre.

Nosaltres pensam que l’educació sexual ha de formar part
d’un projecte molt més ampli, un projecte que s’inicia a la
primera infància i que es perllonga durant tot el procés
maduratiu, que inclou l’assumpció dels valors que
l’acompanyaran tota la vida i que determinaran també les
actituds i els comportaments d’aquests joves dins la nostra
societat. En el nucli d’aquest model es troba el jove considerat
com una persona integrada que evoluciona en un entorn
dinàmic. I les línies estratègiques en les quals fa feina la
Conselleria de Salut, el Govern de les Illes Balears, són afavorir
modes de vida sans i saludables, oferint a l’alumnat i al
professorat opcions que són a la vegada realistes i atractives en
matèria de salut; possibilitar el desenvolupament físic, psíquic
i social i l’adquisició positiva d’un mateix; integrar l’educació
per la salut, utilitzant metodologies que fomentin la participació
de l’alumnat en el procés educatiu; i proporcionar als alumnes
els coneixements i les habilitats indispensables per adoptar
decisions responsables quant a la seva salut personal. Jo crec
que aquí s’ha de fer una feina perquè cada jove s’estimi a ell
mateix, sàpiga i conegui les problemàtiques que pot afrontar
durant la seva etapa com a jove. 

Nosaltres compartim al cent per cent de les afirmacions dels
portaveus que han intervingut, el Sr. Riudavets i la Sra. Suárez.
No podem obviar altres problemàtiques que en aquesta
proposició no de llei no s’aborden, i aquest és un dels motius
fonamentals pels quals nosaltres no podem acceptar aquesta
proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Dalmau. Per contradiccions té la paraula la Sra.
Llinás per un temps de cinc minuts.

LA SRA. LLINÁS I WARTHMAN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, amb
tot el respecte del món, vostès escolten o hi senten? Sentir és
una cosa i escoltar és una altra. Jo he parlat de transversalitat,
Educació, Salut i Joventut, no d’una única àrea, mai; he parlat
de la transversalitat d’aquest pla. Això per un costat. He parlat
de sexualitat i he parlat de salut afectivosexual. Una cosa és
escoltar i una altra és sentir.

Per altre costat, aquest govern, l’actual, no ha fet res que no
funcionés i que es dugués a terme abans. Una única cosa ha
posat en marxa aquest govern en aquesta àrea, per suposat, i que
l’anterior govern no ho va fer, l’anticoncepció d’urgència,
l’única cosa. Aquesta comissió tècnica que ha anomenat la Sra.
Suárez, aquí en aquesta sala hi ha una exconsellera de Salut, una
exdirectora de l’Institut de la Dona, i a l’anterior legislatura
aquesta comissió continuava funcionant. Funcionava Salut,
Educació, Joventut i l’Ajuntament de Palma, perquè també té un
servei d’aquest tipus. I el que s’intentava fer feina de manera
coordinada. I les actes són a disposició de qui les vulgui
consultar, a l’Institut de la Dona hi són, i supòs que a la resta
d’organismes també, o sigui que no digui que a l’anterior
govern aquesta comissió no va funcionar, perquè aquesta
comissió va continuar funcionant i fent feina.

A veure, campanyes de preservatius, perfecte, però tampoc
no han descobert res nou, es feien des de feia molta estona. Però
el problema el tenim, ens continua creixent dia a dia, no ens
basta, alguna cosa més haurem de fer, tallers, xerrades a les
escoles, Sr. Riudavets, l’Institut de la Dona té un programa que
es diu Infosex, que fa formació, xerrades i seminaris a les
escoles, a més d’altres coses, de totes les Illes i que és del millor
que hi ha en aquesta comunitat autònoma, perquè aquests
professionals no tan sols són reclamats pels centres educatius,
sinó que, a més, són reclamats per altres associacions. O sigui
que tallers, xerrades, cursets i tot el que vulguin, no ens hem
aturat ni un minut. Però això no basta, no se n’adonen?, tots ho
han reconegut que no ens basta, la realitat ens cau damunt. I a
mi que em diguin que perquè he posat “pla d’educació sexual”
no es pot dir, perquè hauria de ser “pla d’educatiu
afectivosexual”, la veritat és que això és una nimietat, és un doi.
Un pla és un document on hi ha uns objectius, unes actuacions
encaminades a afavorir aquests objectius, algú coordina, algú
executa i algú revisa i du un seguiment d’aquestes actuacions en
un temps, per al que els interessa els va bé un pla, i per al que
no, no, venga, home! Actuem de manera coordinada, amb uns
objectius clars i tothom igual.
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El Govern té unes actuacions i uns serveis en aquest sentit,
els té Joventut, els té Salut, per altra banda els té l’Institut de la
Dona, els té l’Ajuntament de Palma, i l’altre dia, curiositat i
coses ..., vaig entrar a la pàgina web del Consell de Mallorca, i
el Consell de Mallorca licita un concurs, treu un concurs per
32.000 euros per al mateix que ja té l’Ajuntament de Palma i el
Govern. Siguem eficaços i coordinats, qui ha de planificar i
coordinar és el Govern, i la resta d’institucions en funció de
l’Estatut, que cadascuna sap el que li toca fer, executarà, però
siguem eficaços en la feina. Jo ..., és que alAlucín.

I als pressuposts generals, a l’esborrany de pressuposts, quan
es discutien en aquest parlament, el Grup Parlamentari Popular
va presentar esmenes perquè es fes ja un pla d’educació, i vostès
les rebutjaren, ... Jo, de veritat, de vegades és increïble. 

