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LA SRA. PRESIDENTA:

Señoras y señores diputados, comenzaremos la sesión de
hoy. En primer lugar pediría si se produce alguna sustitución.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Sra. Presidenta. Assumpta Vinent sustituye a Santiago
Tadeo.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas Navarro sustituye a la Sra. Rosamaria
Alberdi.

I. Compareixença RGE núm. 11323/09, solAlicitada per
quatre diputats membres de la Comissió no permanent de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Popular, de l'Hble.
Conseller de Salut i Consum, per tal d'informar sobre les
actuacions desenvolupades davant el virus H1N1 (grip A).

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punto del orden del día de hoy consiste en la
comparecencia RGE núm. 11323/09, del muy Hble. Conseller
de Salud y Consumo, solicitada por cuatro diputados miembros
de la Comisión no Permanente de Salud, adscritos al Grupo
Parlamentario Popular, para informar sobre las actuaciones
desarrolladas ante el virus H1N1,  gripe A desde el Gobierno de
las Islas Baleares.

Asiste el Hble. Sr. Conseller de Salud y Consumo, Vicenç
Thomàs i Mulet, acompañado de los cargos siguientes: Sra.
Margarita Buades i Feliu, directora general de Salud Pública y
Participación; Sr. Joan Pou i Bordoy, director asistencial de
Servicios de Salud; Sr. Enrique Riu i Benedicto, jefe del
Gabinete del conseller y Sr. Antonio Cañellas, asesor técnico
del conseller. 

Tiene la palabra el Hble. Conseller para la exposición oral
sin límite de tiempo.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i senyors
diputats. Comparesc avui davant la Comissió no Permanent de
Salut d’aquest parlament per tal d’informar sobre activitats i
actuacions que s’han duit a terme des de la Conselleria de Salut
i Consum amb motiu de la nova grip A, així com per informar-
los sobre quin és l’estat actual i quines són les novetats referides
a aquesta pandèmia mundial. 

Aquesta compareixença avui, com vostès saben, és la tercera
centrada únicament i exclusivament en aquest tema de salut
pública; des del mes d’abril, quan va aparèixer el nou virus, hem
procurat donar de manera pràcticament immediata, amb rigor i
transparència, tota la informació relativa al nou virus H1N1.
Una prova més que intentam mantenir una total transparència i
una constant informació i comunicació aquí al Parlament i als
ciutadans i a les ciutadanes de les Illes Balears.

Per començar faré un breu repàs del que han estat anteriors
compareixences. En la primera vaig comparèixer a petició
pròpia dia 29 d’abril, el mateix dia que l’OMS va declarar el pas
a fase 5, risc de pandèmia imminent i vaig tenir oportunitat de
compartir amb vostès les primeres informacions referides als
primers casos d’aquest virus sorgits a Amèrica Central. En
aquella primera compareixença els vaig explicar quina va ser la
nostra reacció i com des del primer moment ens vàrem posar a
treballar. Una primera passa va ser adaptar amb molta feina el
Pla de preparació i de resposta davant una pandèmia de grip
existent per passar d’un marc general a un més específic. Els
vaig explicar la feina que havíem fet: els sistemes de resposta;
la creació de tres comitès, un d’autonòmic, un tècnic-assessor
i un comitè operatiu integrats per professionals de tot l’àmbit de
Salut, tots tres es mantenen operatius, s’han reunit les ocasions
que han estat necessàries i compleixen a la perfecció les tasques
encomanades. 

A la segona compareixença, dia 28 de juliol, vaig tenir
l’oportunitat d’actualitzar i d’ampliar totes les informacions,
vaig fer un repàs cronològic, vaig explicar com havia
evolucionat la pandèmia a les Illes Balears i quina era la situació
arreu de l’Estat. També els vaig donar detalls de com ens
havíem organitzat i vaig explicar en quins possibles escenaris de
futur treballàvem i com s’articularia la nostra resposta segons
cadascun. 

Ara que han transcorregut sis mesos dels primers casos avui
tenim més coneixements i menys incerteses. Tots vostès saben
que a l’hemisferi Sud ja ha passat l’hivern, i l’observació i el
seguiment del que ha succeït en aquests països ens serveix, en
aquest moment, als països de l’hemisferi Nord per posar a punt
estratègies de cara a l’hivern que tot just sembla vol començar.

El seguiment que fa la comunitat científica i els organismes
internacionals envers possibles mutacions del virus ens indiquen
que no hi ha motius per esperar que la pandèmia al nostre indret
es manifesti de manera diferent a allò que ha estat en els mesos
d’hivern de l’hemisferi Sud atès que no ha sofert, a hores d’ara,
gaires modificacions. Tots vostès saben que estam davant un
virus nou que es transmet fàcilment, que té un nivell de
patogenicitat baix i que malgrat els virus de la grip tenen un
comportament, a vegades, difícil de predir la situació ens permet
estar en situació d’alerta, preparats, però sense estar alarmats.
Vull tornar a remarcar que en aquest moment ja sabem que prop
del 95% dels casos tenen una incidència, una característica lleu.

El missatge important que varen tenir en comú les dues
compareixences anteriors, i també podem incloure la d’avui, és
un missatge de tranquilAlitat ja que comptam amb un bon
sistema de salut, amb uns bons i excelAlents professionals
sanitaris, i això ha demostrat ser una garantia per al conjunt de
les ciutadanes i dels ciutadans. Vostès saben que a més
d’aquestes dues compareixences hem tengut l’oportunitat de
mantenir intercanvi d’informació amb els grups parlamentaris
fora de la compareixença, la darrera vegada dia 28 d’octubre,
ara fa poques dates després del darrer consell interterritorial.
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En aquesta tercera compareixença d’avui m’agradaria
compartir les darreres informacions amb relació a l’estat de
situació, inici de la campanya de vacunació, plans de
contingència d’ib-salut i plans d’empreses i centres de treball i
accions de comunicació desenvolupades. 

L’estat de la situació en aquests moments podríem dir que
comença aquesta mateixa setmana amb la desgraciada notícia de
la mort del nin de dos anys que va morir la matinada de dissabte
passat a l’hospital de Son Llàtzer, un infant que, tots vostès
saben, tenia una patologia de base molt greu i que no va poder
resistir l’agressió d’aquest nou virus. Les darreres dades
recollides per la xarxa sentinella ens diuen que -les darreres
dades que són d’avui mateix, la setmana entre dia 8 i dia 14- ja
és una taxa d’incidència de 141,66 casos per 100.000 habitants,
inferior de la darrera que tenim estatal que correspon a una
setmana abans, de 327, per tant, parlam d’un nivell d’intensitat
alt i d’evolució ascendent, la qual cosa ens fa preveure que en
el transcurs de les pròximes setmanes aquestes taxes detectades
creixin de forma gradual.

Si comparam l’activitat gripal d’aquestes darreres setmanes
respecte dels corresponents a anys anteriors sí que és veritat que
s’observa una molt acusada activitat. Per tant, esperam que
enguany l’onada epidèmica s’avanci en el temps respecte del
que era habitual de l’epidèmia de la grip estacional que
normalment succeïa el mes de gener. 

Amb relació als grups aquesta grip afecta de manera més
important la franja d’edat d’entre 5 i 14 anys majoritàriament.
És veritat que entre 14 i 60 anys també hi ha casos, però la gran
majoria són entre 5 i 14 anys. També hem de destacar que són
pocs els casos que es detecten en edats superiors als 64 anys. 

