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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats començam la sessió d’avui i en primer lloc
demanaria si es produeixen substitucions?

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, Virtudes Marí substitueix José María
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Alguna substitució més?

1) Proposició no de llei RGE núm. 2017/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripció
infermera.

Passam idò al primer punt de l’ordre del dia d’avui i que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2017/12 del
Grup Parlamentari Socialista sobre prescripció d’infermeria. Per
a la seva defensa intervé per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, bones tardes.
Avui som a la Comissió de Salut, un dia després de tenir una
notícia trista, tornar enrere 30 anys en el nostre país en qüestió
d’assistència sanitària. Gràcies al Partit Popular, hem passat a
tenir dret a l’assistència sanitària davant qualsevol malaltia per
a la nostra condició de ciutadans d’aquest país, a un altre
sistema on els drets estan relacionats a la nostra condició
d’assegurats o beneficiaris de la Seguretat Social. Per tant, a poc
a poc va traient el conjunt dels nostres ciutadans del sistema
públic de salut, per convidar-los a anar-se’n a un altre sistema
sanitari.

Som aquí per debatre aquesta proposició no de llei sobre
prescripció infermera, ja vàrem tenir ocasió de fer una pregunta
oral el mes de novembre a la Sra. Consellera i una pregunta oral
en ple el mes de febrer d’enguany. A nivell autonòmic nosaltres
tenim el nostre Estatut d’Autonomia que marca que la nostra
comunitat autònoma té competència exclusiva en organització,
funcionament i control dels centres sanitaris públics,
planificació de recursos sanitaris, coordinació publicoprivada,
promoció de la salut i ordenació farmacèutica. L’Estatut
d’Autonomia a l'article 31.4 també diu que té capacitat per fer
un desplegament legislatiu i d’execució de la matèria de salut i
sanitat.

A nivell estatal tenim diverses normes, una d’elles és la Llei
de garanties i ús racional de medicaments i productes sanitaris,
que va ser modificada posteriorment l’any 2009. Bàsicament per
allò que ens interessa, aquesta llei diu que faculta el personal
d’infermeria perquè d’una manera autònoma pugui indicar, usar
i autoritzar la dispensació de medicaments no subjectes a
prescripció mèdica i productes sanitaris, efectivament, amb un
ordre de dispensació.

Tenim una altra norma bàsica que és la Llei d’ordenació de
les professions sanitàries que, entre altres coses, ens planteja
que avui en dia a l’àmbit sanitari es fa feina des de diverses
professions per tractar aquelles persones que necessiten atenció
sanitària. I parla d’integració de processos, de continuïtat
assistencial i de la necessitat d’evitar fraccionaments a l’hora de
donar l’atenció sanitària. I també diu que les actuacions
sanitàries dins els equips professionals s’han d’articular atenent
criteris de coneixement i la competència professional de
cadascú. També aquesta llei diu i reconeix que al personal
d’infermeria li pertoca la direcció, l'avaluació i la prestació de
cures d’infermeria. La norma del reial decret sobre recepta
mèdica estableix un nou marc jurídic que possibilita, entre altres
coses, la millora de l’ús racional dels medicaments.

A nivell de la nostra comunitat autònoma, sabem que el
Consell Consultiu va concloure que la comunitat autònoma té
competències per regular per via reglamentària les actuacions
específiques del personal d’infermeria per usar i indicar
medicaments que no estiguin subjectes a prescripció mèdica,
així com productes sanitaris inclosos en la prestació
farmacèutica del sistema públic. 

