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(Inici de la comissió no enregistrat)

EL SR. RIBALAIGA I BRIONES:

Ernest Ribalaiga substitueix Cristina Rita.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passem, doncs... Sí, Sra. Castillo.

1) RGE núm. 1432/10, de l'Hble. Diputada Sra. Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cessaments al 061 després del fals metge.

2) RGE núm. 1433/10, de l'Hble. Diputada Sra. Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nou gerent del servei d'emergència.

3) RGE núm. 1434/10, de l'Hble. Diputada Sra. Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesa de negociació per decidir la reestructuració
del 061.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, li volia fer un prec en nom del Grup
Parlamentari Popular, i era l’alteració de l’ordre del dia
d’aquesta comissió en el sentit que el punt 1, que són unes
preguntes de la Sra. Castro, que no ha pogut venir perquè li han
cancelAlat el vol d’Eivissa a Palma, es pogués posposar a una
altra comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Castillo, amb molt de gust.

Passam, doncs, a la proposició no de llei, que és la RGE
número...

(Conversa inaudible)

Perdó, no hem seguit bé el procediment administratiu a
pesar que presideix la Sra. Alberdi. Em sap molt de greu.
Llavors ho hem de demanar als portaveus.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Pel Grup BLOC per Mallorca i PSM-Verds no hi ha cap
inconvenient.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Pel Grup Mixt tampoc no hi ha cap problema.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

I pel Grup Parlamentari Socialista evidentment tampoc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Llavors, sí, Sra. Castillo, passem a la proposició no
de llei.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que ja puc començar,
i molt agraïts també a tots els grups per acceptar la proposta
d’alteració d’ordre del dia.

I entrant, idò...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, perdoni, Sra. Castillo. Deixi’m llegir com es diu la
proposició i així constarà a l’acta.

II. Proposició no de llei RGE núm. 1601/10, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a escoleta
hospitalària a Son Espases.

La Proposició no de llei RGE núm. 1601/10, del Grup
Parlamentari Popular, és relativa a escoleta hospitalària a Son
Espases, i per defensar la proposició no de llei té la paraula, Sra.
Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Així dóna gust, poder fer la
comissió, amb tant d’enteniment.

En qualsevol cas, com deia, entrant dins la matèria que avui
pertoca a aquesta comissió com a únic punt de l’ordre del dia,
que és una proposició no de llei per part del Grup Parlamentari
Popular, amb la qual s’insta el Govern que mitjançant la
Conselleria de Salut es facin les gestions necessàries per tal que
en el nou hospital de referència que s’està construint a Son
Espases els professionals puguin disposar d’una escoleta
hospitalària, que li deim així, igual que ho fan els professionals
de Son Llàtzer.

Aquesta iniciativa, com vostès coneixen, ve arrel de l’anunci
per part del Govern de les Illes Balears que l’octubre d’enguany
estaran enllestides les obres del nou hospital de referència a Son
Espases, i que això suposarà una millora molt important quant
als espais, espais destinats a pacients, espais destinats també a
professionals, i aquesta habilitació d’espais, de millora d’espais,
incloses també les modificacions introduïdes per la Conselleria
de Salut posteriors que fan que els espais dedicats a locals
comercials siguin molts més metres quadrats dels que
inicialment estaven prevists, idò varen fer que aquest grup
parlamentari presentàs aquesta iniciativa que, com deim, té una
finalitat molt clara, i és simplement ajudar a conciliar la vida
familiar amb la vida laboral dels professionals sanitaris.
Aquestes circumstàncies ja es varen estudiar en el moment
d’obrir una escoleta hospitalària de nins de 0 a 3 anys a
l’hospital de Son Llàtzer, ja fa..., la veritat és que 4 o 5 anys, era
una reivindicació dels professionals perquè, a més, sabem que
una característica dels professionals de la sanitat és que molts
d’ells vénen de fora, no són precisament d’aquí sinó que vénen
d’altres comunitats autònomes, i això fa que si tenen fills sigui
més difícil la conciliació laboral i familiar perquè no tenen
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familiars als quals deixar al seu càrrec els infants quan fan
guàrdies o quan tenen el seu torn laboral.

Aquesta reivindicació finalment es va plasmar en
l’habilitació d’una escoleta a Son Llàtzer, que es va fer a més,
record, amb la colAlaboració molt especial i molt important de
la Conselleria de Presidència en aquells moments, que va
habilitar una sèrie de partides pressupostàries perquè es pogués
dur endavant aquest objectiu.