En aquests moments l’impacte de la demanda assistencial en
els serveis sanitaris és moderada tant en els serveis d’urgència
hospitalaris com en l’atenció primària. L’increment de demanda
observat és més marcat, especialment, a l’atenció pediàtrica,
però sense arribar a nivells que obliguin a reforçar fins ara els
serveis o causin saturació. En aquests moments l’increment de
les urgències hospitalàries respecte de l’any anterior es podria
xifrar al voltant d’un 8% i de l’atenció primària d’un 10%.

A més de la xarxa sentinella la Conselleria de Salut té
establert, des del mes de juliol, un seguiment dels casos greus.
Podríem dir que a data d’avui, dia 17 de novembre, han
ingressat a planta 259 persones, 20 d’elles ingressades a la UCI.
També constatar que ni a les nostres illes ni al conjunt de l’Estat
no s’ha registrat un increment esperat de mortalitat general
associada a la pujada de zona pandèmica. 

Amb relació als medicaments i als antivirals només
informar-los que les persones que han de ser tractades amb
aquests medicaments, que són les persones que els professionals
troben indicat fer-ho, tenen al seu abast tractament antiviral que
se subministra gratuïtament als centres hospitalaris i als centres
de salut. Tots vostès saben que el Consell Interterritorial va
autoritzar el Ministeri de Sanitat perquè des de dia 1 de
novembre aquests medicaments tornassin a ser dispensats a
oficines de farmàcia amb recepta mèdica i sense finançament
públic. Els vull dir que a data d’avui els metges de les Illes
Balears han fet una prescripció d’aquests medicaments de 888
tractaments. A les Illes Balears, com ja els vàrem informar,

disposam de medicació necessària per fer front a aquesta
prescripció.

Amb relació a la vacunació, que també ho havíem abordat
des de la vesant d’expectativa, en aquests moments vostès ja
saben que la vacuna és una important mesura de prevenció,
sobretot per als casos amb una malaltia associada. Hem de
recordar que amb relació als temes de vacunes el Consell
Interterritorial va aprovar una compra centralitzada de vacunes
per part del Govern central, seguint recomanacions de l’OMS,
i en va fer una adquisició per a un 30% de població més un 10%
de fons per a ús estratègic. 

Com ja saben vostès aquest dilluns, dia 16 de novembre,
s’ha iniciat la campanya de vacunació de la grip A a la nostra
comunitat, és una campanya que es desenvolupa
fonamentalment als centres de salut d’atenció primària de totes
les Illes, però es colAlabora estretament amb tots els dispositius
privats i mútues laborals de salut.

M’agradaria destacar dos punts importants respecte de la
vacuna front de la grip A, és una vacuna segura, perfectament
testada i avalada per tots els organismes pertinents tant
d’Europa com d’Espanya. Per tant, és un mitjà molt eficaç per
reduir l’expansió d’aquesta pandèmia; per això, és molt
recomanable que les persones que formin part dels grups de risc
es conscienciïn de la importància que té vacunar-se, ja no només
per la seva pròpia salut sinó especialment per la salut de tota la
població de les Illes Balears. Si s’arriba a una bona cobertura
amb aquesta campanya s’aconseguirà crear una barrera per a la
infecció ja que les persones vacunades no transmetran la grip o
ho faran en una mesura molt menor.

En aquest sentit, els objectius d’aquesta campanya de
vacunació bàsicament són tres: per una banda disminuir la
incidència de la grip pandèmica a la població de les Illes
Balears; en segon lloc disminuir la incidència de complicacions
en la població més susceptible; i en tercer lloc evitar el contagi
dels professionals sanitaris i sociosanitaris, a més d’altres
considerats de serveis essencials, perquè han de tenir cura de les
persones que puguin estar malaltes o d’activitats essencials per
al conjunt de la societat. 

La Conselleria de Salut i Consum disposarà d’un total de
215.000 dosis de vacuna per a aquesta campanya. La campanya
de vacunació s’ha planificat, en aquest cas, per qüestions de
logística amb un sistema de cita prèvia a través del telèfon 902
079079, que és el mateix número de telèfon que els nostres
ciutadans i les nostres ciutadanes estan habituats a utilitzar per
demanar cita prèvia. El telèfon funciona de dilluns a dissabte de
les 7 del matí a les 9 del vespre. El sistema informàtic de la
centraleta telefònica permet citar a un agent especial de la
vacunació de la grip A a totes aquestes persones candidates a la
vacunació. Si es produís un cas de dubte o de discrepància es
donarà cita o es dóna cita amb un professional sanitari que en el
seu cas citaria la persona per a la vacunació. 
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El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
recomana la vacunació a les persones majors de sis mesos que
tenguin una malaltia crònica; als treballadors dels centres
sanitaris; als treballadors dels centres sociosanitaris; als
treballadors de serveis essencials com són cossos de seguretat
de l’Estat, policies, bombers i protecció civil; a les dones
embarassades i als treballadors d’institucions penitenciàries. La
primera recomanació és en aquests grups de població i
únicament, per tant, es recomana la vacunació per a les persones
que formen part d’aquests grups de risc.

Vull dir-los que a dada d’avui migdia havien estat citades ja
11.648 persones i ja s’havien vacunades 2.055 persones. Per
tant, aquelles persones de més de 65 anys que no tenguin
malalties cròniques no necessiten ser vacunades, no se’ls
recomana vacunar-se de la grip A; pel que fa a les persones que
estan fora d’aquests grups de risc, independentment de la seva
edat, la recomanació, en principi, no existeix continuant els
criteris establerts pels organismes científics, pels organismes
tècnics i per la Comissió Nacional de Salut Pública. 

És important comentar que per problemes de tècnics de
producció la vacuna de les dones embarassades no ha estat
possible administrar-la aquesta setmana, si es produeix el fet
que ens han comunicat la vacuna de les embarassades arribarà
aquest mateix divendres i en aquests moments ja se citen dones
embarassades per a la propera setmana. Com vostès ja saben per
afegir un plus de seguretat, la vacuna de les embarassades no du
adjuvant, la qual cosa ha fet que aquesta fabricació sigui més
lenta. 

Segon les dades del Servei de Salut a les Illes Balears hi ha
160.960 persones que formen part d’aquests grups de risc, amb
una distribució per Illes de: a Mallorca 133.375 persones, a
Menorca 10.964, a Eivissa 15.674, i a Formentera 947. A
aquestes 160.960 persones hem d’afegir uns 19.731 treballadors
públics i privats dels sectors professionals als quals se’ls
recomana vacunar i una xifra d’embarassades en un nombre
aproximat entre 8.000 i 10.000. Per tant, el nombre total de
persones que, en principi, són candidates a la vacunació sumen
una xifra aproximada de 190.000 persones. 