I bé, una dada, una dada, els nins i les nines anglesos ja
reben educació sexual als cinc anys, ...

(Remor de veus)

... de segons quina manera, no, Sr. Riudavets, no és el
mateix, val. Per què els costarà tant?, per què ve del Partit
Popular? Idò miri, quina llàstima, perquè no ho perd el Partit
Popular, ho perden els ciutadans, els alAlots i les alAlotes joves,
moltes dones que es troben en aquest procés, però bé, vostès
mateixos. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Llinàs.

Si els sembla, passem a la votació de la Proposició no de llei
1135/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

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

2) Proposició no de llei RGE núm. 1561/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'assumpció del personal
administratiu a les unitats bàsiques de salut per part del
Govern de les Illes Balears.

A continuació, passem a la segona proposició no de llei de
l’ordre del dia, que és la RGE núm. 1561/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a l’assumpció del personal
administratiu a les unitats bàsiques de salut per part del Govern
de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei, té la paraula l’Hble.
Sra. Gener per un temps de deu minuts.

Quan vulgui.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt bones tardes. Aquesta és una proposició no de llei que hem
preparat des del Grup Parlamentari Popular per, efectivament,
com ja s’ha anunciat, demanar instar el Govern de les Illes
Balears que es faci càrrec dels costos del personal administratiu
de les unitats bàsiques de salut dependents de l’ib-salut i que
actualment són assumits pels ajuntaments. 

Hi ha diferents ajuntaments, per exemple a Menorca, com és
el cas d’Es Mercadal, Sant Lluís o Es Migjorn Gran, que es fan
càrrec del cost del personal administratiu que treballa a les
unitats bàsiques de salut dependents de l’ib-salut i ubicades al
seu municipi. De tots és conegut que els ajuntaments són les
administracions públiques que pateixen una falta més greu de
finançament i que, tradicionalment, han assumit competències
que no els són pròpies, però el fet que siguin l’administració
més propera al ciutadà fa que moltes vegades vulguem donar
respostes ràpides que, per tant, són assumides per part dels
ajuntaments.

Aquest fet provoca que aproximadament un 30% del
pressupost es destini a aquestes competències que no són
pròpies, com en el cas que ens ocupa, el pagament dels costos
del personal administratiu d’unitats bàsiques de salut
dependents de l’ib-salut. Entenem, per tant, que aquests costos
han de ser assumits pel Govern de les Illes Balears i d’aquesta
manera alleugerar la manca de finançament municipal. En altres
ocasions, aquest govern ens ha rebutjat propostes encaminades
a donar ajudes als ajuntaments amb l’excusa que la competència
era dels ajuntament o bé amb l’excusa que la competència no
era del Govern balear i, per tant, no els corresponia assumir la
despesa. Però és que en aquest cas, nio una cosa ni l’altra, sinó
que ens trobam davant un cas que és competència únicament i
exclusivament de la Conselleria de Salut del Govern balear.

Els ajuntaments, en aquest cas, ja fan prou a facilitar els seu
servei sanitari als seus municipis cedint els terrenys més
adequats a la conselleria. Per tant, creim que és de justícia que
aquest cost actualment assumit pels ajuntaments, pugui ser
compensat per la Conselleria de Salut, per exemple mitjançant
convenis de colAlaboració econòmica amb les administracions
municipals, per tal que la conselleria no hagués d’augmentar
personal per les dificultats tècniques i administratives que
comportaria.

Aquesta només és una idea que no hem reflectit a la
proposició, ja que ho deixam a la consideració de la mateixa
conselleria per tal que implanti la fórmula que li sigui més
convenient.

En definitiva, pensam que està més que justificat que el
Govern de les Illes Balears, per tots els motius abans esmentats,
es pugui fer càrrec dels costos d’aquest personal administratiu
que avui en dia assumeixen els ajuntaments.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Pel Grup Parlamentari Mixt, no
vol intervenir. Pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Riudavets per un temps de
deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sincerament crec, Sra. Gener, que
el que vostè està fent en aquesta comissió és dur-nos propostes
efectistes de cara a una possible roda de premsa després i no
intentant estudiar quina és la realitat. Ja ens hi té una mica
acostumats, no ens preocupa gaire, però bé, val més que quedi
reflectit en actes que ens n’adonam. Jo crec que abans de fer
aquestes propostes efectives caldria que analitzés un poc més a
fons la realitat existent, la història que ha conduït a aquesta
realitat i quins són els motius perquè hi hagi aquesta
determinada situació que vostè sembla que denuncia. 

Bé, repassem un poc aquesta història. La reforma de
l’atenció primària va suposar -i en això crec que coincidirem
tots- una millora per als serveis, ampliant l’estructura de la
xarxa i dels serveis situats a tots els municipis de les Illes
Balears, no només a Es Mercadal, Es Migjorn o Sant Lluís, sinó
a molts d’altres municipis, però naturalment la roda de premsa
vostè la farà a Menorca i, per tant, es refereix als ajuntaments
menorquins. El personal administratiu de què vostè parla ja
funciona en base a convenis, que és el que ara fa un moment
vostè ens reclamava, convenis que són vigents, convenis que
són renovats anualment, convenis que són renovats després
d’una avaluació conjunta i convenis que qualsevol ajuntament
pot denunciar en qualsevol moment i cap no ho ha fet. 

Aleshores, de què ens parla? Crec sincerament que, com en
altres casos, vostè el que intenta és crear problemes artificials de
cara a la galeria. Que els ajuntaments assumeixen competències
que no són seves?, sens dubte, sens dubte, però sens dubte
també que precisament aquest servei que assumeixen,
l’assumeixen en base a un conveni que si no volien, no tendríem
l’obligació de voler acceptar-lo, cosa que és molt diferent
d’altres competències.

