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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores diputades i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí Sra. Presidenta, Oscar Fidalgo substitueix María José
Bauzá.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Carlos Veramendi sustituye a Marga Serra.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Aina Aguiló sustituye a Chema Camps.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Conxa Obrador.

LA SRA. PRESIDENTA:

No n’hi ha més?

I.1) Pregunta RGE núm. 4131/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a edifici de l'hospital
Verge del Toro.

I.2) Pregunta RGE núm. 2702/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
criteris relatius al trasllat de malalts amb transport aeri.

I.3) Pregunta RGE núm. 4054/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
retirada de contenidors als centres de salut.

I.4) Pregunta RGE núm. 5123/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
prestacions bàsiques.

Abans de començar la sessió, aquesta presidència informa
que en data d’ahir es va rebre un escrit del Govern amb RGE
núm. 1669/12, mitjançant el qual informa que la consellera de
Salut, Família i Benestar Social, per motius d’agenda
inexcusables, no podrà assistir a la comissió d’avui. Per tant, es
produirà un canvi en l’ordre del dia i s’ajornaran aquestes

preguntes a un altre dia i avui farem només les dues
proposicions no de llei.

Per tant, deman si estan d’acord en el canvi de l’ordre del
dia?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Hi estam d’acord perquè no ens queda més remei, però ens
agradaria que constàs en acta que el nostre grup parlamentari es
queixa de l’actitud de la consellera davant d’aquest parlament.
Ja és la segona vegada que, establert l’ordre del dia de les
comissions, una d’Afers Socials i una altra de Salut, es veu que
aquestes comissions no es poden realitzar amb la presència de
la consellera perquè no hi assisteix i més en el cas d’aquestes
preguntes que són preguntes respecte de les quals ens hem
acollit a l’article 9 del Reglament del Parlament que possibilita
que les preguntes que no hagin estat contestades en el termini de
20 dies, es pot demanar la seva defensa o la seva contestació a
la comissió corresponent. Tot i així, són preguntes que fa més
de quatre mesos que estan pendents de contestació i a dia d’avui
encara no les podem formular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs?

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sí, Sra. Presidenta, des del Grup Parlamentari Socialista ens
volem manifestar en la mateixa línia, en els quasi nou mesos de
gestió del nou govern, a la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social hem observat primer, problemes perquè no ens
contesten les preguntes escrites, moltes s’han hagut de passar a
orals; en segon lloc, problemes per fixar ordres del dia en què
és imprescindible la presència de la consellera, com són
aquestes preguntes orals; i en tercer lloc, no sabem per què no
pot acudir la consellera, però la feina de l’oposició cada vegada
és més complicada i més difícil.

Nosaltres volem que consti aquesta queixa perquè tenim
problemes per fixar l’ordre del dia, hi ha vegades que és
imprescindible que vengui la consellera i hi ha molts de
problemes perquè hi sigui present. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Hi ha més intervencions? Sra. Palau,
té la paraula.
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LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per afegir que respectam les
queixes dels grups que m’han precedit, vull dir que quan la
Mesa va posar l’ordre del dia d’aquesta comissió ja sabia per
avançat que avui la Sra. Consellera de Salut i Benestar Social no
podria assistir a aquesta comissió, però té adquirit el compromís
amb aquesta mesa i aquesta comissió que la setmana que ve serà
aquí present per contestar totes les preguntes que corresponguin.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Jo com a vicepresidenta en aquest
moment, era una ordre del President del Parlament d’introduir
les preguntes i, per tant, la consellera estava obligada.
Efectivament en aquell moment varen dir que no se sabia si
podria venir o no, però el cas és que no ha fet cas d’aquesta
qüestió.

Passam idò ja a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui... Bé
està tothom d’acord en el canvi de l’ordre del dia? 

S’accepta per assentiment.

Per tant, passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en
les proposicions no de llei RGE núm. 1225 i 1328/12.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1225/12,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperació de la proposta d'impuls a l'atenció a la salut
mental a les Illes Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 1225/12, del
Grup Parlamentari Socialista, sobre la recuperació de la
proposta d’impuls a l’atenció a la salut mental a les Illes
Balears, té la paraula la diputada Sra. Marí, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom. Senyores i
senyors diputats, l’àmbit de la salut mental és un dels més
complexos a l’hora de treballar-hi de tot el sistema sanitari,
perquè presenta característiques molt específiques. També es
tracta entre nosaltres i pens que passa d’una manera bastant
generalitzada d’un àmbit considerable desatès en comparació
amb d’altres, tot també òbviament fent aquesta declaració des
de vegades la modèstia d’aquesta diputada en coneixement de
salut mental.

Bé, fa un parell d’anys les entitats i associacions de les Illes
Balears que treballen en qüestions referents a malalties mentals
varen proposar als diferents partits polítics que es creés una
ponència en el marc de la Comissió d’Assumptes Socials, per
tal d’elaborar un pla de feina consensuat per atendre la qüestió
de la salut mental. Aquest pla en un context de comissió
multidisciplinar havia de servir per millorar l’atenció a la salut
mental en el conjunt de les Illes Balears. Se’ns demanava, idò,
consens i un pla de feina clar per atendre les necessitats de les
nostres illes en el camp de la salut mental.

En el seu moment, les diferents forces polítiques amb
representació en el Parlament de les Illes Balears vàrem buscar
el consens i treballàvem per aconseguir-lo. I efectivament
s’aconseguí, el 9 de març de 2010 arribà l’acord, es votà per
unanimitat a favor de la creació d’aquesta ponència. Per tant,
podríem dir que d’alguna manera celebram la data d’aquell
aniversari en què s’aconseguí aquell consens.

Després també hi ha hagut elements que han entrebancat la
posada en marxa d’aquesta ponència i l’elaboració, en
conseqüència, d’una planificació en salut mental per a les Illes
Balears. Podríem dir que han passat unes eleccions, hi ha hagut
aquest pas entremig que provoca aquestes actuacions i tot una
sèrie de circumstàncies que giren al voltant d’aquests fets. Per
tant, possiblement això ha fet retardar l’acompliment d’aquest
acord. Però bé, un retard no vol dir que no s’hagin de dur a
terme els acords que aquest parlament va decidir per consens i
unanimitat.

Per això aquesta diputada pensa que és important, en la
situació en què ens trobam actualment, recuperar aquell
projecte, recuperar l’acord i el consens per poder dur endavant
el Pla de salut mental per a les Illes Balears. Només així podrem
fer una passa important per donar una resposta a les necessitats
que en aquest camp té plantejada la nostra comunitat autònoma.
Em sembla particularment important reprendre aquell acord i
recuperar la proposta que ja vàrem fer en aquell parlament, per
poder atendre les necessitats de les illes en el camp de la salut.

El problema és important, el problema és greu. Moltes
vegades les malalties mentals són transparents per a la societat
en general. No és per a qui la pateix i per descomptat tampoc no
ho és per a les persones pròximes, però sovint no capta l’atenció
de la societat, com la poden captar d’altres problemes de salut.

Voldria pensar que ja ens trobam en fase de superació de la
malaltia mental com a tabú, evidentment la consideració social
de les malalties mentals tenen una història, i aquesta història
explica el bandejament que encara pateix a vegades dins el
nostre sistema sanitari. Però sortosament les societats avancen
i crec que nosaltres en qüestions referents a la consideració
social de la malaltia mental hem avançat una mica. Però encara
queden rèmores importants del tabú que ens ha acompanyat
durant segles i aquestes marques no es lleven en poc temps. 

