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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui.
En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

No n’hi ha cap. Ah, sí?

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Bona tarda. Eulàlia Llufriu substitueix José Maria Camps
Buenaventura.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La segona pregunta la formularà el diputat Martí en lloc de
jo, perquè ha estat formulada per ell.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en les preguntes RGE núm. 1827, 2069, 2079, 2083
i 2085/2011.

Assisteix a la comissió la consellera de Salut, Família i
Benestar Social, Sra. Carmen Castro. Sigui benvinguda. Ve
acompanyada del Sr. Federico Sbert, director general de Salut
Pública i Consum.

1) Pregunta RGE núm. 1827/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
copagament sanitari.

Per formular la Pregunta 1827/11, sobre copagament
sanitari, intervé la diputada del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds la Sra. Fina Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bona tarda a tots i a totes. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies,
Sra. Consellera, i al director, i la pregunta és si durant la
legislatura actual, 2011-2015, hi ha voluntat per part del Govern
de les Illes Balears de posar en marxa el copagament en temes
sanitaris a la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li contesta la consellera de Salut, Família i Benestar Social,
la Sra. Carmen Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, jo li he de dir que el
Partit Popular en el seu programa electoral, i en declaracions
dels líders i directius nacionals i autonòmics, i jo crec que de
tots els nivells, han manifestat reiteradament que no som
partidaris del copagament i que no hi haurà copagament.
Sanitari. Moltes gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Sra. Consellera. Sobretot gràcies per la seva
claredat i contundència. Diu que no hi haurà copagament durant
aquesta legislatura, que era la meva pregunta. Estam contents de
sentir que no perquè, en definitiva, no és no, vull dir que no hi
ha matisos a la contestació que vostè ha formulat. Sembla que
no hi haurà cap condicional, vull dir que no ha dit “la nostra
voluntat”, “si els pressupostos de 2011"... No hi ha cap tipus de
condicional.

Sembla que tampoc, pel seu tipus d’afirmació que no hi
haurà copagament, no n’hi haurà de cap tipus, tampoc. Ni la
part d’hoteleria sanitària, ni determinades prescripcions
mèdiques, ni l’augment de la quantia que paga el pacient per
determinats medicaments, ni els pensionistes segons els
ingressos. Sembla que el que vostè diu és que no, amb la qual
cosa a nosaltres ens agrada escoltar-ho perquè és un tema que
ens preocupa molt. Jo li diria que és veritat que estam un poc
obsessionats amb aquest tema, i fins i tot hem presentat una
proposició no de llei en el Ple perquè siguem també els tres
grups parlamentaris que conformam aquesta legislatura la
cambra que ens posicionem en relació al copagament.

Clar, perquè quan una cosa no es vol fer o no passa pel cap
fer-la, no es posa res en funcionament perquè allò succeeixi, i
difícilment s’entendria, per posar un exemple un poc absurd
però molt gràfic, que tal vegada el nostre grup parlamentari o
els nostres partits, els que conformam la coalició, decidíssim
estudiar la possibilitat que es fes una central nuclear a les Illes
Balears perquè estam en contra de les centrals nuclears. Clar, a
nosaltres ens preocupa que per una banda hi hagi un discurs del
Partit Popular que digui que no al copagament però, per altra,
vegem que s’estan fent passes per estudiar les possibilitats del
copagament: l’encàrrec del Sr. Rajoy a la FAES, que
efectivament demanava les possibilitats d’un copagament; quan
això va sortir públic a determinats mitjans de comunicació
ningú no va desmentir que l’encàrrec del Sr. Rajoy s’havia fet,
simplement es deia que la FAES és la FAES i que el PP és el
PP, però l’encàrrec del Sr. Rajoy s’havia fet. 

L’encàrrec de la presidenta del govern autonòmic de Madrid
al servei madrileny de Salut per valorar possibles copagaments,
on hi ha un informe que, bé, no és que s’hagi fet públic però
s’ha pogut aconseguir per diverses vies, assenyala efectivament
les vies de copagament que a la comunitat autònoma de Madrid,
presidida durant diverses legislatures pel Partit Popular, podria
ser, i tal vegada diversos exemples, no?; quan s’estudia l’accés
a les vacunes, s’estudia l’accés a les vacunes, s’explica el que
val una vacuna, el cost real d’una vacuna, i es valora si les
vacunes podrien ser o no forma de copagament. L’informe
explica: “Su conclusión no conllevaría impacto económico
negativo sobre la población”, i aquest estudi valora “la
exclusión de la financiación o la aplicación de un copago”. El
mateix passa, per exemple, amb les borses colAlectores d’orina,
que es diu: “El impacto económico no recaería sobre las
personas que lo necesiten”, i per tant proposa “la
cofinanciación contribuiría a racionalizar el coste”; això sí,
descarten els pensionistes i les persones majors. Quan per
exemple estudia els temes de subministrament a pacients
diabètics fa tota una revisió dels diferents tipus de diabetis i
arriba a la conclusió que “la cofinanciación, incluso exclusión
de la financiación, en tratamiento con antidiabéticos orales”,
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proposa el copagament. Altres exemples en negatiu diuen que
l’alimentació hospitalària no es recomana que sigui un
copagament; l’atenció a salut bucodental, per posar un altre
exemple, considera que podria ser un copagament, fins i tot la
seva eliminació, perquè considera que “el impacto de excluirlas
no sería demasiado negativo en la opinión pública”.