Doncs bé, jo no conec el nombre de nins que en aquests
moments estan a l’escoleta de Son Llàtzer; jo sé cert que la resta
de grups parlamentaris, que tenen molta informació per part del
Govern, la podran fins i tot oferir en aquesta comissió i seria
molt interessant escoltar-la, el que sí sé és que aquest servei ha
donat molta satisfacció als professionals sanitaris, i aquesta
satisfacció és el que cercam amb aquesta iniciativa respecte del
professionals de l’Hospital de Son Dureta, que si bé ara no
poden tenir-la perquè els espais actuals tenen més de 50 anys i
a més no hi ha espai físic per ubicar aquesta escoleta, sí que és
cert que en el nou hospital de Son Espases sí que hi haurà
l’espai, i per tant creim que és una bona ocasió, una bona
oportunitat per habilitar aquest espais i aquest servei
fonamentalment per a nins de 0 a 3 anys, i fins i tot més majors
com a guarderia, si fos possible, però principalment i
bàsicament assistència a nins de 0 a 3 anys per als professionals
que fan feina o que faran feina a Son Espases, a l’hospital de
referència.

Com deia jo crec que és una iniciativa molt senzilla, molt
clara, molt explícita, i que no necessita moltes més explicacions,
i que confii que el Govern pugui dur endavant. Sé que després
de presentar aquesta iniciativa tenc memòria que vaig llegir
qualque informació als mitjans de comunicació que el Govern
faria o duria endavant aquesta iniciativa, o que posaria en marxa
aquest servei a Son Espases. Esper que es pugui confirmar amb
el suport de tots els grups parlamentaris en aquesta comissió a
aquesta iniciativa, i que entre tots puguem donar exemple que
amb l’enteniment dins la sanitat pública i també dins la millora
de les condicions dels professionals podem arribar molt enfora
i podem fer que tenguem una bona sanitat pública, ara que
també està molt de moda, posada en boca fins i tot de la
monarquia del nostre estat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Pel Grup Parlamentari Mixt intervé la
Sra. Suárez per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats. Sra. Castillo, recordo que va ser fa dos anys, l’abril del
2008, que vèiem en aquesta comissió una altra proposició no de
llei, que en aquella ocasió estava presentada en uns termes
diferents; parlaven de guarderies i parlaven a més d’una creació
de guarderies de manera, diríem, un poc indiscriminada a tots
els centres sanitaris.

Nosaltres en aquella ocasió vàrem intentar situar el debat en
dues coordenades que pensam que són importants. Vostè n’ha
esmentada una, que és justament la necessitat d’afavorir aquesta
conciliació de la vida personal i la vida professional; aquesta
coordenada, per tant, manté tota la seva vigència. I l’altra
coordenada era un debat en el qual no vàrem entrar a fons, però
sí que nosaltres vam deixar plantejat, i és la diferència entre una
funció assistencial d’aquestes guarderies, com vostès
plantejaven, o una funció educativa, que és la que nosaltres
pensam que ha de ser l’enfocament correcte.

Dit això nosaltres volem situar la nostra posició en relació
amb la proposició que veim avui en el context de la política
educativa que està duent a terme aquest govern, una política
educativa que pensam que d’una manera seriosa per primera
vegada s’està fent des del Govern en el sentit d’afavorir
l’educació de la primera infància, això que s’entén com el
període que va dels 0 als 3 anys, i per això des del Govern,
fonamentalment des de la Conselleria d’Educació, s’està
impulsant un pla de potenciació d’escoletes infantils que vostès
segurament coneixen i que està afavorint la creació de milers de
places en aquestes escoletes.

Nosaltres observam un canvi important en el plantejament
de la seva proposició, ja no parlen de guarderies; bé és cert que
a la seva exposició no m’ha quedat clar que tenguin clar que
estam parlant d’una funció educativa i no d’una funció
assistencial, però almenys ja no fan servir aquest terme i
comencen a parlar d’escoletes, i a més ho circumscriuen a un
espai molt concret que és el nou hospital de referència.

Efectivament la Conselleria de Salut i Consum està fent una
adaptació a aquesta política general del Govern d’aquesta
potenciació de l’educació en la primera infància, i és cert, vostè
diu que va llegir cert anunci; no, de fet hi va haver una notícia
clara en què la Conselleria de Salut explicava que dins el nou
hospital de referència es faria una escoleta. No només això, sinó
que també es va comentar que al nou hospital d’Eivissa també
hi haurà una escoleta. Deim això perquè és important deixar clar
que aquest govern, tant mitjançant la Conselleria d’Educació
com mitjançant la Conselleria de Salut i Consum, tenen aquest
plantejament.