La magnitud del problema entre nosaltres crec que és prou
destacable. Segons dades de l’Organització Mundial de la Salut
un 14,5% de les persones de les Illes Balears tenen diagnosticat
algun tipus de trastorn o de malaltia mental. No fa falta dir que
es tracta d’una xifra molt elevada. La mateixa Organització
Mundial de la Salut xifra que en menors de menys de 18 anys,
aquesta xifra arriba al 20% i també quantifica a nivell de les
Illes Balears en més de 5.000 els casos que tenen diagnòstic de
malaltia mental molt greu. Per tant, no és un tema menor, ni
molt menys.
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Dins la mateixa Organització Mundial de la Salut, es preveu
que arreu del planeta l’any 2020 els trastorns neuropsiquiàtrics
seran la primera causa de discapacitat i que la càrrega
sociosanitària que correspon a les malalties mentals serà d’un
15%. Fixem-nos que ara mateix el percentatge de persones amb
diagnòstic de trastorn de salut mental a les Balears ja supera
aquesta xifra, però pens que devem ser lluny de gastar un 15%
dels recursos del nostre sistema sanitari en atenció a les
malalties mentals. 

Es tracta, per tant, com ja he apuntat, d’una problemàtica
greu de gran abast, agreujada pel fet de ser socialment silenciosa
i que afecta no només les persones que pateixen la malaltia, sinó
que també té aquest impacte tan important en tot l’entorn
familiar i social. Aquest impacte de malalties mentals és molt
considerable i resulta considerablement superior al que
provoquen d’altres tipologies de malalties. Com he apuntat, a
les Illes Balears es tracta d’un tipus de problemes de salut els
referits a la salut mental bastant bandejats dins el nostre sistema
sanitari. I això, com en tantes altres coses, esdevé especialment
greu a les Illes Pitiüses. Tal vegada és difícil posar exemples,
però si em permeteu deixau-me que posi l’exemple de l’illa de
Formentera, per primera en la seva història es compta amb
l’atenció d’un psiquiatre, per primera vegada un psiquiatre va
un dia per setmana a l’illa de Formentera.

Des del meu punt de vista crec que les dades tant a Mallorca
com a Menorca..., pens que s’ha fet feina, es va fer molta feina
la darrera legislatura, també a Eivissa i Formentera, però com
que sempre es parteix d’un retard, com en tantes altres coses,
possiblement els avanços en la legislatura passada i en l’anterior
es veuen més a Mallorca i a Menorca que no a Eivissa i a
Formentera, però també com exemple de feina que encara queda
per fer, és acabar de consolidar la residència de Sant Jordi amb
aquesta tipologia, però bé, això és feina que aquesta ponència,
si així ho decidim, podrà posar en marxa.

De la mateixa manera també volem felicitar-nos perquè es
va posar en marxa la UTE, la Unitat terapèutica educativa, aquí
a Mallorca, però a Eivissa no es va poder tirar endavant. Per
tant, són feines que es varen començar, però no es van acabar,
només faltaria que s’hagués acabat tota la feina, hi ha molta
feina per fer, per tant, seria desitjable que amb el temps Eivissa
pogués comptar amb una unitat.

Però bé, no es tracta de presentar aquesta proposició no de
llei desgranant el problema en salut mental que ens podem
trobar aquí i a cada una de les illes, sinó de posar-nos a fer feina
per dur endavant un pla que permeti atacar de la manera més
convenient aquests problemes. Per tot això voldria apelAlar a
l’acord, al consens sobre aquesta qüestió i de cara al futur mirar
de donar solució a tots els problemes que puguem.

 La intenció d’aquesta proposició no de llei és de recuperar
aquell acord que es va dur ja en els mateixos termes en què
aquest parlament va aprovar en el seu moment, entre les
diferents forces polítiques, per dur-ho a nivell de les Illes
Balears i fer front a aquestes necessitats que té plantejades la
nostra societat. Òbviament aquest pla sense el consens de tot no
té sentit. Per tant, l’esperit d’aquest pla és comptar amb la
participació directa tant d’experts com de totes aquelles
persones vinculades a les diferents entitats i associacions que
treballen en qüestions de salut mental a les Illes Balears.

Per tant, la meva proposició és reprendre la feina que vàrem
començar en el seu moment i projectar-la endavant per donar
una resposta positiva als reptes que tenim plantejats en el camp
de la salut mental, per veure si de cara al 2020 podem millorar
les xifres actuals i contribuir a no engreixar les previsions tan
negres de l’Organització Mundial de la Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Ara en torn de fixació de
posicions i per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ: 

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i benvinguts a la
Comissió de Salut als representants de les entitats que sense
ànim de lucre fan feina en el sector de les persones amb
diagnòstic de salut mental. Efectivament, com deia la Sra. Marí,
jo crec que els temes de salut mental són l’eterna assignatura
pendent que la nostra comunitat autònoma té, independentment
que hagin governat partits progressistes o partits conservadors.

La salut mental és un tema que sabem que té una expressió
de malalt agut i també té una expressió de malalt crònic, i és
cert que en el tema de malalts aguts hem avançat molt en vint
anys, però en el tema dels malalts crònics, hem de dir que
aquesta comunitat autònoma ha avançat molt poc. Segurament
com vostè deia és perquè hi ha una història. Tenim un sistema
de salut que de vegades està molt més centrat en allò que és
l’expressió de la malaltia aguda, a curar més que a tenir cura, i
tenim un sistema de serveis socials a la nostra comunitat
autònoma poc desenvolupat i també poc desenvolupat a nivell
estatal, però especialment a la nostra comunitat autònoma.

La Llei de dependència va generar una certa expectativa en
el colAlectiu de persones amb diagnòstic de salut mental, perquè
a través d’elles es podia mirar l’aportació o l’accés a serveis de
centres de dia, de residències, però la realitat és que la Llei de
dependència és una solució per a les persones majors de 65 anys
i per a les persones amb discapacitat, però per al colAlectiu de
persones amb malalties de salut mental la veritat no ho ha estat,
perquè la dependència valora la manca d’autonomia i poder
tenir persones amb problemes de salut mental, capaces
temporalment de fer-se el dinar, de dutxar-se, de vestir-se, que
és el que mesura la dependència, per tant, aquesta línia de
sortida que semblava poder tenir amb la Llei de la dependència,
no ha estat així.
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Un altre tema que jo també crec que ha dificultat és que
històricament que no tenguem uns serveis de salut mental a la
nostra comunitat, i també en general a l’Estat, és aquesta
discussió sociosanitària. Com que tot anava molt retardat, els
temes de salut, els temes de serveis socials avançaven de forma
paralAlela, però mai no es trobava un espai conjunt per avançar
en temes sociosanitaris, quan el tema sociosanitari és un tema
més de tenir cura, de tenir atenció a les persones.

Nosaltres des de la nostra coalició entenem que és un espai
en què hi han de fer feina el sistema de salut i els serveis
socials; el servei de salut perquè efectivament, a la majoria de
malalts de salut mental hi pot haver situacions d’episodis aguts
i per tant, hi ha de ser molt present salut; però en malalts crònics
de salut mental, nosaltres pensam que els serveis socials tenen
una funció importantíssima perquè és el substitutiu o el
complement de la llei, igual que passa amb el colAlectiu de
discapacitats. I a més, com a malalts crònics haurien de rebre
una prioritat perquè són malalts que tenen limitada la seva
qualitat de vida, tenen durant molt de temps de la seva vida
limitat el seu estat funcional, condiciona molt també la qualitat
de vida dels seus familiars, tenen dèficits de relacions socials,
fins i tot aïllament social, estan més exposats a rebre efectes
negatius de la farmacologia perquè contínuament tenen
modificacions d’aspectes d’aquests farmacològics, ... 