Per tant, clar, per una banda hi ha un discurs de no però, per
una altra banda, des dels diferents estaments del Partit Popular
s’estan fent passes per estudiar aquest copagament que
públicament es diu que no.

Ens varen preocupar també les declaracions del
vicepresident econòmic, que a la seva compareixença de dia 15
de setembre, quan se li demana davant una resposta seva que és
necessari posar en valor els serveis que té la nostra comunitat
autònoma, i li demanam què significa posar en valor els serveis,
a veure si això significa una forma de copagament, diu: “Al
copagament no ens hi referirem perquè, en principi, d’entrada,
ens sembla complicat, difícil, i que pot generar també
distorsions a l’hora d’utilitzar els recursos sanitaris. Un
copagament, perquè pugui ser efectiu, necessita de qualque
manera tot un marc diferent del que tenguem actualment. Per
tant en aquest moment el descartam per complet”. En aquest
moment, d’entrada, en principi; són paraules que ens preocupen,
ho diu un vicepresident econòmic, perquè si efectivament
sembla que si es canvien les formes administratives el
copagament podria ser viable. 

De totes formes ens alegram del seu no i esperam que així
sigui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera, si vol contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Ja ho hem dit i ja li ho he dit, s’ha
dit a tots els nivells i, bé, copagament..., jo crec que no és
necessari pagar més, sinó que és necessari gestionar millor el
que es té, i gestionar millor i optimitzar els recursos que es
tenen, i pot ser en aquesta línia van tots aquests estudis que
vostè ha esmentat, perquè a més és que, copagament, ja n’hi ha
a Espanya, perquè jo li vull recordar que, per exemple, la
prestació farmacèutica es paga, i es paga en funció de l’edat o
de la situació laboral, activa o no, del pacient, i això és un
copagament i ja està. I vostè parlava de bosses d’orina; tot això
es paga quan un està en el domicili i, bé, ja n’hi ha, de
copagament.

El que passa és que és un tema que s’ha utilitzat sempre com
una arma llancívola contra la dreta per part de l’esquerra. És un
discurs que sempre és reiteratiu, sempre s’està repetint, i bé, jo
crec que durant trenta anys el Partit Popular ha governat a molts
de llocs i que jo sàpiga, potser estic equivocada, però a cap lloc
on ha governat el Partit Popular s’ha posat el copagament, i aquí
igual.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

Per formular la Pregunta RGE núm. 2079/11, sobre drets
dels consumidors, intervé la diputada del Grup Parlamentari
Socialista l’Hble. Sra. Conxa Obrador Guzman per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Perdoni, quina pregunta és?, perquè crec que anava primer
una altra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, no l’he vista. 

2) Pregunta RGE núm. 2069/11, de l'Hble. Diputat Sr.
Joan Manel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
desplaçaments a l'hospital de referència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2069/11, sobre
desplaçaments a l’hospital de referència, intervé el diputat del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, Hble. Sr. Martí Llufriu, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, la situació que
pateixen els malalts que s’han de desplaçar fora de l’illa per
acudir a una consulta amb especialistes o que han de seguir un
tractament determinat, en aquests moments és sense cap dubte
injusta i desesperada. Estic convençut que vostè coneix bé i
comprèn el desànim dels malalts i familiars que es troben en
aquesta situació. Sé que hi estan fent feina i que volen posar-hi
solució de la forma més immediata possible.