Ja vàrem explicar en anteriors compareixences que una de
les coses que hem fet aquest estiu, el mes de juliol, és juntament
des de l’àmbit de Salut Pública i del Servei de Salut un gran
esforç per definir diferents protocols d’actuació clars, coordinats
i consensuats entre comunitats autònomes, ministeri i Servei de
Salut. El llistat és llarg, jo els donaré unes pinzellades des d’un
protocol de diagnòstic d’actuacions front la detecció de casos,
el protocol de manteniment de vigilància de la grip, la definició
dels grups de població per a l’administració d’antivirals, una
guia per a l’elaboració de plans d’empreses, un document de
preguntes i respostes davant la grip en el medi laboral,
recomanacions per a professionals d’atenció primària sobre el
maneig del diagnòstic i terapèutic de la infecció, un pla amb
referència als sistemes de transfusions, un ús de proves
diagnostiques, ... Simplement faig un resum de l’ampli treball
que es va fer aquest estiu que forma part del Pla de
contingència.

Si em permeten aprofit per fer una menció especial pel
compromís i l’esforç que els nostres professionals, des de
l’àmbit de la salut pública com dels serveis assistencials, han fet
durant aquest estiu.

He de comentar també que el mes de setembre la Conselleria
de Salut va ser amfitriona d’una conferència de salut pública
destinada específicament a aquest tema a l’Escola de Salut
Pública de Menorca, i vull aprofitar també per agrair al Consell
de Menorca totes les seves gestions i la seva hospitalitat. 

Un àmbit de feina diferent va ser els plans d’empreses i
centres; estam parlant del fet que era necessari actuar dins un
modern concepte de salut pública en tot el que no era
estrictament servei de salut. Era important conscienciar dels
possible escenaris de futur en sectors que no eren del Servei de
Salut; per això durant tot aquest temps també els tècnics,
especialment de la Direcció General de Salut Pública, varen dur
a terme moltes reunions amb entitats patronals, sindicats,
institucions, grups sectorials, etc., perquè redactassin els seus
plans d’empresa, cosa que la gran majoria ha fet i ens va
permetre establir canals de comunicació amb ells i amb els seus
serveis de prevenció de riscos laborals.

Jo vull que tenguin present que per minimitzar els efectes
d’una pandèmia d’un virus nou com és aquest, que viatja i es
propaga amb facilitat arreu del món, no és només una qüestió
que ha d’ocupar autoritats i el sistema sanitari, sinó que ha de
preocupar i ocupar també agents econòmics, socials i ciutadans,
per tant el conjunt de la ciutadania i tota la seva xarxa social.
Nosaltres vàrem organitzar multitud de reunions de feina
informatives de caràcter sectorial, des de colAlegis professionals,
patronals de la xarxa sanitària privada, amb Emergències, amb
les patronals, com he dit, amb els sindicats, amb els
ajuntaments, organismes que tenen institucions de persones de
residències, conselleries diverses del Govern, Delegació de
Govern, grups polítics, cos consolar, sector turístic, etc., etc. I
vull també aprofitar per agrair a totes aquestes institucions, i a
més que no he comentat, perquè també han demostrat un sentit
elevat de responsabilitat i que en tot moment hem sentit una
voluntat molt important de colAlaboració, i per tant hem pogut
fer una bona feina cada un dins el seu àmbit.

Un darrer apartat era l’apartat de comunicació, que nosaltres
hem fet un esforç continuat de tasca informativa cap a
ciutadans, institucions i altres colAlectius. Per això hem posat a
disposició dels nostres ciutadans el màxim d’informació útil a
través de mitjans molt diferents: fulls informatius, telèfons, un
espai web específic, i així podem trobar en aquests moments a
la web de la CAIB, entre altres coses, informació sobre
respostes a preguntes més freqüents, recomanacions
higièniques, recomanacions de centres escolars, recomanacions
de centres d’oci i joventut, recomanacions de serveis de
prevenció, etc.
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Vull recordar dues coses; per una banda una campanya
d’informació que vàrem iniciar molt precoçment, crec que era
el mes de maig, destinada a la societat en general a través dels
mitjans de comunicació, i que també a l’hora de comunicar hem
tengut en compte una composició multicultural de la nostra
comunitat: vàrem distribuir 54.000 fullets informatius en sis
idiomes diferents, a més a més vàrem distribuir 9.000 pòsters i
també 154.000 cartolines per a alumnes a tots els centres
educatius. També hem posat a l’abast dels ciutadans tota la
informació a un portal web, infogripa.caib.es, i ara mateix hem
fet una campanya específica per la vacunació de la grip A, que
distribueix 1.400 cartells informatius en els diferents punts
assistencials del Servei de Salut, a més a més d’anuncis en
premsa i falques a emissores de ràdio.

Crec que hauran pogut comprovar que venim fent feina des
del primer moment, però que ha estat gràcies a un esforç i
suport, per començar, dels professionals sanitaris, però també de
tot un sector social molt ampli. Crec que la resposta del nostre
sistema sanitari, del professionals i de la societat en conjunt ha
estat a l’alçada de les circumstàncies i això crec que és el més
important perquè, entre altres coses, ha pogut contribuir a
consolidar i a incrementar encara més la confiança en el nostre
sistema sanitari.

Per part meva res més, i qued a la disposició dels diputats i
les diputades.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Procedemos ahora a la
suspensión de la sesión por un tiempo máximo de 45 minutos
para que los grupos parlamentarios puedan preparar la
formulación de preguntas u observaciones, por lo cual les
pedimos si los portavoces quieren una suspensión de la sesión
o si podemos continuar.

Por tanto, para formular preguntas y observaciones,
seguidamente se procede a la intervención de los grupos
parlamentarios de menor a mayor. No obstante, como la
comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Popular, éste será el que inicie las intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Hble.
Diputada Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta, i gràcies també al Sr. Conseller i
als membres del seu equip que han vingut a comparèixer a
petició del Partit Popular per informar-nos sobre les seves
actuacions respecte de la grip A. 

El Partit Popular, el Grup Parlamentari Popular, des del
principi d’aquesta....crisi, entre cometes, sanitària, ha mantingut
sempre una posició des del principi de lleialtat i de suport al
Govern, si bé ja sap vostè, Sr. Conseller, perquè li ho hem dit
altres vegades, que no és un xec en blanc, i precisament per
això, per poder exercir el nostre dret a estar puntualment
informats, hem solAlicitat aquesta compareixença. Ja fa temps
que està demanada i abans de poder-la materialitzar, com vostè
ha explicat, hi ha hagut dues compareixences seves, una l’abril
i una altra el juliol, així com reunions informatives de la

conselleria, del mateix conseller, amb els distints grups
parlamentaris. I per fi arriba avui aquesta compareixença que,
a pesar del seu retard, arriba en un moment molt oportú per
diversos motius, un d’ells perquè és just a l’inici de la
vacunació, que va començar el passat dilluns, com vostè ens ha
dit; també ens estem acostant segurament al pic més alt de
contagi per la qüestió d’evolució de la grip que vostè ha
explicat, que segurament serà un poc diferent d’altres anys però,
bé, estem acostant-nos al pic màxim, i també pel tema de les
escoles, que està ja el curs començat ja fa uns mesos, i voldríem
també fer-li algunes preguntes respecte d’aquesta qüestió.

Parlant de les vacunes el primer, vostè, en la seva anterior
compareixença i avui també, ens ha comentat que hi ha hagut
una compra centralitzada pel Govern central per cobrir un 40%
de la població de tot l’Estat, el que suposa una compra de 37
milions de dosis, perquè en un principi es va dir que, com que
és una vacuna nova, es posarien dues dosis per persona. Això es
manté?, són encara dues dosis per persona o ja només és una?