No hi ha problemes en aquest moment, vostè els vol crear,
per a una roda de premsa, per al que sigui, però vostè els vol
crear. Crec que no és seriós, no és seriós dur propostes d’aquest
tipus adreçades a una roda de premsa, a un cos mediàtic, sense
analitzar la realitat del que vertaderament passa. 

I acabava vostè la seva intervenció dient “no diré com s’ha
de fer aquesta colAlaboració, sinó que ha de ser mitjançant
convenis”, que és exactament la fórmula que -vostè ho hauria de
saber- funciona.

Sra. Gener, crec que està errant el camí i de cada vegada
més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Garcias per un temps de deu minuts.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Sra.
Gener, no abundaré en els arguments del Sr. Riudavets, perquè,
efectivament, la proposició no de llei afecta i parteix
exclusivament d’un problema concret o d’una situació concreta
que anomena de dos o tres municipis de Menorca, i
efectivament no és una problemàtica de Menorca, tampoc no és
una problemàtica de les Illes Balears, ja que hi ha un sistema
vigent i jo diria que adequat.

Molts dels ajuntaments de les Illes Balears mantenen
convenis bilaterals amb l’IMSALUD, no només sobre serveis
administratius, també n’hi ha sobre neteja, sobre manteniment,
petites obres, etcètera; aquests convenis entre el 2003 i el 2007
tampoc no es varen canviar i es va mantenir el sistema, ni es
varen denunciar, es van negociant puntualment a mesura que
caduquen i es van renegociant amb cada ajuntament.

Això ha permès, aquest sistema, que la xarxa assistencial
d’atenció primària arribi a indrets que possiblement d’una altra
manera no hi haurien arribat, i és la xarxa pública, i vull
remarcar “pública”, la xarxa assistencial pública.

Aquest personal, pagat de vegades per ajuntaments, però
amb conveni i amb suport de convenis amb l’IMSALUD, no
només dóna suport a aquests centres de salut, en alguns casos fa
algunes altres funcions, però jo repetesc que és en base a uns
convenis i a un sistema de funcionament vigent de tot el sistema
de salut.

És important destacar que, a més, els convenis existents
entre els diferents ajuntaments i l’ib-salut es fan de manera que
l’oferta de serveis, com he exposat abans, de neteja, de petites
reparacions, etcètera, es contracten pels propis ajuntaments i es
fan per personal de suport d’aquests mateixos ajuntaments, i per
aquests serveis els ajuntaments reben la contraprestació
econòmica pactada amb aquests convenis.

Per tots aquests motius no és oportú ni adequat donar suport
a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Garcías. Per fer ús de la paraula, per
contradiccions, té la paraula, Sra. Gener, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, realment aquí es
demostra, amb propostes d’aquest tipus, si els partits polítics
que es presenten per tenir vocació de govern i per governar hi
són per solucionar els problemes existents o si simplement,
perquè governen i consideren que aquestes no són les propostes
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que ells duen endavant, per tant en aquest cas aquestes
propostes no són per solucionar els problemes sinó que són per
a d’altres motius, com per fer-se veure, que és el que ha donat
a entendre el Sr. Riudavets.

Sr. Riudavets, miri, em sembla que vostè en rodes de premsa
em podria mostrar molt, perquè, miri qui parla, perquè vostè és
un expert en rodes de premsa i jo trob que estic molt enrera
encara, però bé qualque dia supòs que l’agafaré. De totes formes
el que em preocupa no és la roda de premsa ni molt menys, i si
són amb efecte o sense efecte, el que m’importa són propostes
que tenguin efectivitat, propostes que siguin eficaces i que
puguin importar als ciutadans i en aquest cas a les
administracions municipals. I per a tots els que hem passat per
un ajuntament, sabem les necessitats que tenen els ajuntaments,
i aquesta és una proposta que ve precisament de les peticions
dels ajuntaments. Tal vegada és que vostès no coneixen la
realitat dels ajuntaments o ni tan sols es molesten a conèixer
quines són les necessitats i les mancances que poden tenir els
ajuntaments, per exemple en matèria de finançament, i per tant
enfoquen el problema d’una altra manera.

Sabem que hi ha convenis de colAlaboració, però així i tot
qui assumeix el cost és l’ajuntament i nosaltres pensam que
aquesta és una competència de la Conselleria de Salut i per tant
hauria d’estar compensada, en tots els casos, per la Conselleria
de Salut.

I quant, faré un incís en el tema que sembla que només m’he
referit a Menorca, pos com a exemple alguns ajuntaments de
Menorca, que són els que jo conec, però a la proposició i a la
proposta d’acord queda molt clar que és extensiu a tots els
ajuntaments de les Illes Balears que actualment assumeixen
aquests costs.

Crec que, en definitiva, aquí, senyors i senyores diputats, la
qüestió és si hi ha voluntat política o no de fer realitat allò que
tots duen en el programa electoral, però que sembla ser que
després quan un governa s’oblida, i és que tots vostès van
defensar el municipalisme i van defensar en els programes
electorals que el municipi és l’administració més propera al
ciutadà i que per açò l’hem d’ajudar; i en canvi, quan duem
propostes concretes per poder alleugerar la falta de finançament
que tenen els ajuntaments i ajudar que no hagin d’assumir
despeses que els són pròpies, doncs en aquest cas aquí trobam
altres motius que no són la qüestió en si i fan tot el possible per
poder no donar suport a aquestes propostes.