Però, Sra. Consellera, jo crec que és ja hora de fer propostes
concretes i de validar-les a través del diàleg amb les
associacions d’afectats. Ara per ara només tenim un acord amb
Air Nostrum, tenim la bona voluntat d’algunes navilieres i
tenim una proposició no de llei presentada pel Partit Popular, i
jo a tot açò li vull dir que les associacions d’afectats, almenys
algunes associacions d’afectats, les que fan referència a
Menorca, ja han dit que no, que no és un bon sistema el model
d’Air Nostrum; a més de ser insuficient, és incapaç de donar
resposta a la multiplicitat de situacions dels nostres malalts. Ho
feien així públicament dia 14 i dia 15 d’octubre d’enguany, i a
més a més li ho comunicaven a vostè en una carta de la qual
supòs que ja té coneixement. És més, els afectats demanaven de
forma absolutament explícita retornar al sistema anterior,
gestionat a través de les agències de viatges. En certa manera els
afectats, per tant, ja responien a allò que la proposició no de llei,
ja aprovada en aquesta comissió, deia de determinar el sistema
més adequat i ineficaç, etc., etc., i que per tant qüestionava
l’anterior sistema.
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És per tot açò que li vull demanar en quina situació es troba
tot aquest procés, quines són les mesures que ha pres i que pren
el Govern de les Illes Balears per respondre a les necessitats
dels malalts i familiars de les illes i també de Mallorca per
desplaçar-se per qüestions de malaltia, i quina és la línia de
treball del pla que vostè mateixa va anunciar que estaven
estudiant, elaborant, per part de la seva conselleria.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Martí, un dels nostres principals
objectius és garantir l’equitat d’accés a l’atenció a tots els
ciutadans de la nostra comunitat autònoma, i per això hem de
procurar que els pacients de Menorca, Formentera i Eivissa
puguin desplaçar-se amb condicions per rebre tractaments i per
a diagnòstics que no es poden fer en el seu lloc de residència.

Bé, quan vam arribar al Govern van trobar..., vostè diu que
hem de retornar al sistema anterior; si vol retornem al sistema
anterior i era que tots els pacients s’havien de pagar el bitllet per
desplaçar-se i alguns no podien fer-ho. Quan ens vam trobar
amb aquesta situació, que era la que hi havia quan vam arribar,
immediatament vam començar converses amb AVIBA i amb les
associacions de pacients, precisament de Menorca; vam tenir
reunions a Menorca, en el Consell de Menorca, amb les
associacions, i vam veure que AVIBA era totalment
intransigent, no volia tornar a dar el servei fins que no se li
paguessin tots els deutes endarrerits que hi havia. A més havien
denunciat el conveni que hi havia amb la direcció general, a
iniciativa de l’anterior director general d’ib-salut, que va voler
trencar el conveni amb ells per una falta de donar servei.

Aleshores ens vam trobar en aquesta situació, vam parlar
amb les associacions, com li dic, i a Menorca ens van proposar
el tema d’algunes navilieres que estaven -o una naviliera en
concret- disposades a donar bitllets als pacients i que ho
gestionarien a través de les associacions. A pesar d’aquesta
situació he de dir que algunes agències sí que mostraven la seva
predisposició a donar bitllets en determinades situacions i així
es feia, i també algunes associacions van manifestar que
ajudarien els seus associats i no associats si realment no podien
pagar els bitllets. 

Davant d’això el que vam fer va ser iniciar converses amb
Air Nostrum, que va mostrar la seva predisposició a avançar uns
bitllets, vuit bitllets, d’anada i tornada entre Menorca i Mallorca
i vuit entre Eivissa i Mallorca, i llavors el Govern els pagarà
amb el pressupost de 2012. He de dir que, amb aquest sistema,
s’ha posat la decisió de qui ha d’utilitzar els bitllets en mans
dels metges, i són ells els que decideixen els pacients que són
subsidiaris d’utilitzar aquests bitllets.

Bé, queixes de pacients que no es puguin traslladar n’hi
havia moltes al principi; després d’això no n’ha arribat cap. La
primera queixa va ser aquesta carta que vostè ens diu, de
determinades associacions de Menorca, i he de dir que, bé,
podem parlar amb les associacions una altra vegada, veure
realment què és el que passat, perquè em consta que un 50%
d’aquests bitllets no s’estan utilitzant per falta de demanda.
Llavors això hem de mirar a qualque lloc i, a falta d’informació,
els pacients o les associacions que tenen aquestes dificultats.

A part de totes aquestes mesures, la Direcció General d’ib-
salut, en concret a través de la direcció de l’hospital de
referència, té ordres perquè s’ha de promoure la coordinació
entre els especialistes de les diferents illes; s’ha de buscar, a part
d’aquesta fórmula que continuarà, evidentment, aquest sistema
que ja estava establert no s’ha tret ni s’ha suprimit cap sistema,
ens ho vam trobar com ens ho vam trobar i el que hem fet és
buscar solucions per passar aquests mesos, però es continuarà
prestant aquest servei igual que es venia prestant, però a més a
més el que volem és millorar l’atenció als pacients que s’han de
desplaçar de les illes més petites, i volem en un futur potenciar
la telemedicina, volem protocolAlitzar les derivacions i volem
fomentar que siguin en determinats casos, cosa que ja es fa en
algunes especialitats, els especialistes que es traslladin a les illes
d’Eivissa i de Menorca a passar consulta quan la demanda i el
nombre de pacients que han de visitar ho justifiqui.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té torn de rèplica, si vol el
Sr. Diputat.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Jo crec que, Sra. Consellera, en una cosa
estam absolutament d’acord, i és en l’objectiu; jo crec que no fa
falta que posem en dubte, jo crec que tots tenim molt clar que
volem respondre de la millor manera possible, atendre de la
millor manera possible els malalts que s’han de desplaçar -
mallorquins, menorquins...- allà on sigui per a la seva consulta
o per al seu tractament. 