Els criteris de vacunació des d’aquella compareixença el
juliol han canviat, ara vostè ha explicat els grups que són
subsidiaris de vacunació, i hem vist a través dels mitjans de
comunicació que es vacunarien en total unes 190.000 persones,
que és alguna cosa més d’un 10% de la població, o sigui menys
del que s’havia previst en un principi, i que la conselleria ha
adquirit 215.000 dosis de vacuna. Voldria que ens confirmés si
realment, aquestes vacunes, les ha adquirit la conselleria o si
s’ha beneficiat d’aquelles vacunes que havia comprat o que
pensava comprar el Govern central. Seran suficients aquestes
vacunes per a totes les persones que s’han de vacunar amb els
actuals criteris?, no variaran aquests criteris, a pesar de
l’evolució de la malaltia? Sense entrar en detalls hi ha casos
desgraciats de joves, fins i tot nins, que no tenen factors de risc
i estan tenint complicacions molt importants a l’Estat espanyol;
no canviaran els criteris?, continuaran vacunant només els nins
que tenen factors de risc? I quant a les escoles, no vacunaran...?,
no m’ha quedat clar si entren dins els professionals de primera
necessitat els mestres o els ensenyants, o no, si es vacunaran o
no els ensenyants, donat que el principal grup que es contagia
d’aquesta malaltia és el grup en edat escolar.

Vostè també ha comentat, bé, la taxa de grip A a Espanya és
d’uns 300 i busques de casos per 100.000 habitants; a la nostra
comunitat, és molt més baixa, en aquests moments ha dit 100 i
busques, pràcticament la meitat, però quan es calcula des de la
conselleria que s’arribi al pic més alt de contagis a la nostra
comunitat autònoma? És previsible..., ja sé que em dirà que no,
que ho tenen tot previst, però la por que hi ha tant en el món
sanitari com fins i tot en els pacients és d’una saturació de
l’assistència sanitària, no només a urgències sinó hospitalàries;
vostè ens va presentar un pla de contingència no estava previst
tot això, però ens agradaria saber com pensa mitigar els efectes
d’aquesta pandèmia quan estigui en el seu pic màxim, perquè
vostè ha lloat la professionalitat i la colAlaboració de tots els
professionals de totes les categories; evidentment ho hem de
reconèixer, que és molt important per mitigar els efectes
d’aquesta pandèmia, però no serà aquesta l’única mesura, la
qualitat i la dedicació dels professionals, que són ells els que
donen en realitat confiança i tranquilAlitat a la ciutadania, però
esperem que la conselleria no escatimi els mitjans que siguin
necessaris, tant mitjans humans com materials, per donar suport
a aquesta feina dels professionals sanitaris, perquè és
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imprescindible des del nostre punt de vista que es posin des de
la conselleria tots aquests mitjans per fer front a la demanda que
en un pic màxim de prevalença pugui donar-se per evitar
saturacions. Perquè ens va cridar l’atenció que a la seva
compareixença per presentar els pressupostos de la comunitat
no en va parlar, d’aquesta pandèmia, no va parlar de la grip A,
no va quedar reflectit que hi hagués cap tipus de partida
pressupostària destinada a reforçar els serveis sanitaris de tota
la comunitat de cara a l’assistència. Seran suficients els mitjans
actuals per fer front al pla de contingència que tenen vostès
dissenyat, si tenim en compte la disminució del pressupost
global de la conselleria en un 5%?

Tornant una altra vegada a les vacunes volia fer-li una altra
pregunta: ha comentat vostè la colAlaboració amb el sector
privat; fins a quin punt arriba aquesta colAlaboració?, perquè les
vacunes es venen a la farmàcia o no?, o el sector privat també
es nodrirà de les que té la conselleria?

I, bé, jo crec que aquestes són les principals preguntes que
teníem per fer-li. Volem animar-lo a continuar treballant, com
dèiem, per mitigar aquests efectes, els efectes de la pandèmia,
tant en el sistema sanitari com en el conjunt de la societat. Sap
que té el Grup Parlamentari Popular a la seva disposició per
donar suport a la conselleria en aquest tema, però sempre -ja li
ho hem dit i li ho repeteixo- volem rebre la informació
puntualment, i seria d’agrair que la informació ens pogués
arribar abans que arribés als mitjans de comunicació, perquè
fins ara vèiem la informació als mitjans de comunicació i
després el Sr. Conseller tenia la gentilesa de reunir-nos per
explicar-nos-ho.

I li insisteixo que són els professionals que estan a la
primera línia de l’assistència els que donen seguretat i
tranquilAlitat als ciutadans amb la seva bona feina, però són ells
els que necessiten el suport de la conselleria i que la conselleria
posi al seu abast tots els mitjans humans i materials extres que
siguin necessaris per fer front als dies que ens esperen de més
demanda per evitar una saturació tant d’urgències, com
hospitalàries, com d’atenció primària i pediatria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Por parte del Grupo Parlamentario
Mixto, no interviene, y por parte del Grupo Parlamentario
BLOC per Mallorca i PSM-Verds..., no intervienen tampoco. Y
por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el Sr. Gascón
tiene la palabra por un tiempo de diez minutos.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, gràcies per la seva
compareixença amb els seus alts càrrecs que l’acompanyen. En
principi volem agrair la seva compareixença perquè pensam que
des que hi ha la transferència de sanitat en aquesta comunitat
autònoma és la vegada que més informats ens ha tingut en cap
tema. Tampoc no hi havia hagut realment temes tan greus com
aquest, però pensam que la informació és exquisida, és puntual
i molt en el seu lloc. Per tant volem felicitar-los, a vostè i als
seus colAlaboradors, perquè pensam que almenys la informació
sí la tenim com toca i com ha de ser.

Per altra banda només un parell de preguntes. Una cosa que
no he entès, no he sabut si deia que s’havien vacunat ja 800
persones o 10.000 persones, això no ho he entès, avui o des de
dilluns, de les 190.000 o 160.000 persones, o 190.000 persones
que s’han de vacunar; això sí que tendria interès a saber-ho.

Nosaltres la preocupació que tenim, vist que des de dilluns
s’està vacunant ja en els hospitals, a part de les persones de risc,
s’està vacunant el personal sanitari, nosaltres que estam a prop
de la gent del món sanitari, realment a prop perquè hi som cada
dia, el que ens preocupa precisament és la mancança de por
absoluta a la saturació i a tot tipus de problemes per part del
personal sanitari. Igual que el que vostè ja sap que és la
resistència del personal sanitari a la vacunació, i això és evident
i ho veiem cada dia a les notícies, quan parlen metges, l’altre dia
no sé a quin diari era, i dels vuit sanitaris que hi havia, n’hi
havia cinc que deien que no es vacunarien. Nosaltres pensam
que si s’ha de fer feina és sobre el personal sanitari, que és
personal de risc, primer, perquè està amb malalts que pot agafar
ella, la persona, la malaltia, però això seria, entre cometes, el de
menys; el greu és que ell està en contacte amb malalts als quals
pot passar la malaltia, i això sí que és més important. Per tant
nosaltres sí que pensam que hem d’aconseguir aquesta vegada
que el personal sanitari d’impliqui en la seva vacunació, cosa
que no és habitual; si miram les dades històriques no a Balears
sinó a tot l’Estat espanyol, la vacunació per a la grip del
personal sanitari és poca, és poca habitualment. Per tant he
d’intentar, i jo la veritat és que no sé com, perquè no serien
campanyes, en aquest cas probablement és la proximitat el que
ha de fer que la gent es vacuni. 