Dit això, i situada en aquests termes la proposició, nosaltres
li anunciam que efectivament votarem a favor d’aquesta
proposició perquè simplement el que fa és confirmar el que són
els plans del Govern. Ens agradaria que s’acabàs d’assumir per
part del Grup Popular, perquè ja he dit que amb la seva
exposició a mi no m’ha quedat clar, s’acabàs d’assumir la
importància que té aquesta funció educativa de l’escoleta en
comptes d’aquest caràcter simplement assistencial.

Per tant esperam que, no sé en quin moment, si serà només
inaugurar-se l’hospital o si serà en un moment més avançat,
això ho desconeixem, però el que sembla clar és que està
reservat aquest espai i que per tant aquesta escoleta serà al nou
hospital de Son Espases. Per això li reiteram que li votarem a
favor.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds té la paraula el Sr. Riudavets, també per
un temps màxim de deu minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, seré molt breu amb la meva intervenció, de fet bastaria
que em sumés a les paraules de la portaveu del Grup Mixt. Si
més no perquè almanco consti en acta, em permetran una
reflexió ben breu.

Jo crec que com a ensenyant i també com a diputat al qual
preocupen els temes educatius, jo crec que aquesta proposició
no de llei, encara que no explícitament, si implícitament en
aquesta proposició no de llei del Partit Popular conflueixen dues
vessants ben diferenciades, les dues importants però ben
diferenciades. Jo crec que és missió dels responsables educatius
i dels responsables de salut, és missió, i el nostre deure com a
diputats, intentar conjugar per una part, com ja s’ha dit, la
necessària conciliació de la vida familiar o personal -jo
preferesc dir vida personal- i la vida laboral, i, per l’altra part,
també la funció educativa que es desenvolupa a totes les etapes
de la vida i molt especialment, molt especialment, a les primeres
edats.

Crec que és important tenir sempre present aquesta doble
vessant si no volem caure en una improvisació, que potser sigui
més ràpida però crec que no seria correcta. Per explicar-me, jo
crec que no s’ha de concebre, i no dic que el Partit Popular ho
faci, però no es pot concebre l’educació infantil de 0 a 3 anys
des d’un punt de vista purament assistencial. És cert que s’ha
d’intentar conciliar la vida i s’han de posar els mitjans
necessaris, tots els mitjans possibles perquè sigui possible
conciliar la vida personal i la laboral, però no a costa de minvar
els drets dels infants a una etapa educativa. És a dir, de fet no es
pot concebre una escoleta infantil com una pura i dura guarderia
en el sentit literal de la paraula guarderia.

En aquest moment tant la legislació estatal com
l’autonòmica han fixat el caràcter educatiu dels centres infantils
de 0 a 3 anys, i és precisament en aquest marc, si parlam de la
nostra comunitat el marc creat pel Decret 131/2008, de 28 de
novembre, on precisament pot encaixar perfectament la
proposta que fa avui aquí el Partit Popular. 

Tots sabem que es va creant, passa a passa però sense treva,
una xarxa d’escoletes infantils amb un programa educatius, amb
condicions adequades, amb personal amb la titulació adient, i
que van cobrint a poc a poc el conjunt de les nostres illes. Jo
crec que precisament en el marc d’aquesta tasca que el Govern
des d’un principi ha considerat prioritària, la creació, tal com
proposa la proposició no de llei del Partit Popular, d’aquesta
escoleta infantil a l’hospital de referència no tan sols és
acceptable sinó que jo crec que és lògica i desitjable. 

I no m’estendré més. Jo crec que és una proposta en positiu
que pretén, per una part, millorar, com ja he dit, la vida personal
i laboral i, a la vegada, tenir una funció educativa de qualitat
dins l’Hospital de Son Espases a l’etapa de 0 a 3 anys, i per açò
sense res més anuncii el nostre vot favorable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Riudavets. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I FORTUNY:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, des del
Grup Parlamentari Socialista volem manifestar el nostre acord
amb la proposició no de llei que acaba de presentar el Partit
Popular, i ho feim perquè entenem que, a diferència de la
proposició no de llei que vàrem debatre el mes d’abril del 2008,
el concepte que aquí es presenta canvia fonamentalment. Com
comentaven la Sra. Suárez i també el Sr. Riudavets, el concepte
de guarderia és un terme totalment obsolet, que consideram que
a més no atén la realitat educativa actual, i més que res és pel
seu concepte de caràcter assistencial i no educatiu. Per això el
concepte d’escoleta infantil, precisament emmarcada aquesta
escoleta infantil dins un pla per potenciar la (...) d’escoletes
infantils que s’està duent a terme des del Govern de les Illes
Balears.