Però també vull traslladar almanco aquesta preocupació per
part d’un grup o d’un sector de malalts que efectivament, com
vostè ha dit, li ha comunicat que trobaven que aquest sistema no
funcionava, i quan ells diuen retornar al sistema anterior hem
d’entendre que vol dir al sistema anterior que funcionava. I quan
és que funcionava? El 2010 hi havia un pressupost, amb
informacions que vostès mateixos m’han facilitat, de 3.864.533
euros; açò era el pressupost que hi havia el 2010, i aquest
pressupost permetia donar resposta a trasllats de 5.622 persones
malaltes i 4.734 persones acompanyants, el que feia un total de
26.334 trasllats. Tots aquests van ser trasllats pagats, trasllats
que van funcionar -traslladant l’opinió dels malalts- de forma
correcta i bé. El 2011, efectivament, a un moment determinat,
per una qüestió no de sistema sinó de falta de liquiditat, de
tresoreria, el sistema comença a esqueixar-se, el sistema
comença a fallar, però és un sistema que on falla és en la
liquiditat, en la falta de recursos, no en el funcionament ni en la
seva pràctica, que durant tot el 2010 va demostrar que
funcionava d’una forma jo crec que, ho he de dir amb tota
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claredat, amb total perfecció, i els malalts així ho van entendre.
A aquest sistema que volen retornar.

Entenc que mentrestant es proposin i es facin algunes
propostes, però jo crec que també els malalts demanen ja una
perspectiva de futur, quin serà el sistema pel qual opta aquest
govern, en quina situació es trobaran, quina perspectiva tenen,
quin futur tenen.

Jo crec que és mal d’entendre una situació d’impasse, no sé
si la poden entendre, jo crec que és molt difícil d’entendre, i jo
crec que ens toca a nosaltres entendre la seva situació, però el
que reclamen és una perspectiva clara; jo el que reclam és una
solució clara, una perspectiva clara per a aquests malalts,
independentment que en aquests moments vostè digui que ens
queden quatre dies però que ho solucionarem; bé, aquests quatre
dies ho solucionarem, però quin és el model de futur per a
aquests afectats? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica la consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo, com li he dit, he recollit la
queixa d’aquesta associació que m’ha arribat ara, el dia 14 em
sembla que va ser; abans d’això no hi havia hagut cap queixa
fins ara, des que es va posar el tema..., es va prendre l’acord
amb Air Nostrum. 

Vostè diu que en això no ha fallat el sistema, que estava
funcionant bé, que només ha fallat per falta de liquiditat a
tresoreria. Estic totalment d’acord, és que nosaltres el sistema
no l’hem canviat; el sistema no funciona, hem buscat una
solució temporal per passar aquests mesos, com hem hagut de
fer amb tot el que ens ha tocat gestionar, tot el que està fallant
i tot el que s’ha de retallar és per falta de liquidat i per un
pressupost totalment insuficient, prorrogat, i que estam
funcionant amb les previsions del 2010. Tot el problema que
tenim és aquest. I m’encanta que ens entengui i que vostè també
s’adoni d’això. 

Aquest és el problema que hi ha en el Govern, en concret en
aquest cas a ib-salut i a la Conselleria de Salut. I precisament
perquè entenem els problemes dels pacients i perquè ens posem
en el seu lloc, precisament per això vàrem buscar aquesta
solució per passar aquests mesos. I a partir de l’any que ve es
continuarà amb el sistema de trasllat de pacients, com es feia
fins ara. Això ningú no ha dit que ho volgués canviar. I, a més
a més d'això, li dic el que li he dit abans, hem donat ordre als
hospitals de prendre mesures addicionals a això, per facilitar
tant els trasllat, com després l’assistència aquí. Això és el que
volem presentar quan estigui tot ben lligat. El tema del trasllat
d’especialistes, el tema de les persones que han de rebre els
pacients, hi havia una infermera per a Menorca i ara també n’hi
ha una per a Eivissa, el tema de la telemedicina, el tema de
protocolAlitzar les derivacions, la coordinació amb els diferents
especialistes dels diferents hospitals de les illes. 

L'únic que volem és millorar el sistema i tots els
suggeriments seran benvinguts, tant per part de les associacions
de pacients, com per part de qualsevol grup polític. Hi va haver
una proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular que es
va votar i jo crec que era per millorar el sistema i precisament
en aquest sentit, el text de la proposició era en aquest sentit. És
una llàstima que cap membre del seu grup la votés a favor,
perquè realment és un granet més de sorra dins la millora que
volem fer en el trasllat dels pacients a l’hospital de referència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 2079/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Concepció Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a drets dels consumidors.