I en canvi, com deia, a l’hora de fer programes electorals i
a l’hora de campanyes electorals, tots són molt municipalistes,
però a l’hora de la realitat res, amb fets aquí encara no hem vist
absolutament res.

Per tant, senyors i senyores diputats, aquestes propostes les
seguirem fent des del Grup Parlamentari Popular, perquè
consideram que és la nostra obligació; totes les demandes,
venguin d’allà on venguin, dels ciutadans, dels municipis i de
totes les administracions i entitats que facin falta. I per suposat
que farem totes les rodes de premsa que calguin per explicar-ho
i també per explicar que no ens han donat suport, i a veure com
ho justifiquen.

Crec que vostès ara són els que governen, vostès són els que
tenen l’obligació de fer coses, és a les seves mans i aquí veim
que no hi ha voluntat ni hi ha capacitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Passem doncs a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 1561/09.

Vots a favor?

Vots en contra?

7 vots a favor; 9 en contra. Per tant, queda rebutjada la
proposició no de llei.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1562/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a increment de les
prestacions sanitàries públiques a Ciutadella.

I a continuació passem a la tercera i darrera proposició no de
llei d’aquesta tarda, que és la RGE núm. 1562/09, també del
Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de les
prestacions sanitàries a Ciutadella.

Per defensar la proposició no de llei té la paraula l’Hble. Sra.
Gener, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyores diputats.
Aquesta és una proposició no de llei i, abans que el Sr.
Riudavets m’ho digui, no és per fer una roda de premsa ni molt
menys, sinó que és un tema molt important per a Ciutadella i, en
general, per a tota Menorca.

Hi ha diferents raons justificades que fan que sigui necessari
prestar les mateixes prestacions sanitàries públiques a la zona de
ponent de l’illa respecte de les que es presten a la zona de
llevant, o almenys que es prestin més de les actualment
existents.

En primer lloc, hi ha una raó, que és la de població: durant
els mesos d’estiu i de temporada turística es produeix un
augment considerable de la demanda de prestacions sanitàries
per part de la població turística. D’aquesta població flotant
turística, més del 45% resideix a la zona de ponent de Menorca.
Si volem oferir un bon producte turístic, és obvi que hem
d’oferir també un bon servei sanitari, pròxim i complet.

Si a aquest fet hi afegim l’augment progressiu de població
resident que hi ha hagut en els darrers cinc anys, fruit de
l’arribada de la immigració, s’explica també el fet que hagi
augmentat la demanda de prestacions.
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En segon lloc, les comunicacions. Hem de constatar que les
comunicacions internes de l’illa de Menorca no són del tot
òptimes ni segures per garantir un accés ràpid a l’hospital Mateu
Orfila, situat a Maó, per part dels residents de la zona de ponent
de Menorca i, molt especialment, per part dels residents de
Ciutadella, que només tenen una carretera que els porta a Maó.
Aquesta carretera podria tenir qualsevol dificultat d’accés, com
per exemple un accident que atura el trànsit, i el trasllat a
l’hospital Mateu Orfila es veu perjudicat amb els perills per al
pacient que pot comportar. A més a més, el fet de ser una
carretera d’un sol carril la fa més perillosa i menys segura.

En tercer lloc, tenim la proximitat de la prestació. Sense
dubtes la proximitat és un aspecte fonamental en salut i a un
nucli poblacional de tanta importància creim que no
s’acompleix. El temps, en salut, és un factor molt important.

En quart lloc, evitar desplaçaments innecessaris, un nombre
considerable de pacients s’han de traslladar a Maó per a proves
complementàries senzilles, com una mamografia, un TAC o una
ecografia que són de curta durada en la seva realització i en
canvi suposa per al pacient i el seu acompanyant perdre tot el
matí o tot el capvespre ja que s’han hagut de desplaçar a Maó
amb el temps que comporta i amb la conseqüent pèrdua de feina
o bé amb els problemes que també són possibles d’haver deixat
la família, fills o persones majors, que tenen en el seu càrrec.
Tot això provoca unes molèsties que podrien quedar
minimitzades a la mínima expressió, valgui la redundància, si
es realitzessin a Ciutadella mateix. 

En cinquè lloc, disminuir les llistes d’espera. El fet de
realitzar més prestacions sanitàries a Ciutadella suposaria la
disminució de llistes d’espera existents en proves
complementàries, serveis terapèutics, visites d’especialistes i
d’intervencions quirúrgiques.

I en sisè lloc, pensam que hi ha d’haver igualtat de drets i
igualtat d’oportunitats, consideram que tots els ciutadans de
Menorca han de tenir els mateixos drets i prestacions sanitàries
arreu de tota l’illa i en les mateixes condicions. Creim que
residents de la zona de Ponent de Menorca han de poder gaudir
d’un major nombre de prestacions i serveis sanitaris públics.
Aquestes noves prestacions sanitàries públiques podrien donar-
se en el mateix centre de salut de Canal Salat o bé aprofitar el
concert sanitari existent amb altres centres hospitalaris privats.

Ciutadella compta amb un centre de salut, el Canal Salat,
destinat a atenció primària i urgències en el qual també es dóna
atenció a la majoria d’especialitats, però sense unitat
hospitalària ni quirúrgica. Per tant, el centre de salut Canal Salat
a més d’esdevenir insuficient en certes èpoques de l’any com és
l’estiu tampoc no cobreix ni totes les especialitats ni
prestacions. Tot i que les prestacions sanitàries es varen
incrementar de forma significativa en el passat mandat amb
l’ampliació de les instalAlacions d’aquest centre de salut la qual
cosa va permetre incrementar les visites d’especialistes i dotar
d’un espai per a hospital de dia o quimioteràpia encara no
s’ofereixen, com he dit, prestacions d’hospitalització i
quirúrgiques que no siguin ambulatòries.