Nosaltres pensam que s’ha de fer molt d’èmfasi en el fet que
la vacuna és segura, perquè s’han venut moltes coses sobre
aquest tema. El que ens pregunten malalts és si la vacuna és
segura o no és segura, i pregunten si et vacunaràs; el fet que et
vacunis o que pensis vacunar-te a la gent ja li dóna un
alleujament perquè, bé, pensen “si es vacuna aquest i ho fa, idò
bé, no passarà res; aleshores jo també ho faig”. Jo crec que això
és importantíssim i s’ha de saber que hi ha països que ja han
vacunat molt i no passa res; a Suècia o a Noruega s’han vacunat
1,5 milions de persones, a Holanda s’han vacunat 200.000
persones, a Alemanya s’estan vacunant moltíssim i no hi ha
hagut cap problema. Jo crec que ha de calar la idea que la gent
de risc s’ha de vacunar, i això vostès ja ho fan, emperò s’ha
d’insistir en aquest camí. La gent de risc s’ha de vacunar, i els
sanitaris, bombers, personal públic que està entre el personal de
risc s’ha de vacunar.
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Nosaltres pensam que hem d’intentar -insisteixo- arribar a
la gent que, vaja, que no hi ha hagut cap Guillem Barré, per ara
no se n’ha explicat cap, encara, i ja hi ha més de 10 milions de
persones vacunades, i això és el que a vegades et parlen de les
complicacions, és igual que la història del adyuvante y de la
embarazada y del ejército alemán. Vull dir, com és que els
alemanys a l’exèrcit li posaran la que no té adjuvant?, és que és
més dolenta? És això que hauríem de saber explicar; jo no sé
com emperò ho haurien de saber explicar.

I una cosa que haurien de saber explicar perquè l’entengui
jo, perquè la veritat és que jo no ho he entès i quan m’ho
pregunten com a polític i com a metge no ho sé explicar, és que
si és cert que els més afectats són dels 5 als 14 anys per què no
els vacunen? Jo la veritat és que això no ho he entès, perquè hi
ha països que sé que ho fan. S’ha arribat a un acord que no s’ha
de fer?, idò jo estic d’acord que sigui això, però per què?, hi ha
algun motiu tècnic o no n’hi ha altre i han dit “a aquests no”?,
i deixem-ho i no passa res. Jo entenc que tampoc no és tan greu
perquè si no es faria, però si són els que més, què és?, que la
vacuna pot ser un risc? 

Aquestes serien les preguntes..., vaja, aquesta seria l’única
pregunta, la resta són temes que jo he intentat explicar del que
jo crec que s’ha de fer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Gascón. El Hble. Conseller de Salud y Consumo
puede contestar globalmente todas las preguntas u
observaciones formuladas, o bien contestar individualmente a
cada portavoz.

Gracias. Tiene la palabra.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré contestar totes les
preguntes que he apuntat i si em deix qualque cosa sempre hi
som a temps.

Ara per ara es recomana només una dosi, hi ha el dubte dels
menors de dos anys, que en aquests moments es prenen les
dades personals, per si de cas els experts aconsellassin una
segona dosi, però, en principi, sembla que no.

El primer que vull que quedi clar és que les decisions, i
vostès ho saben molt bé, les decisions de qui es recomana no
són decisions preses a la Conselleria de Salut, parteixen
d’organismes mundials, parteixen d’organismes europeus i
parteixen de l’opinió dels experts del nostre país, tant clínics
com experts en salut pública, que després es reuneixen o
acumulen informació dins la Comissió Nacional de Salut
Pública. Per tant, crec que una de les imatges i bones feines que
ha fet el conjunt del Sistema Nacional de Salut és unificar
criteris; crec que una de les lliçons, enfront d’aquesta crisi de
salut públic és que tot el Sistema Nacional de Salut ha sabut
posar-se d’acord i posar criteris. Els criteris que s’apliquen a
Balears són uns criteris que emanen d’unes recomanacions dels
experts, dels professionals, que ha assumit el conjunt del
Sistema Nacional de Salut i que va ratificar un plenari del
Consell Interterritorial.

Per tant, crec que en aquests moments, si s’obre la
possibilitat a nous grups de persones o no és una situació que en
el seu moment haurà de valorar la Comissió Nacional de Salut
Pública i, evidentment, nosaltres assumirem el que es pugui
decidir pel conjunt del Sistema Nacional de Salut.

En el Consell Interterritorial de dia 6 de juny, si no
m’equivoc, a Càceres, es va decidir que el Ministeri de Sanitat
i Consum adquirís les vacunes de manera centralitzada i en
aquests moments el que es produeix és una distribució cap a les
comunitats autònomes, i que, per tant, nosaltres, tècnicament, no
n’hem adquirit cap ni una, les rebem d’aquestes que ha adquirit
el ministeri. Nosaltres pensam que la quantitat que a nosaltres
ens arriba és una quantitat suficient per afrontar aquesta
situació.

Com ja li he dit, vostè ha comentat després el tema dels
mestres; el tema dels mestres, sí o no és una decisió que els
experts varen prendre a un moment determinat, però crec que
l’important és el criteri homogeni, en base a criteris d’experts i
d’especialistes, tant clínics com de salut pública. Que aquesta
situació de recomanacions pugui evolucionar en el futur, doncs
evidentment nosaltres l’únic que farem serà participar d’aquesta
discussió i acceptar la conclusió a què es pugui arribar.

Nosaltres pensam que l’evolució que pugui tenir aquesta
epidèmia a la nostra comunitat, la ratxa és ascendent, clarament
ascendent des de fa tres setmanes, i normalment sempre la
pandèmia o l’epidèmia de la grip estacional normalment sempre
va com a dues setmanes retardada respecte de la península. Per
tant, nosaltres pensam que la taxa d’incidència a la nostra
comunitat autònoma anirà pujant el mes de novembre i
possiblement a principis de desembre; el que nosaltres pensam
és que probablement aquella ona epidèmica que teníem el gener
és possible que no la tenguem, perquè en aquests moments el
95% de virus que circulen són d’aquests virus i no de la grip
estacional.

Nosaltres vàrem presentar un pla de contingència i en
aquests moments aquesta taxa d’incidència, que va augmentant,
és semblant a taxes d’incidència que teníem altres anys respecte
de la grip estacional. Per tant, tenim un pla de contingència
preparat i a mesura que evolucioni nosaltres en farem ús i per
tant ja vàrem manifestar que tendrem disposició del que en el
seu moment pugui ser necessari.

Vostè ha fet un comentari respecte de les entitats privades i
les mútues laborals; nosaltres hem facilitat a les clíniques
privades i hem facilitat a les mútues laborals vacunes, perquè les
puguin administrar als seus clients, o mútues laborals que
actuen davant, per exemple, cossos de seguretat de l’Estat,
etcètera.
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Amb referència als comentaris que vostè ha dit, agraesc la
seva colAlaboració; nosaltres hem tengut l’esperit i el fet de
donar el màxim d’informació, però que evidentment jo no
control la informació o la comunicació del Sistema Nacional de
Salut, quan hi ha un Consell Interterritorial la ministra
normalment ja dóna molta informació, als mitjans de
comunicació surt al dia següent, i per tant jo l’únic que he
intentat és, a través de tres compareixences i trobades més
informals, transmetre tota la informació, i si no ho hem fet
sempre ha estat dins el nostre interès.