Ara sí, per formular la Pregunta RGE núm. 2079/11, sobre
drets dels consumidors, intervé la diputada del Grup
Parlamentari Socialista l’Hble, Sra. Conxa Obrador i Guzman
per deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, és un fet
constatable que en la reordenació de les conselleries que el seu
govern ha fet, els consumidors hi han sortit perdent, i no tan sols
han perdut el nom, ja no apareix a la nomenclatura de la mateixa
conselleria, sinó que també han perdut la seva pròpia direcció
general, que ara han de compartir amb salut pública, en una
macrodirecció general que funcionarà amb 12 serveis.

Per tant, consideram que aquesta reorganització no serà
beneficiosa per als consumidors. I, a més, s’ha fet d’una manera
incomprensible si miram les dades de la memòria de l’any
passat, 2010, que diuen que se varen presentar 7.367
reclamacions per part dels consumidors, 4.859 a Mallorca, 998
a Menorca, 1.414 a Eivissa i 96 a Formentera. A conseqüència
de les denúncies rebudes, es varen tramitar 332 expedients
sancionadors. A les oficines d’atenció als consumidors es varen
atendre un total de 13.256 consultes. El telèfon del consumidor
en va atendre 6.471. També s’atengueren 2.673 consultes via
telemàtica. L’arbitratge de consum va rebre l’any passat 2.363
solAlicituds d’arbitratge. Hem de dir que en els cinc anys passats,
els expedients arbitrals s’han incrementat un 300%.
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Tot això fa que l’antiga Direcció General de Consum fos la
direcció general que més expedients tramitava de tot el Govern
balear. I ens situam al voltant dels 29.000 expedients tramitats.
I era la direcció general del Govern balear que més ingressos
recaptava per a la comunitat. Per tant, no podem entendre que
hagi desaparegut aquesta direcció general, que hagi de
compartir funcions amb Salut Pública, amb la simetria que
significa que tendrà quan hagi de competir en temes de salut
pública, i ens demanam què pensa fer amb la Direcció General
de Consum en temes de consum, com pensa defensar els drets
dels consumidors amb un director general que no tendrà
dedicació exclusiva per als temes de consum.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la Sra. Consellera
de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, cap de les funcions de
l’anterior Direcció General de Consum no han estat eliminades,
l’únic que s’ha fet és modificar l’estructura del Govern balear
i ara aquestes funcions corresponen a la Direcció General de
Salut Pública i Consum. El director general no té dedicació
exclusiva a Consum, ha de fer més feina, evidentment, pel
mateix preu, però jo no sé si l’anterior director o directora
general de Consum contestava el telèfon del consumidor,
contestava les consultes dels consumidors o ho feia via
telemàtica, perquè vostè ens ha llegit la memòria que tots
coneixem de la Direcció General de Consum de l’any passat,
però jo crec que hi ha uns magnífics funcionaris que són els que
fan la feina i són ells els que fan un esforç addicional per la
situació que s’han trobat, evidentment hi ha més consultes a
Consum, també per la crisi i per la situació econòmica en
general.

Repetesc, són els magnífics funcionaris que hi ha a la
direcció general els que fan la feina, liderats pel director general
de Salut Pública i Consum, que de moment no s’ha queixat, crec
que té temps d’assumir les funcions que ha hagut de recollir
d’altres direccions generals. Vostè em demana què es farà a
Consum, doncs bé, li puc dir que es potenciaran les labors de
control de mercat i de millora d’atenció als consumidors que
presentin denúncies, queixes, o reclamacions; s’emfatitzarà la
via de l’arbitratge com a solució als conflictes amb
consumidors; es pretén també reiniciar la colAlaboració amb els
ajuntaments, a través del programa "Consum a ca teva"; també
s’establiran mecanismes de colAlaboració amb associacions de
consumidors, associacions empresarials, amb colAlectius de
participació ciutadana; es continuarà la feina informativa i
educativa i es potenciarà el Consell de Consum.

En definitiva, la resposta és que cap de les funcions no s’ha
eliminat, simplement s’ha produït una reubicació per adaptar-se
a la nova estructura del Govern.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ja que vostè ho ha comentat,
li puc dir que l’anterior directora general de Consum no
contestava al telèfon, però sí anava darrera totes les polítiques
que afectassin i augmentassin els drets dels consumidors. Amb
això es va treballar a l’anterior legislatura, perquè no es tracta
solament de comptar i mirar totes les reclamacions que es
presenten, sinó que es tracta d’impulsar d’una manera decidida
totes aquelles polítiques de consum que signifiquin augmentar
els drets, treballar per canviar el paradigma de consum i anar
cap al consum responsable, solidari, segur i saludable, també es
tracta de donar cohesió social a través de les associacions de
consumidors i vostès el primer que han fet quan han arribat al
Govern és eliminar les ajudes, subvencions ja firmades, 25.000
euros que necessiten les entitats per poder treballar i donar
atenció des dels casals de consum a totes aquelles persones que
s’acosten a peu de carrer a demanar una informació. Es tracta
d’impulsar tots aquells programes específics que augmentin la
regulació del mercat.