Hem de dir que es dóna a totes les capes socials, però que,
efectivament, la seva presència és major en situacions de
vulnerabilitat socioeconòmica. I també es dóna a totes les edats.
De vegades en una persona major es confon o es mescla amb
problemes de demència, però es dóna durant tot el cicle de vida,
en qualsevol moment es pot estar exposat a patir un problema
de salut mental.

Segons les dades de l’enquesta de salut mental de les Illes
Balears el 25% de la població estam en risc de patir un trastorn
mental, de forma més greu o de forma més lleu, temporal o de
manera crònica, però és una dada important. Aquí també hi ha
un component de gènere, les dones tenen una disponibilitat més
alta de poder patir problemes de salut mental.

Després tenim el Pla estratègic de serveis socials en vigor on
s’explica clarament la mancança de recursos de la nostra
comunitat en temes de serveis socials destinats a persones amb
problemes de salut mental, manca de miniresidències, manca de
centres de dia, manca d’habitatges supervisats, en un
percentatge de quasi el cent per cent, com per exemple poden
ser a determinades comarques municipals o a determinades
ciutats.

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta ponència,
defensam els mateixos arguments que segurament varen
defensar els parlamentaris que ho varen defensar en el seu
moment i que ara hi ha dos anys de retard per continuar
avançant i donar-li una certa prioritat i una certa agilitat.

Simplement pensam que aquesta comissió pot estar a Salut
o pot estar a Serveis Socials, però en qualsevol cas hi ha d’haver
presència de representants del Govern en temes sanitaris, en
temes socials i en temes laborals. Pensam que el camp de la
inclusió en el treball és fonamental i hi hauria d’haver
representants del Govern en aquestes tres àrees, com no pot ser
d’altra manera del grup parlamentari, hi ha d’haver la

participació de les entitats i dels usuaris i de familiars dels
usuaris.

Crec que ha de tenir tres objectius centrals: un, arribar a un
acord de quins són els serveis mínims que ha de tenir la nostra
comunitat autònoma per donar sortida a les necessitats d’aquest
colAlectiu de població i quina ha de ser la coordinació necessària
entre els serveis socials i els serveis sanitaris i després, hem de
dissenyar un sistema que permeti sens dubte la sostenibilitat. 

Per tant, per la nostra banda, tendrà la màxima facilitat
perquè aquesta ponència es pugui desenvolupar amb la màxima
urgència. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sra. Palau, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Saludam i agraïm també
inicialment la presència dels representants que avui ens
acompanyen de la Federació d’Entitats i Serveis de Salut
Mental de Mallorca. 

Vull dir que per descomptat el vot del nostre grup no pot ser
altre avui horabaixa que favorable a aquesta proposició no de
llei, perquè aquesta proposició no de llei el que vol és reproduir
un acord del Parlament d’una proposició no de llei que va ser
presentada pel Partit Popular i que va ser debatuda fa ara dos
anys i defensada per l’exdiputat Antoni Serra.

L’objectiu era aconseguir un acord de consens en aquest
tema i aconseguir solucions per a les persones que pateixen
malalties mentals a la nostra comunitat, també millorar els
serveis que ofereixen les administracions públiques en aquestes
persones. 

En el 2006 quan la Sra. Aina Castillo era la consellera de
Salut d’aquesta comunitat es va elaborar el Pla estratègic de
salut mental, una planificació que continua vigent, ja que des de
llavors no ha estat modificada ni renovada. Va ser un pla de
consens entre els polítics i professionals de la conselleria i el
sector que també el va donar per bo. A partir d’aquest pla es
varen fer actuacions durant aquella legislatura i també se n’han
continuat fent durant l’última, però creim que encara ens queda
un llarg camí per recórrer i per millorar la cobertura, però aquest
document, aquest pla estratègic encara ens serà molt útil i ens ha
de servir de base per arribar a les conclusions que han de sorgir
de la feina que sembla que tots els grups polítics estam avui
disposats a portar endavant al llarg d’aquesta legislatura en
matèria de salut mental.
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Per tant, perquè estam davant una problemàtica d’un gran
abast, d’un gran impacte a la població d’una greu dificultat
també per la transcendència dels diversos casos i per les
dificultats que genera, pensam que també l’entorn de les
persones que pateixen aquesta malaltia es veu afectat i que
l’Administració és molt complicada des del punt de vista
burocràtic per a les persones que tenen aquest problemes i per
al seu entorn perquè moltes vegades no sabem on acudir i quina
és la porta més adequada per trobar una solució.

També vull dir que les entitats fan una feina de mediació
molt important, però que hi ha una manca de definició del
funcionament en xarxa que en l’àmbit social i en l’àmbit
sanitari, que en altres casos s’ha fet amb èxit, en aquest cas
específic potser no ha tengut encara tot l’èxit que seria
desitjable.

Per això, la proposta que vàrem presentar, el nostre grup
parlamentari, el 2010 i que avui tots volem tornar a reproduir
aquí va en el camí de donar una passa decidida per definir el pla
d’actuació que hem de portar a terme. Fer una passa decidida
perquè les solucions tècniques arribin i arribin als usuaris de
manera consensuada i escoltant els experts d’aquestes qüestions,
aquelles persones que més coneixen les diverses problemàtiques
de salut mental. 

Volem donar per bona una estratègia de salut mental que es
va fer al seu moment, el 2006, que comptava amb aquest
consens, establir les prioritats d’actuació de manera conjunta
amb tot el sector, aplicar la cobertura que ha de rebre cada
colAlectiu i veure entre tots qui ho pot fer millor per tal que
aquest treball en xarxa sigui efectiu.

També vull destacar que s’ha d’atendre la realitat
pluriinsular que tenim a les nostres illes i per suposat també ens
haurem d’adaptar a la situació de crisi que tenim i que d’alguna
manera -ho veim cada dia- condiciona tot el que es fa des de
l’Administració. 

Proposam també atendre aquesta qüestió des d’una visió
sociosanitària. Potenciar la feina conjunta entre l’àmbit social
i el sanitari ha de facilitar que molts de recursos flueixin amb
més agilitat i per suposat que es pugui donar resposta a moltes
qüestions, entre altres coses perquè entenem que el que és una
gran despesa per a uns pot ser una via d’estalvi per a altres.

En definitiva, el nostre grup, també el Govern d’aquestes
illes i la Conselleria de Salut i Benestar Social estam
compromesos amb aquesta qüestió i en aquesta nova legislatura
estam absolutament disposats a reproduir l’acord de consens
aconseguit fa dos anys per una iniciativa presentada pel nostre
grup, però que va aconseguir el suport de tots, amb l’objectiu de
treballar entre tots per aconseguir trobar un full de ruta comú i
consensuat amb totes les forces polítiques i amb els
representants del sector per trobar solucions i donar uns serveis
millors des de l’Administració a les persones afectades per
malalties mentals i als colAlectius i entitats que els donen suport.

Ens hem posat en contacte amb la Federació d’Entitats i
Serveis de Salut Mental de Mallorca i vull referir-me en concret
al que ells reivindiquen i que pensam que pot ser un bon punt de
partida per iniciar aquesta feina. El que solAliciten concretament
és l’impuls durant aquesta legislatura de la planificació del
sector a través dels òrgans competents, la definició de l’àmbit
competencial de manera definitiva de les diverses
administracions i la participació activa del tercer sector en la
planificació del sector i en la gestió de serveis.