En relació amb el doctor Gascón, dir-li que agraesc les seves
paraules. Nosaltres, si no he acabat d’entendre-ho bé, però
nosaltres a dia d’avui podem dir que ja s’han vacunat 2.055
persones i que, des del dilluns o des que vàrem posar en marxa
el sistema de cita prèvia, ja han concertat cita 11.648 persones.
O sigui, a dia d’avui ja s’han vacunat aquestes 2.055, però hi ha
11.000 persones, 11.648, que ja tenen una cita programada.

Vostè ha fet una reflexió sobre la importància de la
recomanació de les vacunacions, molt específicament al
personal sanitari; jo agraesc aquest tipus de missatges, perquè
crec que són necessaris en aquests moments. Nosaltres sempre
hem parlat, en relació amb el personal sanitari, que això és
important per a ells mateixos, però que també és important per
la feina que desenvolupen, que la societat en conjunt ho
necessita i també perquè ells, si estan contagiats, són font de
contagi per a persones que puguin estar malaltes, com persones
que estan ingressades a un hospital.

Com vostè molt bé deia, la vacuna és segura, la vacuna és
segura, és eficaç, ha passat tot el cribratge que ha de passar, jo
no (...) que pugui sortir una vacuna que no estigui contrastada.
Com vostè molt bé ha dit, a Suècia ja s’han posat més
d’1.400.000 vacunes sense cap indicació, més que allò de
reaccions adverses de tipus local, i per tant, jo, personalment, i
com a conseller, crec que hem de mantenir la recomanació a les
persones que formen part del grup de risc que es vacunin.

A més a més, si em permet, si normalment acceptam
recomanar la vacuna de la grip estacional a grups molt
semblants, ho fèiem perquè era el virus de la grip que circulava,
però és que ara tenim un virus nou, que és el que circula en un
95%; el lògic és que si tenim un instrument que és una vacuna
és que l’utilitzem i la recomanem.

Els criteris dels quals vostè parla de 5-14 anys, el que jo puc
comentar en aquests moments és que quan els experts varen
decidir a quins grups de població es recomanava, bàsicament
era per una sèrie d’informacions: una era que ja teníem
informació de quines persones, si entraven en contacte amb
aquest virus i patien la malaltia tenien una probabilitat superior
de tenir complicacions, això és el que justifica la recomanació
a persones majors de sis mesos amb malaltia crònica, és el que
justifica vacunar dones embarassades, perquè qualsevol dona
embarassada és més susceptible de qualsevol infecció, també
recomanam vacunar de la grip estacional. I el tercer grup era
bàsicament les persones que treballen en un servei essencial i
sempre vàrem dir que el criteri que utilitzaven els experts era
per la funció social que desenvolupaven. I aquí específicament
hi entraven els treballadors sanitaris, que s’ha ampliat als
treballadors sociosanitaris també perquè ajuden moltes persones
amb pèrdua d’autonomia.

Crec que he respost la gran majoria de preguntes, si me n’he
deixat alguna, doncs amb molt de gust la contestaré a
posteriori.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Por el Grupo Parlamentario Popular,
interviene la diputada Sra. Castro, por un tiempo de cinco
minutos, en turno de réplica.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ha contestat totes
les preguntes que li hem fet i ens ha proporcionat més
informació de la que teníem.

Només una cosa que no acab de tenir clara: la vacuna no es
pot comprar a les farmàcies privadament? És una pregunta que
li volíem comentar.

I quant als criteris de vacunació, evidentment és bo que
siguin homogenis, que estiguin unificats i no tenim tampoc
nosaltres la informació, la seguretat, totes les comunitats
autònomes respecten aquests criteris, tots van a una, ho van
aprovar en el Consell Interterritorial i no hi ha hagut cap
modificació, no? És una qüestió que volia aclarir.

I ja està, només si ens ho vol dir, Sr. Conseller: s’ha vacunat
vostè?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene, en contraréplica, ... No interviene. Gracias.

En contraréplica tiene la palabra el Sr. Conseller, sin
limitación de tiempo.

Gracias.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castro, efectivament,
la vacuna no es pot comprar lliurament a través de les
farmàcies, per ser una pandèmia, no ha estat liberalitzada, sinó
que s’ha fet, diguéssim, una reserva i una distribució estratègica.
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Els criteris són absolutament homogenis; homogenis vol dir
que és una decisió presa per totes les comunitats autònomes,
independentment de qui les gestioni, i el Ministeri de Sanitat,
seguint el consell d’experts internacionals i nacionals, i ho he dit
diverses vegades, tant des de l’aspecte de salut pública com de
professionals més de l’àmbit assistencial. I per tant, si a qualque
moment es modifiquen els grups als quals es recomanen,
nosaltres esperam, i treballarem perquè siguin unes
recomanacions homogènies, perquè difícilment nosaltres tenim,
estam envoltats de la mar perquè som illes, però a comunitats de
la península ningú no entendria que a un poble i a un altre, amb
deu quilòmetres de diferència, uns es vacunassin i uns altres no.

Amb vostè, crec que la darrera pregunta és si jo ja m’havia
vacunat. Jo no m’he vacunat, no tenc cap problema per dir-li
que jo fa molts anys que em vacun de la vacuna estacional i jo
em vacunaré d’aquesta grip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Conseller. Antes de iniciar el segundo punto del
orden del día, agradecemos la presencia del Sr. Conseller y de
los altos cargos que le acompañan.

Y sin más dilaciones, pasamos al debate de la proposición
no de ley.

II. Proposició no de llei RGE núm. 13269/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a línia d'ajuda per
a formació en els estudis de medicina.

Comenzamos. Pasamos al debate de la Proposición no de ley
RGE núm. 13269/09, del Grupo Parlamentario Popular, relativa
a la línea de ayudas para formación de estudios de medicina.

Para defender la proposición no de ley tiene la palabra la
Hble. Diputada Sra. Castro, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta. Bé, duem avui una proposició no
de llei del Grup Parlamentari Popular, per posar en marxa dins
el proper any 2010 una línia d’ajudes per a formació en estudis
de medicina, destinada a residents de les Illes Balears que
tenguin rendes més desfavorides.

Hem parlat en moltes ocasions en aquest Parlament sobre la
instauració dels estudis de grau de medicina a la nostra
comunitat autònoma, en vam parlar a l’estat de l’autonomia, a
les propostes de resolució del 2008, el febrer del 2009, una altra
vegada el maig i també a les propostes de resolució del debat
d’enguany, del 2009. Aquest és un tema recurrent amb el qual
al final tots els grups parlamentaris hi hem estat d’acord; és un
tema que afecta moltes persones que treballen a la sanitat, en el
sector sanitari de les Illes Balears, unes 25.000 persones en
total; és un tema que afectaria els llocs de feina, afectaria els
coneixements, duria inversions en recerca, investigació,
desenvolupament, i hem de reconèixer que el nostre sistema
sanitaris, governi qui governi, és un sistema punter i pioner en
l’assistència sanitària, en noves tecnologies, en docència, i per
això la implantació dels estudis de grau de medicina doncs
serien una atracció per a professionals; milloraria la

competència, la recerca, la formació continuada i influiria
notablement en el desenvolupament econòmic.