És per aquest motiu que vostès varen decidir minvar la
Direcció General de Consum, situant-la a un espai de
subdirecció perquè pensen que el mercat no necessita regulació,
que es pot regular tot sol i que els consumidors ja es defensaran
com puguin. Per tant, nosaltres estam molt decebuts d’aquesta
reorganització de la direcció general i pensam que el director
general que ha de compartir al 50% la seva feina, necessitaria el
cent per cent de la seva dedicació per donar suport als ciutadans
i als consumidors. Contràriament, sospitam que passarà com a
l’anterior legislatura, m’estic referint a la 2003-2007, quan la
directora general nomenada anava els divendres a firmar els
expedients. Això és el que ens temem que passarà amb la
Direcció General de Consum, que el director es trobarà els
expedients damunt la taula, un dia firmarà i s’ha acabat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vostè arriba a moltes
conclusions i vostè fa molts judicis de valor que bé, allà vostè,
quedaran en el Diari de Sessions i ja es veurà la realitat. Vostè
diu que l’anterior direcció general anava al darrera de les
polítiques. Miri, idò, aquest director general no va darrera, va
davant les polítiques, lidera les polítiques de consum, lidera
l’estratègia d’aquest govern i les polítiques de protecció als
consumidors, que per a nosaltres és un tema molt important i
prioritari. El fet que no hi hagi una direcció general exclusiva
per a això, no vol dir que el director general només vagi a
firmar, perquè és allà diàriament, no les 24 hores, però bé, quasi
quasi.
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I quant a les subvencions, evidentment les hem hagut de
treure d’aquí a finals d’any, no es poden pagar les subvencions.
I vostès han de saber molt bé per què no es poden pagar, vostès
ho saben molt bé. Hi ha coses que trobo que els fan molta
gràcia, però els asseguro que gràcia ben poca amb el que hem
trobat en aquesta conselleria. El que sí s’ha mantingut és el
casal de les associacions i a partir de l’any que ve, amb un nou
pressupost, es començarà a funcionar novament i, com he dit
abans, amb el director general de Salut Pública i Consum
liderant les polítiques de protecció als consumidors, com no pot
ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

4) Pregunta RGE núm. 2083/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Concepció Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a expedient obert a
entitats que han aplicat clàusules abusives.

Per formular la Pregunta RGE núm. 2083/11, sobre
expedients oberts a entitats que han aplicat clàusules abusives,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Socialista l’Hble. Sra.
Conxa Obrador i Guzman per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. L’Organització de Consumidors i Usuaris,
OCU, va presentar una demanda als jutjats d’instància de
Madrid, solAlicitant la declaració d’abusives per a les diferents
clàusules de diversos contractes bancaris, així com la seva
supressió. Després d’haver estar recorreguda per les entitats
afectades, finalment el Tribunal Suprem va confirmar el
caràcter abusiu de la major part de les clàusules, en una
sentència de data de 7 de novembre de 2009.

A més a més, la sentència ordena a la Direcció General de
Registres i del Notariat, que s’inscrigui en el registre de
clàusules abusives les declarades nulAles pel tribunal per al seu
coneixement públic. L’Associació de Consumidors de les Illes
Balears, ACUIB, va presentar una denúncia formal davant la
Direcció General de Consum dia 5 de maig del 2010 contra
diverses entitats financeres que operen a les nostres illes, per tal
que es comprovi des de la Inspecció de Consum si aquestes es
continuaven mantenint en els contractes i, en cas afirmatiu, que
es procedeixi a sancionar-les. La Direcció General de Consum
en aquell moment va obrir un expedient informatiu, amb data de
14 de juny de 2010, per tal que es comprovessin els fets
denunciats per ACUIB, requerint a les entitats financeres
denunciades els models de contractes utilitzats per comprovar
si tenien clàusules declarades abusives per part del Suprem. Dia
16 de juliol de 2010 es varen remetre les actuacions inspectores
a la Unitat de Tramitació de Reclamacions i Denúncies de
Consum, per tal que aquesta unitat preparàs la documentació
que s’havia de remetre als serveis jurídics de la conselleria.

En relació amb la tramitació d’aquests expedients
sancionadors, volíem saber si es pot informar del nombre
d’entitats financeres inspeccionades, el nombre d’entitats
financeres amb clàusules abusives en els contractes i en quina
situació administrativa es troben els expedients. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Li contesta la Sra. Consellera per un temps
de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Des de la Direcció General de Salut Pública i de Consum
s’han iniciat una sèrie d’expedients sancionadors a entitats
financeres, i bé, és una resposta molt tècnica i administrativa, jo
li diré com estan i la data d’inici.