És per aquest motiu que l’any passat es va aprovar el Reial
Decret 52/2011, que precisament regula l’actuació del personal
d’infermeria en l’àmbit de la prestació farmacèutica del sistema
sanitari públic. Regula, per una banda, quines actuacions, quin
ús i quina indicació de medicament i productes sanitaris no
estan subjectes a prescripció mèdica, i també obliga o indica que
la conselleria competent en salut pot establir programes de
formació, protocols i pautes d’ús específics. Estam parlant
d’introduir una sèrie de normes i maneres d’actuar per garantir
un ús i una indicació adequada d’aquests productes. I en relació
amb la prescripció infermera, estableix la necessitat d’una ordre
d’infermeria, de dispensació perquè aquesta ordre després pugui
ser atesa per les oficines de farmàcia. I també estableix que
s’han de fer unes pautes d’ús que és un catàleg de productes o
un programa informàtic per a la recepta electrònica, i també que
ha d’elaborar o dictar disposicions necessàries per al
desplegament del decret.

Tot això es fa dins un àmbit, perquè el món sanitari ha
evolucionat d’una manera molt ràpida, avui en dia les
competències professionals del personal d’infermeria no tenen
res a veure amb les competències que es tenien fa 10 o 20 anys
i, per tant, en aquests moments el personal d’infermeria té
coneixements, habilitats i unes actituds millors per a aquest
tipus d’actuació. Evidentment té més formació i avui en dia fan
moltes coses que fa uns anys no feien. Per tant, en part aquest
decret el que pretenia era regularitzar una situació que de fet fa
anys que ja es produeix. Hem de recordar aquí que hi ha una
comunitat autònoma del nostre país, Andalusia, que té un decret
semblant al que es va aprovar l’any passat i que entre altres
coses ja ens ha aportat informació que en aquests moments és
important i és que l’aplicació d’aquest decret de prescripció
infermera a Andalusia ha suposat un estalvi de 16 milions
d’euros el primer any de la seva aplicació.

Per tant, nosaltres, a pesar d’haver fet preguntes via oral en
comissió i en plenari, sabent que el colAlectiu d’infermeria de les
Illes Balears, en aquest cas conformat per qualsevol tipus
d’organització, ja sigui el ColAlegi Oficial d’Infermeria,
l’Associació d’Infermeria Comunitària, el sindicat SAGSE,
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l’Associació de Comares o la Facultat d’Infermeria de la UIB,
ho reclamen de manera continuada, per una banda manifesten
el seu acord amb aquest decret, i segon, demanen que la
Conselleria de Salut faci el seu desenvolupament immediat.

És per això que presentam aquesta proposició no de llei que
es concreta que el Parlament insti el Govern a desenvolupar
aquests programes de formació, protocols i pautes d’ús específic
que puguin desenvolupar el decret. Per altra part, que estableixi
ja l’ordre d’infermeria de dispensació i que dicti totes aquelles
disposicions que siguin necessàries per desplegar el Decret
52/2011. També es demana que el Govern de les Illes Balears,
en aquest cas la Conselleria de Salut, treballi d’acord amb els
colAlectius d’infermeria de la nostra comunitat autònoma, com
he dit abans, ColAlegi Oficial d’Infermeria, Associació
d’Infermeria Comunitària, la Facultat d’Infermeria de la UIB,
SAGSE i l’Associació de Comares.

Fa quasi un any que tenim aquest decret, que tenim una
norma jurídica a nivell estatal i a nivell autonòmic que permeten
que dins l’absoluta legalitat se pugui desenvolupar i ens trobam
que en aquests deu mesos la Conselleria de Salut no fa passes en
aquest sentit. I és per això que duim en aquesta comissió
aquesta proposició no de llei, perquè valori el Parlament i la
comissió l’oportunitat d’aprovar-la perquè pugui ser trasllada al
Govern de les Illes Balears. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Passam ara al torn de fixació de
posició. Per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra. Fina Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Bones tardes a tothom. Gràcies, presidenta. Sr. Thomàs,
coincidim amb vostè que efectivament, el BOE on es va
publicar el reial decret ahir, és una mala notícia per a la sanitat
pública, perquè tornam a models que crèiem ja superats. Des de
l’any 82 a l’Estat espanyol la sanitat intenta ser universal i
pública. I va ser l’any 2010-2011 que es va aconseguir canviar
aquest concepte per ciutadà i bastava ser ciutadà de l’Estat
espanyol per poder rebre qualsevol prestació econòmica. Amb
aquest reial decret començam una altra vegada amb aquell
concepte molt superat que era ser donat d’alta a la Seguretat
Social. Si bé és veritat que inclou menors, embarassades, aturats
que han esgotat les seves prestacions, sí que és ver que hi ha
buits de colAlectius de persones que no sabem què passarà. Per
exemple, fills de beneficiaris que facin 25 anys, quan el propi
decret llei diu que els fills beneficiaris només serà fins els 25
anys. S’hauran d’inscriure com aturats, quan tal vegada estan en
processos de formació, la nostra formació ara és a la mitjana de
27 anys i és universitari. 