Per altra banda l’ib-salut ja té algunes de les prestacions
concertades amb altres centres hospitalaris, com per exemple la
realització de parts i la pràctica totalitat d’intervencions
quirúrgiques així com unitat hospitalària i unitat de cures
intensives, a Mallorca i altres indrets. Creim que una solució
seria el fet d’augmentar el concert de prestacions sanitàries de
l’ib-salut a Ciutadella. Algunes prestacions ja estan concertades,
les de cirurgia major ambulatòria, però només en les
especialitats de trauma, oftalmologia i cirurgia, i aquestes han
tingut una considerable disminució en el 2008 respecte del
2007. En conjunt han disminuït 132 intervencions, és a dir, en
el 2007 es varen fer 363 i en el 2008 s’han disminuït fins a 231.

Hi ha algunes proves diagnòstiques que estan concertades,
però aquestes gradualment han disminuït considerablement, per
exemple TAC se n’han fet molts menys, ecografies i
mamografies, que és la prova que més ha disminuït, de 884 que
es varen fer el 2007, el 2008 només se n’han fet 271. En canvi,
sabem que hi ha llistes d’espera en aquestes proves
complementàries com també n’hi ha en altres especialitats que
es donen a Ciutadella, però que en canvi no donen l’abast i per
tant moltes vegades s’han de desplaçar fins a Maó.

En definitiva, pensam que totes aquestes proves
complementàries a què feia referència, les intervencions de
cirurgia major ambulatòria, els parts o les estades de llarga
durada, podrien ser prestacions sanitàries que perfectament es
podrien oferir a Ciutadella atenent-nos a totes les raons que
inicialment he explicat i que ajudarien a millorar la qualitat de
vida dels nostres pacients. Es per això que demanam, instam, al
Govern de les Illes Balears a realitzar els estudis, gestions i
tràmits necessaris per tal d’ampliar el concert de l’ib-salut a
Ciutadella de Menorca pel que fa referència a prestacions
sanitàries d’hospitalització i de cirurgia no ambulatòria així com
PAC. Demanam, instam el Govern de les Illes Balears a
realitzar els estudis, les gestions i els tràmits necessaris per tal
que el centre de salut Canal Salat de Ciutadella incrementi les
prestacions sanitàries. Cal dir, també, que un acord d’aquestes
característiques va ser aprovat per unanimitat de totes les forces
polítiques el passat dia 12 de febrer del 2009 a l’Ajuntament de
Ciutadella, per tant, esper que tots els grups polítics d’aquesta
cambra que donen suport al Govern i que coincideixen amb la
representació que hi ha a l’Ajuntament de Ciutadella també
puguin donar suport a aquesta proposta.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Pel Grup Parlamentari Mixt no
han demanat la paraula. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Eduard
Riudavets per un temps de deu minuts.
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EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. En primer lloc permetin-me que en aquesta proposició
no de llei em posi seriós o almanco un poc més seriós que en les
anteriors, que no dic que no fossin serioses. Permeti’m vostè,
Sra. Gener, que li digui sense cap acritud, que consider que
vostè personalment no havia d’haver presentat aquesta
proposició no de llei ni molt manco defensar-la aquí en
comissió. No és una qüestió de menystenir els seus drets com a
diputada, que els té tots per presentar el que desitgi, té tots els
drets per presentar el que trobi que ha de presentar, però hi ha
una qüestió d’ètica i fins i tot d’estètica que crec no es
correspon amb el que avui ha presentat. 

Vostè sap perfectament, millor que jo, que a Ciutadella hi ha
un sol centre hospitalari privat, la Clínica Menorca. Quan al
primer punt de la proposició no de llei ens demana amb un
eufemisme ampliar el concert de l’ib-salut a Ciutadella de
Menorca, i es refereix a la Clínica Menorca, clínica de la qual
vostè va ser gerent fins al 2003, i amb qui manté una relació
contractual només suspesa perquè està en serveis especials. És
a dir, ens demana, en definitiva, un augment de beneficis per a
l’empresa de la qual vostè encara forma part en certa manera.
No em sembla que això sigui gens si no ètic, almanco estètic
sobretot tenint en compte que vostè com a regidora d’Hisenda
va signar un conveni que va atorgar a aquesta clínica més de
59.000 euros anuals en detriment de l’ajuntament, aquest
ajuntament que vostè la legislatura anterior defensava tant. No
entraré més en aquest tema, però crec que és bo que quedi
reflectit en acta perquè aquestes coses els diputats les hem de
cuidar, les hem de cuidar si més no per la dignitat del càrrec que
ocupam. 

Un altre assumpte que a vostè no li agrada que jo digui, per
cert, crec que vostès estan creant una sèrie de bateries de
proposicions no de llei amb una finalitat mediàtica, vostè s’ha
avançat a dir el que jo ho diria -i naturalment jo ho dic perquè
no ho deixaré de dir perquè vostè ho hagi dit abans. No ens
enganem, vostès no presenten aquestes proposicions no de llei
moguts per cap mena de preocupació pels pacients o ni tan sols
a partir d’estudis seriosos de la situació, no, no és cert, l’única
motivació -i perdoni que li ho digui- és absolutament
demagògica i si no ens hauria de demanar, escolti varen tenir
quatre anys i no ho varen fer, per què ara ens exigeixen que ho
facem amb tanta celeritat, per què? Per poder sortir demà a la
premsa dient hem demanat això i ens han dit que no.