L’any 2010 es varen iniciar cinc expedients que ja tenen
proposta de resolució. El juliol de 2011 es va iniciar un
expedient que té només l’acord d’iniciació i un altre expedient,
també de juliol de 2011, que era contra una entitat financera que
aplicava la clàusula sòl en els seus contractes hipotecaris.
Aquests dos expedients estan oberts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té un torn de rèplica.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. Ens agradaria saber exactament com s’han
resolt aquests expedients, si hi ha propostes sancionadores. Les
clàusules abusives no feien referència a la clàusula sòl, sinó que
feien referència a 13 clàusules que es varen considerar abusives
i que parlaven de la responsabilitat per part de l’entitat en cas de
robatori o pèrdua d’un xec, o l’exempció de responsabilitat per
fallades del sistema informàtic dels contractes de banca
electrònica, a la possibilitat de resolució anticipada dels
contractes de préstec per qualsevol causa, a la imputació de la
responsabilitat a l’usuari en el cas que la targeta fos utilitzada de
manera fraudulenta, i a aquelles que obliguen al consumidor a
sotmetre-se a determinats tribunals de justícia, a les que
imposen al consumidor totes les despeses en el cas que s’arribi
a via judicial.

Feia referència aquestes clàusules que es varen inspeccionar
l’any passat i que es varen iniciar com expedients sancionadors
i la nostra pregunta es referia a la situació d’aquests expedients.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Aquests expedients estan en procés sancionador, es poden
recórrer encara les resolucions, jo ara no he duit les dades de
quina és exactament la sanció que s’ha posat a cada entitat. Si
vostè m’ho demana per escrit, jo li ho passaré, evidentment. 

Del tema de la clàusula sòl només és amb una entitat, s’ha
iniciat l’expedient en el juliol de 2011. A les altres no he dit que
fos per aquest motiu, només és una. És una informació que en
aquest moment no..., està en procés i encara es pot recórrer, no
he duit les dades de quines són les sancions que s’han posat a
aquestes propostes de resolució. Estan en procés sancionador i
si vostè em demana la informació per escrit o un altre dia, jo si
m’ho concreta més..., ho sento, no he dut aquesta informació i
realment no pensava que fos aquesta la pregunta, perquè encara
estan en procés sancionador i no sé fins a quin punt es pot donar
aquesta informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

5) Pregunta RGE núm. 2085/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Concepció Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a oficina de consum a
l'aeroport.

I finalment per formular la Pregunta RGE núm. 2085/11,
sobre l’oficina de consum de l’aeroport intervé la diputada del
Grup Parlamentari Socialista Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzman per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Molt bé, en relació amb el punt anterior, li demanarem
documentació per escrit, però en tot cas els expedients eren els
que estaven oberts, jo m’hi he referit, i també ens agradaria
saber la quantitat sancionadora que s’ha interposat a cada
expedient i fent una solAlicitud expressa que sigui la màxima
quantitat pels efectes que ha provocat, les pèrdues als
consumidors per part d’unes entitats que l’únic que fan quan
apliquen aquestes clàusules és obtenir més beneficis.

En relació amb l’oficina de l’aeroport, li he de dir que
l’oficina aeroportuària d’atenció a l’usuari del transport aeri de
Son Sant Joan de Palma va començar l’any 2009, quan es va
articular per oferir a les persones consumidores la garantia
d’informació i atenció a la qual es té dret des del moment de la
compra del bitllet i sobretot dins les instalAlacions
aeroportuàries. Amb aquesta acció, la comunitat autònoma de
les Illes Balears va signar amb AENA dia 5 de febrer de 2010,
un conveni de colAlaboració en el qual es preveia, entre d’altres,
la creació de l’esmentada oficina de consum. El projecte pilot
i experimental durant un any de creació i posada en
funcionament de l’oficina tenia, com ja he dit, l’objectiu
d’incrementar la qualitat de la informació i del sistema
d’atenció als usuaris del transport aeri, possibilitant que aquests
poguessin rebre in situ atenció i informació específica en
matèria de consum i també que poguessin exercir els seus drets

quan haguessin vist aquests vulnerats, formulant les
reclamacions i denúncies que estimessin pertinents.

El motiu de l’assumpció per part de l’Administració de la
comunitat autònoma d’aquesta iniciativa fou el fet que el
transport aeri és un dels sectors amb major nombre de
reclamacions en matèria de consum a les Illes Balears, com
també que el transport aeri és un sector empresarial de la major
transcendència per a l’activitat econòmica de Balears, amb una
enorme incidència per al sector turístic i l’economia de la
comunitat autònoma.

S’ha de dir que l’obertura de l’oficina era una iniciativa
pionera, no només a Espanya, sinó a tota la Unió Europea.
L’oficina va obrir les seves portes dia 8 de març del 2010 i la
seva gestió, per part de l’Administració autonòmica, va
concloure dia 30 de juny del mateix any, moment en el qual va
ser assumida la gestió per part de l’Institut Nacional de Consum.