Ja per acabar voldria fer unes esmenes de tipus formal, no de
contingut, a l’acord que es va prendre al 2010. Així com en
aquell moment se solAlicitava per part del Ple del Parlament que
aquesta feina es desenvolupàs dins la Comissió d’Assumptes
Socials, nosaltres trobam més adients que sigui dins la Comissió
de Salut, de fet avui mateix tractam aquest tema dins la
Comissió de Salut. 

També... no queda manifestat al segon punt, sí diu que la
ponència haurà de ser participativa, que establirà un calendari
de compareixences de diverses entitats sociosanitàries sense
ànim de lucre, etc., però només voldria aclarir que pensam que
les compareixences de totes aquestes persones que hagin de
venir s’haurien de fer no en ponència, sinó en comissió perquè
d’aquesta manera quedarien enregistrades en el Diari de
Sessions totes les seves aportacions i si es fa en ponència això
no és possible.

En el llistat d’associacions que figuraven en aquell moment
voldríem afegir la FEBAFEM, que és la federació balear de
familiars de malalts mentals, que en aquell moment no es va
incloure.

El tercer punt feia referència a una... se solAlicitava la
participació d’una sèrie de conselleries. No tenim cap
inconvenient que aquestes conselleries participin, tot el contrari,
però com que l’estructura del Govern en aquest moment no és
la mateix que en l’anterior legislatura, tal vegada hauríem de fer
un canvi formal i dir simplement que, en lloc de ser la
conselleria de tal i qual, siguin les conselleries responsables de
les matèries que aquí apareixen. 

Un pot aquests serien els nostres canvis que com dic són de
tipus formal i no crec que canviïn per res el contingut de l’acord
que estan molt satisfets de poder reproduir en aquest moment i
emprendre aquesta feina durant aquesta legislatura de nou a
veure si aconseguim definitivament solucions i una millora per
a aquest colAlectiu. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Palau. Ara, vol fer ús de la paraula el grup
parlamentari proposant? Té cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS.

Sí, gràcies, presidenta. Just us demanaria el permís i el
temps necessari per llegir la certificació que en el seu moment
es va fer de la proposta que vàrem aprovar al Ple del Parlament.
Ho dic per saber exactament..., és clar perquè avui allò que
aprovam és, diríem, tornar aprovar allò que vàrem aprovar el dia
9 de març en Ple de Parlament, per saber exactament què és allò
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que estam aprovant. Llavors si un cas demanaria just un minut
de recés per discutir un parell de qüestions. 

Per tant, si se’m permet, deia: “Eduard Riudavets i Florit,
secretari primer del Parlament de les Illes Balears certifica: El
Ple del Parlament de les Illes Balears a la sessió de 9 de març de
2010 aprovà la proposició no de llei RGE núm. 13264/09,
relativa a l’impuls a l’atenció de la salut mental a les Illes
Balears, amb el text que es transcriu a continuació.

El Parlament de les Illes Balears acorda:

1. Crear una ponència al marc de la Comissió d’Assumptes
Socials -aquí entenc que llavors seria un dels temes que hauríem
de comentar- per elaborar un pla de feina consensuat entre les
diferents forces polítiques per atendre la malaltia de salut
mental amb presència de diputats i membres designats pels
diferents grups parlamentaris.

2. La ponència haurà de ser participativa, establirà un
calendari de compareixences de diverses entitats sociosanitàries
sense ànim de lucre que avui dia donen servei a les famílies i als
malalts i donarà una presència explícita a aquesta entitat al si de
la ponència en qualitat d’experts com a mínim, d’entre altres
que es vulguin considerar -és a dir, ja deixa obert la possibilitat
d’altres, per tant, possiblement no faria falta especificar, aquí
deia-, s’haurà de comptar amb la participació de l’Associació
d’Entitats i Servei de Salut Mental de Mallorca, Associació
Balear de Salut Mental, Asociación Pitiusa de Familiares de
Enfermos Mentales -APFEM-, DEFORSAM a Eivissa,
Asociación para la Docencia e Investigación de la Salut Mental
a Eivissa, Associació de familiars de malalts mentals de
Menorca -AFEM-, Associació d’Usuaris Pro-salut Mental de
Menorca -S’Olivera- i els colAlegis professionals relacionats
amb la matèria.

3. La ponència haurà de tenir una visió sociosanitària i
multidisciplinar i fer possible la participació com a mínim de les
conselleries de Salut, Serveis Socials, Treball, Habitatge,
Educació, Interior i Hisenda. 

Finalment, la ponència haurà de tenir un caràcter pluriinsular
i facilitar l’anàlisi i la recerca de solucions consensuades a curt,
mig i llarg termini per a totes les illes amb l’objectiu de
continuar aplicant l’estratègia de salut mental existent a
l’actualitat.

Perquè així consti, expedesc el següent certificat”, etc.

Per tant, si us sembla bé, abans de res, òbviament vull
agrair-vos el suport, a les dues portaveus, a la Sra. Santiago i a
la Sra. Palau, i bàsicament remarcar el fet que allò que no
m’agradaria avui és que senzillament reproduíssim un acord. La
meva intenció és, a més de reproduir-lo, dinamitzar des
d’aquesta comissió el compromís de feina de tots els presents.

També vull dir que sí que, com que ja tenim feina feta,
aquesta ponència possiblement podrà avançar, vull esmentar el
document del 2006 òbviament amb el Pla de salut mental també
vull esmentar la Guia de recursos i la situació de la Xarxa de
Salut Mental de les Illes Balears del 2011 i també el document
que ha esmentat la Sra. Santiago del Pla estratègic de Serveis
Socials. Ho dic perquè són documents que permetran ja accelerà
aquesta feina.

Res, esperem que aquest acord permeti posar les bases per
optimitzar la resposta del nostre sistema sanitari òbviament a les
necessitats de les Illes Balears. 

Ara, just abans d’acabar, sí que m’agradaria, si se’m permet,
un minut de recés per acabar de comentar el tema de ponència,
de fer aquesta feina en ponència o en comissió. L’acord que
tenim i que he llegit del Parlament era treballar en ponència,
perquè em tem que si és fes en comissió bloquejaríem la feina
de la comissió. Per tant, la idea de la ponència és perquè la
comissió pugui dur endavant la seva feina i al mateix temps
elaborar una ponència paralAlela. 

Per tant, si us sembla bé, just un minut de recés, seria
possible?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, queda la sessió suspesa per un minut. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyores diputades, han arribat a un acord?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei, per
tant, quedaria de la següent manera: el punt 1 queda com estava
presentat i, al punt 2, s’acceptaria l’ampliació del punt 2 amb la
proposta que ha fet la Sra. Palau, i quedaria de la següent
manera: “El Parlament de les Illes Balears acorda que la
ponència s’estableixi en els mateixos termes en què fou
aprovada en el seu moment”, i hi afegiríem el nou afegit que
diria: “...amb les excepcions següents -dos punts-: que sigui
tramitada davant la Comissió de Salut i que es pugui ampliar el
nombre de les entitats socials i d’experts representants del
sector”. I així quedaria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Per tant puc entendre que
s’aprova per unanimitat dels grups? Moltes gràcies. 

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 1225/12.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1328/12,
presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a sanitat de qualitat i
equitativa.

I finalment, per defensar la Proposició no de llei RGE núm.
1328/12, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, sobre sanitat de qualitat i equitativa, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
deu minuts. Gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei és una
proposició que el que he de dir és que si nosaltres en aquest
moment governàssim seria una de les propostes que duríem a
terme. Per tant jo la vull caracteritzar com a positiva, perquè en
moments com l’actual, en què hi ha una situació molt dura i
molt complicada per a la gestió dels serveis públics, creim que
el més important o la primera passa és arribar a consensos.