Ja ho sabem, sabem que és el joc de la política, però no ens
vulgui vendre el que no és perquè molts d’aquí ja fa molts
d’anys que hi estam i coneixem quines són les seves tàctiques.
Passaré ja, per no allargar-me més en preàmbuls, a comentar els
dos punts concrets de la proposició no de llei. El primer
demana, com ja he explicat en la introducció, ampliar el concert
de l’ib-salut a la Clínica Menorca de Ciutadella, el concert que
existeix ara és per donar un servei complementari a la sanitat
pública, nosaltres consideram -el nostre grup considera- que ja
abasta les necessitats existents i de fet considera també el nostre
grup que això s’ha de reduir gradualment mentre augmenti
l’oferta en la sanitat pública, que aquests concerts han de ser
excepcionals, complementaris i si és possible s’han d’extingir
el més aviat possible. 

Hem d’afegir, i això també ho hauria de saber vostè, que ara
per ara hi ha una gran insatisfacció amb els serveis que presta la
Clínica Menorca, una gran insatisfacció, i per tant hem de ser
molt prudents quan es tenen, com vostè ha dit i ens ha retret,
responsabilitats de govern d’augmentar concerts que generen
insatisfaccions entre els usuaris. Això és el que hi ha i per tant
no li estranyarà el nostre vot contrari a augmentar concerts amb
la Clínica Menorca. 

Si ens fixam amb el segon punt podem observar l’ambigüitat
calculada de la redacció. Crec que està fet així expressament per
posteriorment -com ja he dit- fer la demagògica dient que el
Govern de les Illes Balears discrimina Ciutadella. Ja veig els
titulars de demà passat. Fins i tot ha gosat a dir vostè, Sra.
Gener, que hem de tenir iguals drets en sanitat, és a dir, quaranta
quilòmetres ens fan drets diferents, per favor, això és
demagògia, llavors que -escolti jo som alaiorenc i en vull un a
Alaior- i Es Migjorn en voldrà un altre, per l’amor de Déu. Això
és la típica demagògia que no s’aguanta de cap peu.

Vostè sap perfectament que no és així, que no hi ha una
discriminació cap a Ciutadella, que podríem millorar les
prestacions sanitàries? Sense dubte, i les millorarem i si cal o es
veuen en la necessitat de més especialitats se’n posaran, però no
a partir del capritx, sense cap estudi seriós, sense cap mapa de
necessitats, sense fluxos de població, no senyor, vostè
simplement ens demana que posem especialitats a Ciutadella
perquè a vostè li interessa dir que el Govern ha dit que no a més
especialitats a Ciutadella. Ens coneixem, Sra. Gener, i ja arriba
un moment que avorreixen aquestes proposicions no de llei fetes
només en aquest sentit posterior. La setmana passada les
queixes del Mateu Orfila, avui si els administratius dels
ajuntaments, que sí a les especialitats, Sra. Gener, en castellà
diuen: “arrieritos somos y en el camino nos encontraremos”,
i em sembla que a vostè ja l’hem trobada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’adhereixo totalment a les
paraules del portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula,
crec que poca cosa podré afegir a les dades i als arguments
clars, directes i sincers que ha expressat el portaveu. El primer
que em va cridar l’atenció d’aquesta proposició no de llei que
presenta el Grup Popular va ser el títol i la incongruència amb
el que després proposa. Vegem-ho, el títol és “Increment de les
prestacions sanitàries públiques a Ciutadella”, i en canvi en el
primer punt demana ampliar el concert de l’ib-salut amb una
clínica privada. 
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Referint-nos un poc a l’illa de Menorca en conjunt,
l’assistència sanitària a Menorca està totalment coberta per
l’Hospital Mateu Orfila, en aquest hospital s’han fet ja una sèrie
de millores i estan en camí unes altres que per no fer massa
extens aquests serveis entre d’altres hi ha una incubadora de
transport, un polígraf respiratori, un monitor de depuració
extrarenal contínua, un citoscopi flexible, un colposcopi, un
ecodople, entre d’altres millores. A més, en breu podrem dir que
l’illa de Menorca tendrà el servei de teleictus, un servei sense
dubte que millorà el servei sanitari per a tots els ciutadans de
l’illa de Menorca.

Concretant amb relació a Ciutadella, ja que la proposició no
de llei es refereix concretament a aquesta població, podem dir
que a aquesta població hi ha 26.554 persones, existeix un centre
d’especialitats, el centre de salut Canal Salat com ja s’ha
mencionat, que presta assistència especialitzada en règim de
consultes externes, a més, es presten en el mateix centre serveis
d’atenció primària i serveis les 24 hores en el punt d’atenció
contínua que hi ha. Hi ha una ambulància medicalitzada en base
permanent a Ciutadella. S’ha fet menció a l’existència d’un
concert amb la Clínica Menorca, que la Sra. Gener coneix
perfectament, per realitzar activitat quirúrgica amb la funció de
donar suport i complementar els serveis quirúrgics de l’Hospital
Mateu Orfila. En cas de necessitat es pot utilitzar aquest recurs
que està actualment vigent i, per tant, entenem que no és
necessari iniciar nous estudis ni gestions per ampliar aquest
concert.