Malgrat tot això i la importància del nostre sistema sanitari,
només tres estudiants de Balears a l’any per 100.000 habitants
estudien medicina, quan arreu de l’Estat són entre 10 i 12 els
estudiants que ho fan. Segons va informar el conseller a una
compareixença per parlar d’aquest tema, si tenguéssim aquí
l’oferta d’estudis de medicina, va dur les xifres que serien uns
100 estudiants anuals que farien medicina a la nostra comunitat
autònoma, serien 100 joves de Balears que tendrien l’oportunitat
de formar-se per incorporar-se posteriorment al nostre sistema
sanitari, tant per cursar l’especialitat i el MIR com
posteriorment per incorporar-se al mercat de treball amb ple
dret.

Tots els grups de la cambra, com deia, hem aprovat
propostes consensuades perquè la facultat de medicina sigui una
realitat el més aviat possible i el propi conseller, a la seva
compareixença per parlar d’aquest tema el passat mes de maig,
ja va anunciar que es podria comptar amb aquests estudis a
partir del setembre del 2010. Això ha creat unes expectatives
importants tant en els joves interessats en aquests estudis com
en el propi sistema sanitari, que històricament i per
circumstàncies geogràfiques i econòmiques, tantes vegades ja
parlades i plantejades en aquest Parlament, un sistema que
sofreix un dèficit d’especialistes important, que a mig i a llarg
termini podria nodrir-se d’aquests futurs metges que es
formarien a la nostra terra. Aquestes expectatives també s’han
creat entre els professionals sanitaris, que poden tenir una
vocació docent investigadora i que poden reunir les condicions
per poder-se acreditar com a professors de l’ANECA.

Bé, volia fer tota aquesta introducció d’una mica la història
de tot el que s’ha parlat sobre la facultat de medicina en aquest
Parlament i sobretot de les expectatives que s’han creat, perquè
hem de respectar, evidentment, com s’ha dit sempre,
l’autonomia universitària, que ja ens ha dit que elabora el pla
d’estudis, però ja hem començat a sentit veus, i això és el que
ens preocupa, que ara no és el millor moment econòmic
d’encetar coses noves i hem sentit fins i tot a la rectora, molt
recentment, dir que potser la facultat de medicina haurà
d’esperar atesa la situació econòmica, i tampoc no veim reflectit
aquest projecte pressupostàriament.

El Sr. Conseller a la seva compareixença per presentar els
pressuposts no va parlar per a res de la facultat de medicina,
tampoc no s’ha acceptat mai una comissió de seguiment que
estudiï el pressupost necessari, entre d’altres qüestions, i on
estiguem representats tots els partits polítics; per tant, ateses
totes aquestes circumstàncies i aquestes últimes veus que ens
fan ser pessimistes quant a la paraula donada en aquest
parlament pel conseller, sobre que els estudis començarien el
setembre de 2010, el nostre grup ha volgut presentar aquesta
iniciativa, tant per la compareixença del conseller en els
pressuposts, que no reflecteixen cap partida pressupostària per
a això, com per les declaracions de la rectora i declaracions de
portaveus d’aquest parlament i fins i tot d’altres membres del
Govern en el sentit que aquest projecte tal vegada seria un
projecte a llarg termini.
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Davant les mancances del nostre sistema sanitaris, com deia
abans, quant a metges especialistes, seria un bon pas per animar
els estudiants a iniciar estudis de medicina, tenint en compte la
baixa taxa d’estudiants -ja ho he dit abans- que es decideixen a
començar aquests estudis, i sobretot tenint en compte que som
l’única comunitat autònoma que no té facultat de medicina,
perquè La Rioja ja ha començat les passes per tenir-la; per tot
això, el nostre grup ha presentat aquesta iniciativa, per posar en
marxa dins l’exercici 2010 una línia d’ajudes per estudiar
medicina, que pugui cobrir les necessitats dels residents a les
Illes amb rendes més desfavorides. Estem segur que aquesta
seria una inversió que a la llarga revertiria en una millor oferta,
en una millora de l’oferta de metges per treballar al nostre
sistema sanitari, i ha de quedar ben clar, per acabar aquesta
intervenció, que es tracta d’una línia d’ajudes temporal, mentre
no s’imparteixin aquests estudis a la nostra comunitat autònoma
i que, en cap cas, la presentació d‘aquesta iniciativa no suposa
que el nostre grup renunciï o accepti un retard en el projecte
d’instaurar els estudis de grau de medicina a la UIB.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Para fijar posiciones, seguidamente
procede la intervención de los grupos parlamentarios de menor
a mayor. El Grupo Parlamentario Mixto no interviene. Por el
Grupo Parlamentario BLOC per Mallorca i PSM-Verds, tiene
la palabra el Sr. Riudavets.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castro, la primera part de la seva exposició l’he
entesa i l’he compartida, però la segona part, la més breu, on
vostè ha concretat ja la proposta, la veritat és que o no l’he
entesa o simplement crec que és una proposició que hauríem de
qualificar d’excessivament oportunista en aquests moments,
perquè no té plasmació real. M’explicaré.

Per què dic això? Per una part, perquè mentre aquest govern
fa un gran esforç d’austeritat, de contenció de la despesa,
d’ajustament de comptes, i mentre el seu partit, el Partit
Popular, demana més austeritat, més contenció i més retalls en
la despesa, llavors contínuament, i aquesta és una altra més, ens
presenten proposicions no de llei, propostes, el que sigui, per
augmentar la despesa. Convendria que aclaríssim els termes.

En segon lloc, perquè el suport dels estudis universitaris no
és ni ha de ser ni pot ser de cap de les maneres una competència
de la Conselleria de Salut, jo no en voldria veure d’altra, no en
voldria veure d’altra, i que els recursos que s’han de dedicar a
la salut dels ciutadans de les Illes Balears ara es dediquessin a
ajuts econòmics per a estudiants.

Un tercer factor amb el qual no estic gens d’acord és que
malgrat s’aconseguís, cosa amb què no estic gens d’acord, que
es donin aquestes ajudes de la Conselleria de Sanitat, es
donessin aquests ajuts, quina garantia hi ha i quina forma legal
hi ha d’assegurar que un estudiant que els hagi rebut, pugui o
vulgui quedar com a metge a les Illes Balears? Cap ni una. La
facultat de medicina sí que dóna amb la feina als hospitals
universitaris un cert trasllat a la sanitat pública, subvencionant
uns estudis que s’estudiaran a Saragossa, Madrid, Barcelona,
València, no assegures de cap de les maneres, per tant podria ser
una inversió perfectament inútil.

Jo crec que precisament el que fa aquesta proposició no de
llei és crear aquestes falses expectatives de què vostè abans
parlava, està vostè creant unes expectatives a partir d’uns ajuts
econòmics a estudiants que de cap de les maneres no suposen
aquesta solució immediata que vostès s’atreveixen a dir a
l’exposició de motius que això seria una solució immediata. No,
Sra. Castro, no seria solució, ni immediata ni a llarg termini,
seria simplement una aposta que podria sortir bé o podria sortir
malament, i segur que seria una despesa sense saber-ne els
resultats.