Per tant nosaltres a l’exposició de motius tornam a l’any
2008, en què hi ha les pressions d’aquesta crisi financera, una
crisi financera causada per la mala gestió dels bancs en temes de
crèdit privat, però que deriva en una crisi econòmica molt forta
que alguns economistes diuen que és la segona més important
de les moltes que ha tengut aquest sistema capitalista, de les
més importants, que du un problema de crèdit financer, és a dir,
els bancs no donen crèdit, una reducció de l’activitat econòmica,
una reducció del consum, i que una de les seves expressions
més fortes ha estat l’atur. 

Però tota aquesta crisi econòmica ha afectat molt les
administracions públiques, que tenen una reducció d’ingressos
molt important, i per tant és una situació en què s’han de
racionalitzar molt els serveis, en què s’han de fer rendibles els
serveis i s’han d’establir prioritats. Tots estam d’acord que
segurament tot el que es feia l’any 2007, l’any 2006, l’any 2008,
en aquests moments no és possible, i per tant pensam que
racionalitzar i prioritzar resulta fonamental. 

Concretament aquesta situació s’ha vist molt més agreujada
aquests darrers dies per l’obligació del control del dèficit a què
ens obliga Europa, i això suposa que la nostra comunitat
autònoma haurà de fer un esforç de reduir 350 milions d’euros.
El Govern ja ha anunciat una reducció via impositiva, via
recaptació, d’entre 50 o 65 milions d’euros, però tot i així
queden uns 280 milions d’euros que s’han de reduir. Per tant
pensam que és importantíssim el consens.

L’oposició, en aquest cas el Partit Socialista, en dues
ocasions ja ha presentat una proposta per intentar fer un consens
polític a través de comissions parlamentàries i ha estat rebutjat.
Per tant aquesta proposta nostra va en la línia de cercar
confluències de consens amb els professionals, i pensam que és
fonamental -insistesc- que en una situació tan greu com està en
aquest moment l’economia de tot el món i d’Europa i de l’Estat
espanyol i de la comunitat europea, les complicitats són
fonamentals. Però per cercar la complicitat amb el sector
sanitari és imprescindible que pugui participar de les mesures
que s’han de prendre, perquè si no sempre es veuran com a
imposades i mai no es viuran com a pròpies. Per això és
imprescindible aquesta complicitat. Si el Partit Popular o el

Govern no la vol tenir amb l’oposició, idò que la cerqui amb el
sector sanitari.

Nosaltres pensam que és complementària i no hi
renunciarem, continuarem fent propostes perquè també els
grups polítics hi siguin presents, però pensam que també aquest
sector sanitari hi ha de ser present. I pensam que el sector
professional sanitari és fonamental perquè és el que coneix
millor la situació sanitària del dia a dia, és el que pot mostrar
mesures de caràcter flexible. Tal vegada no s’ha de fer el mateix
a la comarca d’Inca que a la comarca de Manacor, perquè les
patologies que es presenten poden ser diferents per la situació
històrica diferent, per moltes raons. Per tant és el que pot donar
flexibilitat, és el que pot explicar diversificacions davant les
diferents mesures, i el que pot assumir aspectes diferents, i això
sempre garantint l’equitat, la garantia d’accés i la igualtat.

Nosaltres pensam que aquesta proposició és -insistesc-
positiva, vull dir que els diria que nosaltres, des de l’oposició,
podríem situar-nos en el “quan pitjor, millor”, millor per a
l’oposició, però nosaltres no pensam, no tenim aquesta tesi
política, i molt manco quan tractam de salut. Si al sector
sanitari, si als professionals del sector sanitari no se’ls implica
en la presa de decisions de la necessitat de retallar serveis, de
retallar personal, perquè no és una reorganització el que ens ve
a sobre, són retallades importants de programes, de serveis, de
capítol 1, i hem de ser-ne conscients, i vostès deien, el Partit
Popular, fa unes setmanes, deia la necessitat d’explicar la
veritat. Això no és una reorganització, això són 280 milions
d’euros que aniran directament a programes i que aniran
directament a personal. Per tant la implicació i la complicitat del
sector sanitari són fonamentals. I en aquest sentit va aquesta
proposició no de llei. 

I a més jo crec que una de les mancances que ha tengut la
Conselleria de Salut durant aquests mesos ha estat la manca
d’aquest consens, reconegut per la mateixa consellera i
reconegut pel mateix president; públicament tots dos han dit que
els ha mancat el consens. Per tant això és una proposició que va
en aquest sentit.

Proposam la constitució en un termini màxim de tres mesos
-pensam que tres mesos és un temps prudent per poder pensar
i constituir aquesta comissió, però si el Parlament considera que
tres mesos és massa poc o és massa podem ampliar-lo- d’un
comitè tècnic assessor dels treballadors sanitaris, i subratll allò
de comitè tècnic assessor del colAlectiu dels treballadors
sanitaris; pensam que han d’estar representats metges, han
d’estar representats infermers, han d’estar representats tots els
colAlectius possibles, perquè valorin de forma permanent la
situació de la sanitat balear i consensuïn propostes de
racionalització i millora de les prestacions sanitàries. Pensam
que això és fonamental, aquesta permanència d’aquest comitè
assessor; no és un comitè assessor que s’ha de reunir cada sis
mesos per valora la situació, és un comitè que ha d’analitzar de
forma periòdica el que està succeint i les necessitats de
flexibilitat que pot tenir en aquest moment el servei sanitari per
garantir que totes les prestacions es puguin mantenir al màxim
amb la màxima operativitat.
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Així mateix nosaltres pensam que en aquest comitè hi han
d’estar representats els responsables de serveis hospitalaris i els
coordinadors d’atenció primària, independentment d’altres
representants que hi pugui haver, perquè pensam que són els
professionals que coneixen el dia a dia de la seva àrea, o del seu
hospital, o del seu servei, i que coneixen les dades concretes. 

Això és una proposició que jo crec, a la Conselleria de Salut,
serà un instrument que li serà positiu per prendre les decisions
i sobretot serà un instrument positiu per evitar situacions com la
que va passar a Manacor o com la que va passar en el colAlectiu
d’atenció primària, que des de l’oposició, insistesc, ens va molt
bé que passin aquestes coses, però entenem que és una situació
que perjudica la salut en el seu conjunt i per això feim aquesta
proposta avui en el debat d’aquesta comissió.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. I ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats, és
veritat que vivim un moment complex, difícil, i insegur en
determinades coses, i dic insegur perquè en el món sanitari la
inestabilitat és el que en termes sanitaris es pot dir un factor de
risc. 

Venim des de fa anys d’un escenari econòmic i pressupostari
dolent, des de les transferències sanitàries el 2002, i que
bàsicament se sintetitza en una diferència entre el pressupost i
la despesa real a salut. Necessitam una correcció que s’ha anat
fent els darrers anys però que encara queda feina, i de fet
nosaltres hem sostingut que els pressuposts aprovats enguany,
2012, ens situen també en el mateix escenari d’un pressupost
insuficient que separa el pressupost de la despesa real.

Hem pogut veure els sis darrers mesos del 2011 com el
Govern de les Illes Balears ha estat incapaç de complir els
objectius que marcava el seu pla de sanejament per a l’any
2011, i ara a més ens situam en un escenari de voler arribar a un
escenari d’un dèficit d’un 1,5% del PIB a final del 2012, i com
ja ha comentat la Sra. Santiago ens trobam que ara que tenim un
pressupost aprovat ens falten, per aconseguir aquests objectius
de dèficit, 350 milions, i amb les mesures posades fins ara
d’apujades d’impostos que el Partit Popular deia que no faria
ens trobam que entre 290 milions, milió més, milió manco, ens
falten, i per tant estam davant un escenari de possibles retallades
que afectaran també el món de la salut.