En l’exposició de motius es diu, i ho ha ratificat la ponent,
que si es fan més concerts amb la privada baixaran les llistes
d’espera. Clar, això feia el Partit Popular quan governava
aquestes illes i això fa el Partit Popular a la comunitat autònoma
de Madrid on desprestigia els serveis públics en matèria de
sanitat i ajuda a tenir bons comptes corrents a les clíniques
privades. Aquesta no és la nostra postura, aquesta no és la
postura del Grup Parlamentari Socialista. Per a la seva
informació, Sra. Gener, li puc dir amb total claredat i seguretat
que l’Hospital Mateu Orfila té la llista d’espera més baixa de les
Illes Balears. Com s’ha fet això? Com s’ha pogut aconseguir
sense ampliar els concerts amb clíniques privades com vostès
feien? Doncs s’ha fet d’una altra manera molt senzilla, aquest
govern ho ha fet ampliant, dotant de més serveis i recursos
l’hospital. 

Les dades, que tampoc no especificaré perquè a més les
poden saber demanant-les a la Conselleria de Salut com ho he
fet, no menteixen, són dades objectives que confirmen que la
concertació privada ha baixat, i molt, a aquestes illes governant
el pacte. En definitiva, que tampoc no m’agradaria allargar-ho
perquè a més el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula
ha estat prou clar.

I fent referència als dos punts de la seva proposició no de
llei li puc dir que amb relació al primer punt votam clarament en
contra. Ja existeix un concert i consideram que s’ha de fer un
concert si és imprescindible i es garanteix, de la mateixa manera
que es garanteixen els serveis públics, un servei sanitari de
qualitat. La seva argumentació deixa clar que es potencia en
certa forma la cosa privada, l’assistència sanitària privada,
nosaltres no, perquè la nostra postura -com li dic- és a favor de
la sanitat pública, en primer lloc, i la qualitat assistencial en
segon lloc, no millorar l’economia de cap clínica privada. 

A més, li he de comentar, perquè no ho puc deixar passar de
la mateixa manera que ha fet el Sr. Riudavets, que no queda
gens bé que una exgerent de la Clínica Menorca que té aquest
concert a Ciutadella sigui justament la proposant d’una
proposició no de llei que demana ampliar aquest concert amb la
clínica de la qual era gerent. Nosaltres ho hem pogut confirmar,
fins i tot, tenint amb nosaltres el conveni que va signar l’1 de
març del 2006 a l’Ajuntament de Ciutadella amb aquesta clínica
i hem pogut veure les seves dades en el contingut d’aquest
conveni. M’abstendré de fer més comentaris, si de cas hi haurà
ocasió de fer-ho, però entenem -tal com ha dit el Sr. Riudavets-
no sé si èticament, però segur que estèticament és
impresentable.

Amb relació al segon punt el Grup Popular demana que
s’augmentin els serveis del centre Canal Salat, però quin
serveis? Perquè dels que podia posar només quedava
cardiologia i ja hi és, es fan fins i tot ecocardiografies, es fan
exploracions diagnòstiques de digestiu. És a dir, puc conformar
amb vostès que tots els partits han fet millores a Ponent, no
negarem que per al Partit Popular s’han fet millores, només
faltaria, segur que se n’han fet, però a més de dir això el que no
podem compartir és el fet que ara vostès demanin ampliar uns
serveis quan vostès, entre el 2003 i el 2007 es va fer el centre
Canal Salat, i en canvi no varen preveure, bé, varen incloure els
serveis i l’espai que el Partit Popular va considerar adient i dos
anys després ja demanen una ampliació de serveis. També
compartesc amb el Sr. Riudavets que aquesta és una proposició
que es fa més de parets enfora d’aquesta seu parlamentària que
de parets endins. 

Amb aquest segon punt compartim la manifestació bàsica
que volem els millors serveis sanitaris per a tots els ciutadans de
Menorca, no prioritzant una població sobre cap altra. Li propòs
una esmena de substitució a aquest segon punt, Sra. Gener,
d’una redacció molt similar a la plantejada per vostè i seria de
la següent manera: “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar...”, nosaltres admetem
aquesta redacció, tot i que encara ja es fan gestions i tràmits en
aquest sentit. Però de totes maneres acceptam dir que s’insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar els estudis, les gestions i
els tràmits necessaris perquè s’incrementin les prestacions
sanitàries per a tots els ciutadans de Menorca dins els serveis de
salut pública.

Esper, desitj, deman que acceptin aquesta esmena que no
posa cap ciutadà de Menorca damunt un altre ciutadà de
Menorca. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Torres. Per contradiccions, Sra. Gener, té la
paraula per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. GENER I BOSCH:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats
i especialment els portaveus, no s’han llegit la proposta, ni tan
sols s’han llegit el que proposa l’acord aquesta proposta. Vostès
ja donen per fet que demanam ampliar el concert sanitari o que
demanam ampliar les prestacions sanitàries del centre de salut
de Canal Salat. No, aquí el que demanam és instar el Govern de
les Illes Balears a realitzar els estudis, les gestions i els tràmits
necessaris per tal d’ampliar el concert o per tal d’incrementar
les prestacions sanitàries. 

És a dir, per esbrinar si és possible ampliar aquest concert o
si és millor incrementar les prestacions sanitàries, atenent-nos
a totes les raons que a l’exposició de motius queden molt clares,
però vostès en cap moment no hi han entrat, com és el fet de la
població, perquè la Sra. Torres ralla de 26.000 persones, açò és
el que diu el cens i durant uns mesos a l’any. Però, si Déu ho
vol, esperem que aquesta temporada turística no sigui tan
dolenta com es preveu, i que aquesta quantitat es dupliqui. Per
tant, població flotant n’hi ha molta més.