Però ja centrant-nos en la proposició no de llei que avui
presenta, direm que el nostre grup parlamentari li dóna suport,
perquè pensam que és una proposició no de llei que en primer
lloc desenvolupa un decret en vigor, un decret que a la vegada
prové d’una llei, la llei del 2006 i que a la vegada està
modificada per una altra de l’any 2009, que va ser aprovada per
unanimitat a les Corts.

El tema que d'aquesta proposició no de llei, aquesta llei
facultava al colAlectiu d’infermeria a dispensar medicaments i
productes no subjectes a la prescripció mèdica. I ho feia per
diversos motius i els ha comentat vostè, la major preparació del
colAlectiu d’infermeria, no per una experiència laboral que s’ha
complicat i que elles han mostrat la seva capacitat d’adaptació,
sinó que els estudis s’han posat a un nivell de grau, allà on hi ha
un contingut en formació farmacològica molt important, perquè
tal com ha comentat vostè, la realitat ens apunta molt clarament
que les infermeres, per exemple quan fan cures en el dispensari,
utilitzen determinats productes sense prescripció mèdica, i
després indiquen a l’usuari o al pacient que necessiten aquests
tipus de productes i l’usuari o el pacient ha d’esperar que el
metge li ho recepti, quan elles de forma professional han
utilitzat aquell tipus de productes, els que siguin. Per tant,
ocupen temps del metge i fan esperar l’usuari per fer una
recepta, que la mateixa infermera té capacitat per poder agafar
aquell producte i fer la cura en el dispensari. 

També li donarem suport perquè recull un dels aspectes que
nosaltres consideram fonamental i imprescindible, que aquest
tipus d’avanç sempre es faci amb els colAlectius professionals
afectats i a la seva proposició no de llei demana que es
desenvolupi aquest decret i que a més a més sigui amb el
colAlectiu de professionals afectats. Poques vegades passa, però
en aquest cas ha passat, les cinc entitats més representatives del
colAlectiu estan d’acord amb aquest decret i estan d’acord que
s’ha d’avançar en aquesta regularització. Estam parlant dels que
vostè ja ha anomenat: ColAlegi Oficial d’Infermeria, Associació
d’Infermeria Comunitària, la Facultat d’Infermeria, SAGSE i
l’Associació de Comares. Per tant, aquesta proposició no de llei
representa aquesta voluntat de tenir en compte el que diu el
colAlectiu de professionals ens pareix absolutament encertada.