Les dades indicatives del grau d’activitat varen mostrar un
progressiu increment de consultes i formulació de reclamacions
o denúncies fins que aquest va arribar a una mitjana de 2,9
reclamacions o denúncies per dia i 27 consultes també cada dia.
També va presentar l’oficina, quant a les reclamacions i
consultes que es presentaven cada dia, dues puntes molt
diferenciades que varen coincidir en la crisi del núvol volcànic
i també en la vaga dels controladors aeris.

Una vegada extingit el projecte pilot, com pensa actuar la
conselleria per defensar els drets dels passatgers aeris?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la Sra. Consellera de Benestar Social.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per contestar al que ha dit la
Sra. Obrador, de l’anterior pregunta, he de dir que la pregunta
era com es troba l’expedient obert per la Direcció General de
Consum contra les entitats financeres. Ja li he dit que no havia
duit la quantitat de les sancions perquè no entenia què és el que
se’m preguntava, que si vostè m’ho torna a preguntar -i dins la
mesura que ens permeti la Llei de protecció de dades- se li
contestarà.

Quant a l’oficina de consum de l’aeroport li he de dir que els
usuaris del transport aeri continuaran essent perfectament atesos
utilitzant les oficines d’atenció al consumidor que existeixen a
les Illes Balears. Aquest projecte pilot que vostè ha explicat es
va dur a terme a l’Aeroport de Palma i va finalitzar el 31 de
desembre del 2011 i, com a projecte pilot que era, es varen
treure unes conclusions i es va posar en evidència que no és
sostenible mantenir una infraestructura permanent a les
instalAlacions de l’aeroport ja que, en condicions normals, es va
utilitzar molt poc per a la presentació de reclamacions de
transport aeri, una mitjana de menys de 3 diàries i el 99% de la
informació que es demanava no tenia res a veure amb consum,
era sobre informació de les companyies aèries i l’oficina no era
per això, no era la seva finalitat. 
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No obstant això, se celebren actualment reunions amb la
nova direcció de l’Aeroport de Palma per establir mecanismes
de colAlaboració per, quan es presentin casos de reclamacions
massives i quan l’incident sigui competència de la Direcció
General de Salut Pública i Consum, ja que podria ser, segons el
reglament comunitari, que algunes competències
corresponguessin a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria, i quan
sigui competència -com deia- de la direcció general s’actuarà en
conseqüència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Té el torn de rèplica.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies. En aquest cas compartim l’anàlisi, l’oficina
de consum així com estava plantejada en aquests moments és
inviable, però el que va demostrar aquesta oficina és que, en
moments puntuals, quan es produeixen grans crisis
aeroportuàries Consum ha d’estar a prop dels passatgers perquè
si no, el que passa és que ningú no defensa els seus drets i les
companyies aèries no se’n fan càrrec i AENA no se’n fa càrrec.

Per tant, li proposam, com a mesura alternativa, establir un
conveni amb AENA on es fixi un protocol d’actuació davant les
grans crisis aeroportuàries que signifiqui que Consum estigui
dins l’aeroport o dins els aeroports quan es produeixin aquestes
crisis perquè si no, el que passa és que les companyies se’n
cuiden d’elles i AENA se’n cuida d’allò seu i, dels
consumidors, no se’n cuida ningú.

Per tant, crec que un conveni amb un protocol d’actuació és
una circumstància molt favorable que ens permetrà formar part
de qualsevol gabinet de crisi que es pugui articular en un
moment donat i que permetrà defensar els drets dels
consumidors on es produeixin les crisis.

També demanaria que en aquest conveni, si és que finalment
accepten aquesta proposta, es demanàs a AENA un espai físic
per poder muntar l’oficina d’atenció als consumidors en el
moment en què es produïssin aquests casos de crisi
aeroportuària.

Per tant, no deixaria de mà aquest objectiu d’aconseguir que,
dins l’aeroport, hi hagi establert aquest protocol i també ho
combinaria amb el manteniment del punt telemàtic perquè els
consumidors puguin presentar en qualsevol moment una
reclamació on line i que no..., vull dir que el fet que no hi sigui
aquest punt telemàtic, vulneri el dret de poder presentar la
reclamació en el moment que trobi oportú el consumidor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té torn de rèplica la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja li he dit que estam
actualment en converses amb la nova direcció de l’Aeroport de
Palma per establir mecanismes de colAlaboració. Li agraeixo els
seus suggeriments, els recull, i en les converses que tenim si
podem introduir-hi alguns d’aquests suggeriments, així ho
farem, perquè supòs que tots volem el mateix: la protecció dels
consumidors. En aquesta línia treballa el director general de
Salut Pública i Consum.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No havent-hi més assumptes a tractar, només queda
agrair la presència de la consellera de Salut, Família i Benestar
Social, i del Sr. Federico Sbert.

S’aixeca la sessió.
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