No han mencionat altres motius que són els que
vertaderament ens duen que a Ciutadella hi hagi d’haver més
prestacions sanitàries, com és la falta de comunicacions, com és
per exemple el fet d’evitar desplaçaments innecessaris, com és
el fet de disminuir les llistes d’espera, Crec que disminuir les
llistes d’espera, molt contràriament a allò que deia la Sra.
Torres, no és per fer disminuir les estadístiques i prou. Escolti,
si disminuïm les llistes d’espera vol dir que donam resposta als
ciutadans i que les persones que esperen una intervenció
quirúrgica o una prova complementària que tal vegada és bàsica
i urgent per a la seva salut, ja sigui a un centre hospitalari privat
o a un centre públic, li donam resposta. Per tant, nosaltres estam
a favor del concert sanitari per disminuir llistes d’espera perquè
d’aquesta manera donam resposta als ciutadans i una resposta
que en aquest cas és de salut, de vida i prou important perquè
sigui una prioritat.

Per tant, nosaltres demanam que es faci ja aquest estudi, el
pot fer la mateixa conselleria, però com que aquí basta que ho
presenti el Partit Popular per ni llegir-ho, ni aprofundir-hi i per
tant, no hi estam d’acord. Açò no ho puc entendre, com pot ser
que aquí el PSOE i el PSM no hi estiguin d’acord i a Ciutadella
aquestes mateixes forces polítiques hi doni suport i no tenguin
cap problema, tot el contrari, per què? Perquè miram per als
ciutadans de la nostra illa, per als ciutadans de la nostra terra.
En canvi aquí no, aquí venim a fer política i venim a dir unes
coses que no tenen res a veure amb el fons d’aquesta proposta,
que no és altre que millorar la qualitat de vida dels nostres
pacients, la qualitat de vida dels nostres ciutadans. Idò no, aquí
podem veure la demagògia i el poc interès que hi ha d’aquests
partits polítics que defensen una cosa allà i una altra totalment
diferent aquí.

Jo crec, Sr. Riudavets, que vostè s’ha de tranquilAlitzar
perquè aquesta diputada presentarà totes les propostes que facin
falta, tant si a vostè li agraden com si no. Tal vegada vostè ja no
en proposa des que és al Govern..., tal vegada és açò que té.
Però escolti, jo faré tota la feina que hagi de fer, tota la que
m’encomanin els ciutadans, les entitats i les associacions,
venguin d’allà on venguin, perquè és la meva obligació i la
meva responsabilitat com a càrrec públic poder traslladar al

Govern les necessitats que pugui tenir Menorca en general i les
Illes Balears. Si defensam incrementar més prestacions
sanitàries públiques a Ciutadella és perquè han disminuït. Li he
donat les dades. O sigui, les prestacions concertades que es fan
a la Clínica Menorca no són privades, són públiques, són
prestacions que es fan públiques a compte de l’ib-salut, però que
es fan allà, pagant igual que li costa a l’ib-salut a l’Hospital
Mateu Orfila, fins i tot tal vegada li costi més barat.

Per tant, si jo deman més prestacions sanitàries és perquè
se’n fan menys i està constatat, li he donat les dades. Resulta
que han minvat, han tingut menys qualitat en aquest aspecte. Es
feien 884 mamografies i només se’n fan 271, per tant, hi ha 600
persones que han hagut d’anar a Maó per fer-se una mamografia
de deu minuts, i açò jo ho trob un absurd, quan aquesta
mamografia feta a Ciutadella a l’ib-salut no li costa més, lleva
llistes d’espera i beneficia els ciutadans. Però sembla que aquí
no hi som ni per beneficiar ni per cercar millors prestacions per
als ciutadans, deim que no a tot.

Efectivament, l’Hospital Mateu Orfila té la millor
tecnologia, n’estam tots molt contents, i el Partit Popular hi va
contribuir molt. Però açò, una vegada més, no arregla els
problemes que puguem tenir a Ciutadella quant a desplaçaments
i a proximitat.

Per tant, aquesta és una proposta que es presentava i que va
ser aprovada per unanimitat i no puc entendre que en aquest
parlament, representat per les mateixes forces polítiques, ara
haguem de dir que no, quan, a més a més per unanimitat, fa unes
setmanes en el plenari d’aquest parlament vàrem aprovar un
punt que es referia que reconeixíem la complementarietat de la
sanitat pública i la sanitat privada. I ara aquí han vingut a
demonitzar la sanitat privada, quan moltes vegades fa aquesta
feina de complementarietat i fa en definitiva que tots puguem
gaudir d’unes millors i més abundants prestacions sanitàries.
Em sap molt de greu que aquesta proposta no pugui ser
aprovada tal com està.

Quant a l’esmena el Partit Socialista, no l’acceptam com a
esmena de substitució, si vol ser d’addicció em sembla perfecte.
Però el que està posat és així. En tot cas, si vol afegir un tercer
punt amb el que vostè em diu, me sembla perfecte, hi estam
d’acord. Però tota l’exposició de motius fa referència al cas
concret de Ciutadella i els punts 1 i 2 crec que s’han de
mantenir; si hi afegim el punt 3, com no pot ser d’altra manera,
hi estarem d’acord.

Vull lamentar aquesta demagògia i aquesta falta de voluntat
de voler millorar les prestacions dels ciutadans, de millorar la
qualitat de vida dels nostres ciutadans.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Gener. Entenc que la proposta era de
substitució, Sra. Torres?

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, és de substitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Llavors la seva esmena no ha estat
acceptada. 

Per tant, votarem la proposició en els seus termes.

Vots a favor de la Proposició no de llei RGE núm. 1562/09?

Vots en contra?

7 vots a favor i 9 en contra.

Queda rebutjada aquesta proposició no de llei.

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