És veritat que des de fa com a mínim dos anys hi ha, des de
l’any 2009, plans d’eficiència amb conceptes, amb objectius,
amb compliments sobretot, de pràcticament anulAlar la variació
de despesa, fets que s’han complit, però tornam continuar amb
la insuficiència pressupostària i amb aquesta diferència entre
pressupost i despesa real.

Per tant, anant una mica en la línia que propugna aquesta
proposició no de llei, ens trobam que amb l’escenari que tenim
és necessari, per començar, un acord polític, un acord polític
que s’ha ofert en dues ocasions pel Grup Parlamentari Socialista
l’oportunitat al govern, a la Conselleria de Salut, d’una mesa de
sostenibilitat -vàrem fer l’oferta el mes de novembre i
recentment el mes de febrer, que ha estat rebutjada- perquè
nosaltres consideram que l’acord polític també és necessari i
prioritari. I ho és perquè el sistema sanitari necessita estabilitat,
necessita establir un marc de confiança, necessita que tot el que
sigui professionalitat i experiència que pugui tenir el sistema
sigui valorat, i desgraciadament aquests darrers nou mesos, amb
el que representa d’estabilitat, confiança, professionalitat i
valoració de l’experiència, no ha estat així, perquè molta part
del coneixement que hi havia a l’Ib-salut en aquest moment ja
no hi és.

Aquests darreres dies hem tengut, podríem dir, un caramull
d’adjectius que s’han posat a la gestió de la Conselleria de
Salut, cap ni un de positiu, i el darrer escenari ha estat ara fa
menys d’una setmana. Només citaré dues qüestions. Estam a
punt que en nou mesos la principal empresa pública d’aquesta
comunitat autònoma, de 15.000 treballadors, tengui en nou
mesos el seu quart secretari general, qüestió que no havia
succeït mai a la història; o ens trobam amb un senyor que ha
passat en menys de tres mesos de ser interventor de Muro a ser
gerent de l’Hospital d’Inca, o secretari general del servei per
tornar, a dia d’avui, a ser interventor de Muro. Són fets molt
greus perquè van en contra del que necessita el sistema sanitari,
que és estabilitat, confiança, professionalitat i experiència.

Tot el món va amb la necessitat de separar el que és funció
gestora de la part política per guanyar especialment en
eficiència, però aquí sembla que anam en sentit contrari: cada
vegada es valora més la funció política que no la funció gestora.
I és per això que la proposició no de llei que ens ha presentat la
Sra. Santiago va en la línia que, com a mínim, s’escolti
l’experiència, la professionalitat i el saber fer dels professionals.

Han succeït i han estat debatudes en aquesta mateixa
comissió de Salut qüestions sobre el fet que els professionals
s’han sentit maltractats durant aquests nou mesos, i només
posaré tres exemples coneguts per tothom. Crec que és ben
sabut que el projecte Ib-salut 2020 ha rebut un rebuig
generalitzat del colAlectiu professional, expressat a través de
societats científiques, colAlegis professionals, persones
individualitzades, etc. Un segon exemple és que el conjunt
d’atenció primària de Mallorca ha demanat de moltes maneres
que no desaparegui: ho va demanar amb més de 500 signatures,
ho ha expressat moltes vegades, i la Conselleria de Salut
persisteix en aquesta idea d’eliminar l’atenció primària de
Mallorca, i tenim la prova dissabte amb la publicació d’un
decret i un decret llei. O els fets que ja han estat comentats de
l’Hospital de Manacor.
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Per tant nosaltres sí que som partidaris que s’escolti als
professionals, que hi pugui haver un marc d’acord amb els
professionals, com a mínim en qüestions bàsiques i essencials,
i que evidentment hauríem de saber amb qui i per què, també,
amb quins dels professionals, perquè evidentment hem d’anar
a cercar un marc de qualitat, un marc d’excelAlència, un marc
amb aquells professionals que vulguin assumir responsabilitat,
que vulguin assumir objectius, que vulguin assumir una gestió
clínica, un àmbit d’autonomia amb rendició de comptes, que
efectivament això podria tenir altres conseqüències en termes de
productivitat o retribucions. Però sobretot el que venc a dir és
un àmbit d’acord per on hem d’anar; els professionals en línies
generals són uns excelAlents professionals, però efectivament
hem d’anar a cercar un àmbit de qualitat, d’excelAlència,
d’assumir responsabilitats, d’avaluació, de gestió clínica,
d’autonomia, de rendició de comptes, etc.

I efectivament això passa perquè els sentiments dels
professionals passen, per exemple en atenció primària, que
tothom reclama que es potenciï la capacitat de solució, que
realment hi hagi un àmbit d’autonomia en les preses de
decisions, que realment -i ho hem pogut escoltar per boca del
ColAlegi Professional d’Infermeria de les Illes Balears- que
realment es consideri adequadament el rol de les infermeres, els
àmbit de gestió clínica, per poder passar amb qüestions que els
mateixos professionals han posat damunt la taula, qüestions de
prescripció i avaluació de medicaments, que hi ha hagut punts
de conflicte, i evidentment dins aquesta línia podem, i els
professionals també, donar el seu punt de vista sobre el que hem
de fer, el que no hem de fer o de quina manera ho hauríem de
fer.

I a més estam en un escenari aquests darrers dies de forta
conflictivitat dins la mateixa conselleria de Salut. Hi ha
presentat un pla d’ajusts de 175 milions d’euros que sembla que
no està presentat..., encara que s’ha presentat sense el consens
dins la mateixa conselleria, qüestió que és realment insòlita; que
circulen determinats projectes via decàleg que ni tenen ni deixen
de tenir un vistiplau oficial, i també tenim que dins els
mateixos, que ja no sé dir si són antics o actuals, responsables
dins la Conselleria de Salut que comenten en cartes amb
registres d’entrada que han vist que moltes iniciatives no rebien
el suport de la conselleria, que hi ha hagut descoordinació, que
s’han adoptat actituds passives, etc. Són expressions que van en
contra del que jo comentava d’una necessària estabilitat i de
determinats valors.

Vull acabar dient que donarem el vistiplau i votarem a favor
d’aquesta proposició no de llei perquè consideram que va en
una línia positiva, però que probablement no serà suficient
perquè no tot passa per un acord amb professionals que han de
ser escoltats, però que evidentment nosaltres continuam pensant
que hi ha una pota d’aquest acord que hauria d’anar per via
política que sembla que a hores d’ara el Partit Popular no hi està
interessat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. I ara té la paraula pel Grup
Parlamentari Popular la Sra. Duran, per un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bones tardes.
Mirin, l’actual conjuntura econòmica obliga a prendre mesures
que redundin en una major eficàcia i eficiència dels recursos i
que permetin mantenir la sostenibilitat del nostre sistema
sanitari públic, ara més que mai s’han de gestionar els escassos
recursos actuals amb responsabilitat i transparència. Des que el
Partit Popular va arribar al Govern el servei de salut ha
aconseguit deixar de gastar 60 milions d’euros per no
incrementar el dèficit, situant-lo en 530 milions d’euros. Durant
vuit mesos s’ha estat capaç de revertir la tendència i reduir la
despesa ajustant-la al pressupost. 