A més, crec que vostè coneix perfectament, perfectament,
que el Govern de les Illes Balears ja té línies d’ajuts econòmics
per a estudiants, a través de la Conselleria d’Educació, i a més
hi ha totes les beques que dóna el Ministeri d’Educació,
malauradament encara no transferides a les comunitats
autònomes, que precisament recauen en els residents de les Illes
Balears que tenguin les rendes més desfavorides, és a dir
exactament com la reclama la seva proposta.

En definitiva, Sra. Castro, al nostre entendre amb aquesta
proposta de llei no hi ha cap tipus de mala voluntat, sinó
simplement un intent sense massa fonament ni massa seriositat,
de solucionar un problema, però sens dubte la solució del
problema no va pel camí que vostè ens planteja. I supòs que no
li estranyarà, després de tot el que li he dit, que el nostre vot la
hi voti en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Riudavets. Por parte del Grupo Socialista tiene
la palabra la Hble. Diputada Cristina Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Darrerament hem pogut constatar
com els diputats del Grup Popular presenten algunes iniciatives
de caire educatiu i cultural a comissions distintes d’aquella que
es va crear específicament per tractar aquests temes. Fa unes
setmanes ja es va presentar a la Comissió d’Assumptes
Institucionals una proposició no de llei sobre un futur museu
marítim de Mallorca, i ara en tenim una sobre ajuts a
universitaris a la Comissió de Salut. Diran que això no és
fonamental i que la comissió del Parlament de les Illes Balears
on s’hagin de debatre les propostes és el que menys importància
té, potser sí, i al final els serveis de la casa remetran els resultats
a l’òrgan de govern que correspongui i als interessats que
corresponguin, al marge de la comissió on ha estat debatuda.
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Em podran argumentar, a més, que la finalitat de debatre en
aquesta comissió de Salut temes com la implantació dels estudis
de medicina en la nostra comunitat o aquest mateix que ens
ocupa avui, com és la proposta d’establiment de beques
específiques per a estudiants de medicina, que no especifica si
per al transport, per a la residència o quin tipus d’ajut, que
aquesta proposta, idò, s’ha fet pensant a millorar el servei
sanitari a les Illes Balears, cosa de la qual tracta aquesta
comissió habitualment.

Però el nostre grup creu que totes aquestes propostes són
temes fonamentalment educatius, i jo no estic tan segura que no
tengui la seva importància el lloc on es debaten, perquè és una
qüestió de concepte, senyors diputats i senyores diputades, al
marge de la transversalitat que efectivament tenen algunes
iniciatives, també haurien de tenir una concepció global del que
ha de ser la política de gestió de les diferents matèries que tenen
la seva incidència en la vida de les persones d’aquestes illes, i
també de les competències dels òrgans d’aquesta comunitat
autònoma que les han de portar a terme, tant en matèria de
museus, com en matèria d’educació, en matèria de salut i, per
suposat, també, en ajuts per a estudis universitaris.

Si el seu grup, Sra. Diputada, fos d’aquesta opinió, sabria
que fa no massa setmanes, concretament dia 17 de setembre, a
la Comissió d’Educació, Cultura i Esports d’aquest parlament
ja va aprovar una proposició no de llei del Grup Mixt,
concretament d’Eivissa pel Canvi, que demanava una línia
d’ajuts per a residència per a estudiants universitaris amb
necessitats econòmiques extremes; però per a tots els estudiants
amb aquestes característiques a la nostra comunitat, no només
per a aquells que estudien una o una altra especialitat, perquè
pel que hem de lluitar és per la igualtat d’oportunitats en l’accés
als estudis universitaris, no per uns estudis en concret. 

En tot cas, tal com hem exposat, les ajudes als estudiants no
són competència de la Conselleria de Salut i Consum, sinó
d’Educació i Cultura, i aquesta, concretament la Direcció
General d’Universitat i Modernització Educativa, ja té previstes
les seves convocatòries d’ajuts al desplaçament als quals es
poden acollir els alumnes residents a les Illes Balears que cursen
ensenyaments oficials de grau o llicenciatura de medicina i
altres especialitats. Igualment, el Ministeri d’Educació també
convoca anualment beques per afavorir l’alumnat universitari
amb rendes més baixes, la dotació del qual és molt important,
i té condicions especials per a les Illes Balears.

Evidentment, la petició que es prevegi per a l’any 2010
arriba un poc tard, com sabrà la diputada, atès que els
pressuposts de les diferents conselleries ja està elaborat.

Pel que fa a l’argument que el que es necessiten són més
metges, jo li podria fer més propostes, per exemple, si les
universitats que tenim al nostre entorn baixessin la nota de tall,
segurament això també estimularia molts estudiants que
finalment opten per una o una altra carrera, i hi ha altres tipus,
també, d’impediments.

Miri, Sra. Diputada, nosaltres estem d’acord que
l’administració creï línies d’ajuts per als estudis no obligatoris,
i entre ells els estudis universitaris, i així ho han fet i ho
continuen fent les administracions estatal, autonòmica i també
els consells insulars, perquè l’administració ha de crear les
condicions que permeten palAliar situacions desfavorables de les
persones, situacions econòmiques, geogràfiques, de discapacitat,
etc., però no compartim la idea que hagi de ser un estímul
econòmic el que faci elegir una o altra carrera universitària. Els
futurs estudiants universitaris han de poder elegir la seva carrera
segons la seva vocació, fins i tot aquelles carreres que sembla
que no tenen bona sortida professional, i tots, tots aquells que ho
necessitin i demostrin ser mereixedors, han de ser ajudats. No
creim que hagi de millorar el servei sanitari de les nostres illes
tenir professionals frustrats que han elegit una carrera perquè
tenia més ajudes que una altra.

Atès tot açò, anuncio ja el vot desfavorable del Grup
Socialista a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Rita. ¿Quiere hacer uso de la palabra por
contradicciones? Tiene la palabra la Sra. Castro.

LA SRA. CASTRO I GANDASEGUI:

Gracias, Sra. Presidenta. Sr. Riudavets, vostè diu que no
tindrem la seguretat que aquests estudiants que rebin unes
ajudes llavors retornin a fer feina a la nostra comunitat, tampoc
no la tenim quan donam una beca, i també si tenim la facultat de
medicina a la nostra comunitat vendrà gent de fora, tal vegada
amb millors notes que els d’aquí, tal vegada gent d’aquí es
quedarà fora de la facultat, però bé, només era una precisió
sobre el que vostè ha dit. 

Jo crec que vostès ni tan sols es llegeixen les propostes que
fa el Partit Popular, és que ni se les miren, perquè el que
demanava la proposició no de llei és “el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a estudiar la posada
en marxa dins el proper any de 2010 una línia d’ajudes ...” Era
simplement un estudi, estudiar la viabilitat d’això, tal vegada es
veu que això no és viable i ho és la proposta que feia la Sra.
Rita, de baixar les notes de tall, de fer una proposta. En fi, crec
que ni tan sols s’ho havien llegit, era dir que no per dir que no,
només demanàvem estudiar si això era viable o no, i si vostè diu
que ja no hi som a temps, bé, crec que els pressuposts encara no
estan aprovats, Sra. Rita, tal vegada es podrà fer alguna esmena,
o es que els donen ja per aprovats sense passar pel ple?

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Castro. Pasamos a la votación de la
Proposición no de ley 13269/09.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

7 votos a favor, 8 en contra. Queda rechazada la
proposición.

Una vez agotado el orden del día de hoy y no habiendo más
asuntos a tratar, se levanta la sesión.
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