Crec que estarem tots d’acord a manifestar que el dèficit en
infraestructures educatives infantils era molt important en
aquestes illes, s’havia fet una feina sobretot en les
infraestructures en centres educatius de primària i secundària,
però que tampoc no arribaven al conjunt de la demanda existent,
però s’havien oblidat les instalAlacions i les infraestructures en
temes d’educació infantil. La Conselleria d’Educació i Cultura
preveu doblar el nombre de centres infantils incrementant un
38% les places públiques de la xarxa una vegada que estiguin
enllestits tots els projectes, que a més tenen un finançament que
es fa en base a l’elaboració i la posada en marxa del Pla de
primera infància, un pla que era inexistent, i gràcies a aquest pla
de primera infància el Govern de les Illes Balears farà possible
que en dos anys un 90% del nombre de places públiques siguin
autoritzades i siguin d’escoletes. 

Nosaltres creim que és una realitat important, una realitat
que a més arriba als ciutadans el dia a dia, i en aquest sentit per
això entenem la necessitat que des del Grup Parlamentari
Popular han mostrat en el sentit de preveure una escoleta
hospitalària en el centre de referència, al nou hospital de
referència de les Illes Balears.

De la mateixa manera també volem comentar-li i anunciar,
com ha fet la Sra. Suárez, que també està previst dins l’àmbit
sanitari a l’Hospital d’Eivissa posar tots els mitjans necessaris
per dotar a més aquests centres amb tots els recursos que són a
dia d’avui importants per desenvolupar la seva tasca.
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També he de comentar que l’espai per a l’escoleta que
s’havia previst en el projecte inicial no reunia els requisits que
marcava la llei; s’ha hagut de planificar de nou per a la seva
reubicació en un espai adequat i suficient, i he de comentar
també que el nou hospital comptarà amb una ludoteca al servei
de tots els usuaris de l’hospital. La seva posada en marxa, en
funcionament, atenent la funció del volum de treballadors i la
demanda d’aquest servei que es donarà, s’està sincronitzant des
de la Conselleria de Salut i Consum, i per tant nosaltres tan sols
volem mostrar la nostra satisfacció i el nostre vistiplau a aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Sra. Castillo, té la paraula per
contestar als altres grups.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Principalment per agrair el
suport de tots els grups a aquesta iniciativa, i permetin-me que
els digui que si canviant la literatura de les iniciatives podem
aconseguir aquest consens jo, aquesta diputada es compromet,
i estic segura que tots els membres del meu grup parlamentari,
a fer un esforç en aquest sentit. Intentarem millorar la literatura
de les iniciatives perquè la veritat és que és una satisfacció, i no
ho puc amagar, que puguem arribar a consensos que puguin
millorar la nostra sanitat, i sense cap dubte aquesta és una
mesura que millorarà la sanitat. 

Amb independència que tengui caràcter educatiu o no
l’educació o..., aquest tipus de servei per als infants de 0 a 3
anys, jo crec que una cosa molt important és intentar
l’apropament dels infants d’aquesta edat a la mare, també al
pare però principalment a la mare per totes les vessants que això
té, i jo crec que aconseguint aquest apropament amb una
escoleta laboral com pot ser aquesta escoleta hospitalària,
donam més satisfacció als nins, que és important, però també als
professionals, en aquest cas la mare o el pare, i per tant
milloram la qualitat del servei.

Per tant gràcies per aquest suport, i esperam que, com ha dit
també el diputat del Partit Socialista, que també es pugui fer
efectiu a l’Hospital d’Eivissa, i simplement, bé, estic contenta
perquè encara que es rebutjàs una iniciativa semblant fa dos
anys, idò bé, a poc a poc les coses s’acaben posant al seu lloc i
tots arribam on hem d’arribar, a fer les coses com toca i jo crec
que amb una vocació de servei per als ciutadans que crec que
tots els membres d’aquesta comissió tenim.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. 

Havent escoltat les intervencions, es pot aprovar la
proposició no de llei RGE núm. 1601/10 per assentiment. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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