Les mesures preses per la conselleria han estat dures, però
han donat els seus fruits. Vull significar que just la reducció
d’alts càrrecs directius als hospitals, passant de 93 a 58, ha
suposat un estalvi de 2,5 milions d’euros anuals. Mantenir el
nivell de despesa de l’anterior govern del pacte ens duia,
irremeiablement, a un colAlapse de la sanitat balear, pel que ha
estat imprescindible reduir, redistribuir recursos, aplicar criteris
d’eficiència i d’eficàcia perquè, en definitiva, l’objectiu de la
Conselleria de Salut és no traslladar aquesta pressió als usuaris,
als ciutadans. Continuar com estàvem és un luxe que aquesta
comunitat no es pot permetre. 

Sabem que no és fàcil canviar un sistema, un model, i que
l’adaptació requereix un temps, però que la responsabilitat dels
governants és prendre decisions i si en qualque cas la
conselleria ha pres qualque mesura que ha estat una errada, que
ha comès un error, s’ha corregit i s’ha solucionat. Estam d’acord
que és necessari escoltar els colAlectius de professionals sanitaris
i des de la conselleria s’ha fet i es continuarà fent. 

Mirin, quan es va decidir que els centres d’atenció primària
passarien a dependre directament de l’hospital d’àrea, per
millorar així la coordinació entre atenció primària i hospitalària,
la consellera i el seu equip varen començar una ronda de
reunions des del mes de novembre per explicar personalment la
reordenació de l’atenció primària, reunint-se amb el personal
dels hospitals afectats i amb els batles de cada zona, de Llevant,
de Ponent, de Tramuntana. Sabedors que els professionals
sanitaris són els que coneixen millor les necessitats del servei
sanitari la Conselleria de Salut s’ha reunit amb diferents
colAlectius per, precisament, comptar amb la seva opinió, per
optimitzar els serveis. Com a exemple, algunes de les darreres
reunions a les qual ha assistit la consellera en el darrer mes i
mig: amb els caps de servei de ginecologia de tots els hospitals
de les Illes, amb la Plataforma d’atenció primària, amb els caps
de servei de traumatologia, amb els caps de servei de pediatria,
amb els caps de servei de cirurgia general, amb el ColAlegi
d’Infermeria de les Illes Balears el passat dia 2 de març. És a
dir, en el passat mes i mig podem dir que quasi havien tengut
més reunions que en els darrers quatre anys amb el darrer
conseller. Aquestes són algunes de les reunions que ha tengut la
consellera personalment i els directors generals amb diferents
colAlectius. És a dir, que el que avui se’ns proposa, que en
definitiva és escoltar els professionals sanitaris, ja es fa. 
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El passat divendres el Consell de Govern aprovà el decret de
mesures per a la reestructuració del servei de salut segons el
qual els òrgans de direcció de l’ens públic passen a ser assumits
pels òrgans directius de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, sense perdre la seva personalitat jurídica. Un
dels avantatges d’aquest nou model és que reforça l’àrea
assistencial incrementant una subdirecció que redundi en una
major colAlaboració i comunicació amb els professionals
sanitaris. De la Direcció de l’Àrea Assistencial dependran
quatre subdireccions assistencials: l’hospitalària, la d’atenció
primària, la sociosanitària i l’assistencial. 

És estrany que ara per a vostès, els partits de l’oposició,
sigui necessària la constitució d’un comitè tècnic assessor de
treballadors sanitaris perquè valorin de forma permanent la
situació de la sanitat balear i es facin propostes de
racionalització i millora de les prestacions sanitàries. Quan
vostès governaven no és que no tenguessin cap comitè sinó que
es veu que no era fàcil que el conseller reunís i escoltàs les
preocupacions dels treballadors sanitaris que ara tant els
preocupen. 

Des del Partit Popular, des del Grup Popular, ens demanam
a quin comitè va consultar l’anterior conseller de Salut quan, per
exemple, es va decidir unilateralment el soterrament de
l’hospital de Son Espases que ens va costar, que ens va suposar
a tots els ciutadans de les Illes Balears més de 280 milions
d’euros de sobrecost; quan, per exemple, va decidir passar de
nou directius a vint directius a GESMA; quan, per exemple, va
decidir gastar 180.000 euros en màsters per a catorze alts
càrrecs de GESMA; quan es varen pagar els viatges personals
de cap de setmana del director de GESMA per un valor de més
de 12.000 euros; quan els directius de les fundacions dependents
de la conselleria que presidia el Sr. Vicenç Thomàs incomplien
sistemàticament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Diputada, es pot ajustar al tema de la PNL?

LA SRA. DURAN I CLADERA:

M’hi estic ajustant, m’estic ajustant a la despesa.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ho sé, és una proposta per ara...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

M’hi estic ajustant, exacte, m’hi estic ajustant, estic
exposant els motius de per què nosaltres consideram que ara
hem de fer aquest reajustament, si vostè em deixa, esper que
aquest temps que vostè m’ha interromput no compti i em deixi
acabar la meva exposició. Moltes gràcies.

Continu. Quan es varen pagar els viatges personals de cap de
setmana del director de GESMA per un valor de més de 12 mil
euros; quan es varen decidir els convenis hospitalaris privats per
valor de més de 52 milions d’euros l’any 2010; quan fins i tot
sent conseller en funcions va decidir 18 milions d’euros de
concert amb clíniques privades? 

Els hagués molt bé un comitè tècnic amb el Govern del
pacte perquè just en quatre anys, segons el Dictamen 11/2011
del CES, es va triplicar el deute de l’ib-salut. Una vegada més
queda clar que vostès, l’oposició, tenen les idees, tenen totes les
idees quan no governen. És a dir, l’oposició vol l’obertura, vol
a participació i quan governen no la volen. Ja està, he acabat.

Moltes gràcies.

Bé, per tot el que he dit no donarem suport a la proposta.

(Petit aldarull)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Ara té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Sr. Thomàs, coincidesc amb vostè,
efectivament, que la transferència a la comunitat autònoma està
mal dotada i això és una permanent dificultat, el mal
finançament de les comunitats autònomes amb relació a l’Estat,
totes les comunitats autònomes donen serveis bàsics i estan mal
finançades, la nostra comunitat autònoma té un balanç financer
amb l’Estat, concretament la nostra, negatiu i, per tant, tenim
problemes molt seriosos de liquiditat per poder pagar els serveis
bàsics de la nostra comunitat autònoma.

Estic d’acord també amb vostè que no només és necessari el
consens amb els professionals sinó també el polític, però la
nostra coalició no vol supeditar que si és possible, sembla que
no, però si era possible el consens amb els professionals no ho
supeditàssim al polític. Per tant, agrair-li el seu suport i confiam
que aquesta necessitat d’espai, de confluència entre els que
gestionen i els que exerceixen el que es gestiona tengui més bon
resultat en un altre moment.

També estic d’acord amb vostè que segurament tenim uns
sanitaris, tant a nivell estatal com a nivell de comunitat
autònoma, dels millors d’Europa, no?, perquè tenim unes
despeses per ciutadà de les més baixes d’Europa i en canvi
tenim un sistema de salut dels més eficient i del més eficaç. Per
tant, tenim una experiència, tenim un coneixement i tenim un
talent amb relació als professionals de la salut que és difícil
pensar que no es pugui aprofitar. 
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A la Sra. Duran li vull agrair dues coses, que ens ha contat
l’agenda de la consellera, que ens ha llegit el BOIB, però que no
ens ha donat cap argument concret per no acceptar aquesta
proposta. Jo no n’hi he escoltat cap, Sra. Duran, no n’hi he
escoltat cap, només he escoltat que ho feia malament l’altre
govern i com que ho feia malament l’altre govern ara nosaltres
no podem fer, no podem proposar, no podem acceptar aquesta
proposta. Aquest és el seu argument.

Miri, jo he fet feina a molts d’àmbits i el que passa en el
Parlament no passa a cap altre àmbit professional, que com que
ho feia malament l’altre jo no tenc per què justificar per què no
vull això. Per què vostès no volen un comitè de tècnics? No, no
n’ha donada cap, de raó, no n’ha donada cap. Em diu que la Sra.
Consellera va a veure batles, faltaria més, i què? No, no, vostè
em diu “va a escoltar”, és que aquesta proposta no és d’escoltar,
aquesta proposta és d’arribar a acords. No m’ha donat cap
argument. És que estan tot el dia així en aquest parlament. Com
que vostès ho feien malament i no estam d’acord com vostès ho
feien, nosaltres ara no li aprovam aquesta, com un càstig. Ha
d’argumentar aquesta proposició no de llei vostè, sí o no? Per
què, segons el Partit Popular, no és positiu crear un comitè
tècnic? Doni’m un argument, no n’hi ha cap en la seva
exposició. Insistesc, això és molt important. Això en altres
colAlectius de professionals, perquè nosaltres al cap i a la fi
estam amb dedicació exclusiva en la política en aquests
moments, s’admetria? No s’admetria en cap altra àmbit social,
ni jutges, ni metges, ni psicòlegs, en cap altre àmbit social, i en
la cosa política ho podem fer. Pots no argumentar res del que et
proposen i quedar tan satisfet. 

Jo vull lamentar-ho perquè insistesc, insistesc, que això era
una proposta positiva. Nosaltres ho haguéssim fet. Nosaltres ho
haguéssim fet. Bé, doncs si nosaltres vàrem errar vosaltres no
tenen perquè errar...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... doncs, si nosaltres vàrem errar vostès no tenen per què errar.
I en canvi vostès diuen, no ho vàreu fer i nosaltres tampoc, au,
d’acord, com si fos un pati d’escola això, com si fos un pati
d’escola. La situació és molt greu. Si la consellera no
aconsegueix la complicitat del sistema sanitari, dels
professionals, tendrà greus problemes. No ho fa, escolta, però
no arriba a acords i això és imprescindible. 

De totes formes, jo el que faré serà presentar, a partir d’ara,
proposicions no de llei de coses que sí vàrem fer: vàrem crear
un comitè ètic, vàrem crear un consell de serveis socials que
tenia tot això que vostès neguen. Li faré la proposta i així aquest
argument que vostè diu de “com que vostès no ho varen fer” no
el tendrà. A veure què passa, perquè cada vegada és el mateix,
vostès no ho varen fer i ho varen fer malament doncs això
nosaltres ja ni ho discutim, és que ni ho ha de discutir, un
respecte a la feina que fa l’oposició, un respecte perquè vostè no
m’ha donat cap argument per no crear aquest comitè que no
sigui que la consellera té una agenda molt ocupada, que com

que vostès no ho varen fer no ho fan i perquè es va fer tota una
sèrie de gestions que vostès no estan d’acord amb el govern
anterior, però, arguments contra aquesta proposició no de llei,
ni un. Ho vull lamentar, perquè ja no sabem quin tipus de
proposicions no de llei es poden fer en aquesta comissió perquè
s’argumentin d’una forma raonable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sr. Thomàs, per què em demana la paraula?

EL SR. THOMÀS I MULET:

No, en funció de l’article 76.1 del Reglament aquesta
persona, aquest diputat ha estat esmentat en diverses ocasions
com exconseller de Salut, i una vegada s’ha dit el meu nom
textualment, Vicenç Thomàs. Per tant, deman que, en funció de
l’article 76.1, se’m concedeixi un torn de tres minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Però aquest article supòs que és a judici de la presidència,
no?, com l’altra vegada, aquesta presidenta considera que ...

EL SR. THOMÀS I MULET:

S’ha fet una alAlusió a Vicenç Thomàs textualment,
textualment.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

En cap moment, en cap moment. He parlat de l’exconseller.
En cap moment.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, per favor, no, escolt el lletrat. 

(Pausa)

Bé, segons m’explica el Sr. Lletrat, a judici meu li puc donar
o no la paraula per alAlusions, com m’ha demanat, i el que no es
pot és entrar en un nou torn de paraula. Per tant, a judici
d’aquesta presidència se li dóna la paraula, no pot entrar en
profunditat. Té dos...
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Jo vull que consti que estic en contra...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

... de la decisió de la seva presidència.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sra. Duran.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Bé, jo vull que consti que estic en contra de la decisió presa
per aquesta presidència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, però no té la paraula Sra. Duran. 

Em diuen que no entri en el fons, no ho sé, que pot fer la
seva queixa perquè ha estat alAludit.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Estic alAlegant l’article 76.1 que diu que el diputat que s’hagi
sentit en inexactitud de la seva persona i conducta té un temps
de tres minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

De cap diputat, no he parlat de cap diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, no té la paraula.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Però és que no he parlat de cap diputat...

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

... he parlat d’un exconseller.

LA SRA. PRESIDENTA:

No té la paraula, Sra. Duran. Té vostè tres minuts,
expliqui’s.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, senyora ...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sra. Presidenta...

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Tres minuts?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Jo li deman la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Tres minuts?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Segons el criteri del lletrat, el Sr. Diputat no pot entrar en el
fons.

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Però pot parlar, no?, per un temps de tres minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per tant, no entenc per què se li donen tres minuts, tres
minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Tres minuts!

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci. Silenci o suspenc la sessió ara mateix. Tres minuts
com a màxim.

(Remor de veus)

D’acord, el Sr. Thomàs té un temps de tres minuts, com a
màxim, per expressar la seva queixa.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com que el meu
nom ha estat literalment citat per la Sra. Diputada jo em veig en
l’obligació de puntualitzar aspectes als quals s’han fet
referència. Som aquí analitzant una proposició no de llei que va
en vies d’intentar aportar solucions positives a problemes que
existeixen i són d’actualitat...
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LA SRA. DURAN I CLADERA:

Però què té a veure això amb què jo li he alAludit?.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Duran, no té la paraula.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Però què ha de tornar fer ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vol que li digui que surti? Esperi un moment. Ell té tres
minuts, segons el judici d’aquesta presidenta, que és el que diu
el Reglament. I ja està.

(Remor de veus)

Sr. Thomàs, per favor, Sr. Thomàs.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, per favor, té la paraula.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sra. Presidenta, una...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Palau, no té la paraula.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Miri, Sra. Presidenta, aquest diputat renuncia al seu dret a
exercir com a diputat, perquè consti en acta l’actitud
antidemocràtica i en contra del Reglament per part dels diputats
del Partit Popular que són presents en aquesta sala, podran
vostès veure com aquest diputat ha estat referit a la intervenció
del representant del Partit Popular, en termes de l’anterior
responsable de la Conselleria de Salut, i ha dit textualment el
meu nom i el meu llinatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per tant, ara passam a votació de la
proposició no de llei. 

Vots a favor? 

Aquests diputats crec que eren fora en aquest moment.
Aquests diputats, segons el Reglament, eren fora. Em sap greu,
però no poden votar.

(Remor de veus)

Em sap greu, però no poden votar perquè eren fora de la
sala.

(Cridòria)

Bé, començam la votació. 

Vots a favor? Vots a favor de la proposta, per favor?

Vots en contra?

(Remor de veus)

No, havia començat la votació.

7 vots en contra.

Abstencions?

Per tant, queda rebutjada per 5 vots a favor i 7 en contra.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1328/12.

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