I després perquè en aquests moments d’austeritat, de
necessitat, de racionalitzar els serveis públics, ens pareix una
línia adequada. Racionalitzar el temps dels usuaris, però
sobretot dels metges. Nosaltres insistim i pensam que és
fonamental per racionalitzar i per fer més austera la sanitat
pública, el que s’ha de reforçar és l’atenció primària. Una
atenció primària reforçada, més professional facilitaria una
rebaixa de l’ús de medicació, perquè el metge podria estar molt
més atent a les necessitats expressades pels malalts. En aquest
moment tenen molt poc temps. S’encertaria més en el
diagnòstic, quan es té més temps es pot encertar més en el
diagnòstic, això estalviaria temps de la part de salut del pacient,
estalviaria medicació, donaria confiança al pacient; s’evitarien
urgències, perquè un mal diagnòstic, si no hi ha temps suficient
per realitzar-lo, pot fer que després al cap d’unes hores, l’usuari
vagi a urgències; i s’utilitzaria menys la tecnologia. És molt
freqüent que per exemple davant problemes que podrien tenir
símptomes de neurologia, el metge d’atenció de primària si
tengués temps, podria fer una exploració neurològica que
descartés determinats diagnòstics. I en canvi, com que no té
temps, el que fa és derivar el pacient que es faci determinades
proves de caràcter molt tecnològic que són molt més cares que
tal vegada vint minuts d’utilització del temps del metge.



220 SALUT / Núm. 19 / 25 d'abril del 2012 

 

Per tant, a tot allò que vagi en aquesta línia de
racionalització i aquesta racionalització no suposi reducció, sinó
que suposi qualitat i millora en el servei de salut, nosaltres li
donarem suport. També vostè fa referència a la proposició no de
llei que presenta el Grup Socialista, a un decret que desenvolupa
el bàsic i que pràcticament queda per fer els protocols que
s’apunten en aquesta proposició no de llei. Els programes de
formació i els protocols, sobretot el catàleg de productes a què
podran tenir accés els infermers per poder fer no una recepta,
però sí una ordre de medicació i els programes informàtics. Un
decret que també utilitza i estableix que s’ha de dissenyar i
regular aquesta ordre d’infermeria que vendria a ser una recepta
farmacèutica, però que efectivament no és una recepta, sinó que
és una ordre d’infermeria. I un decret que ja recull coses que són
bàsiques i que seria el registre d’aquesta prescripció o d’aquesta
ordre d’infermeria a la història clínica, que sigui necessàriament
compartit pels professionals. Per tant, pareix que l’únic que s’ha
de regular és que es faci aquest protocol i aquesta formació
bàsica per al catàleg de productes.

Hem de dir que això no suposa cap cost econòmic, no
suposa un cost econòmic excessivament elevat i si es fa amb
criteris d’austeritat podria ser un cost molt baix, fins i tot un
cost zero; i, en canvi, sí racionalitza i millora l’atenció, la fa
més eficient i la fa més eficaç. Per tant, tendrà el nostre suport.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Margalida Duran, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. DURAN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes a tothom. Bé,
per començar dir que el model que vol el Partit Popular és un
model de sanitat sostenible, un model de sanitat que es pugui
pagar. I no un model com el que tenim ara, que té un dèficit, un
deute de 16.000 milions d’euros. Això per començar.

Quant a la iniciativa presentada avui, primer de tot volem
aprofitar des del Partit Popular per fer un reconeixement a la
labor que desenvolupa el colAlectiu d’infermeria dins la nostra
societat. La tasca que fan els infermers i les infermeres és molt
àmplia i imprescindible per a la salut dels ciutadans. Per citar
les més importants, hi ha la prevenció de la malaltia, la
promoció de la salut, l’educació sanitària i la curació. La
infermera és la primera baula de la cadena de l’atenció primària,
és la figura de referència per al pacient quan arriba al centre. La
seva feina és molt heterogènia i distinta. Si tenim en compte els
llocs on es desenvolupa, és molt diferent la feina que s’exerceix
als centres d’atenció primària, a les consultes externes, als
hospitals diferenciant la feina a planta i la feina a la UCI i en el
terreny de la docència, o per exemple en l’atenció domiciliària.
Si tenim en compte els pacients, començant des dels nins quan
neixen, les infermeres per exemple de pediatria, amb els malalts
crònics i els malalts que requereixen d’una atenció
especialitzada, segons la seva patologia. I acabant al final per la
geriatria. Per últim, remarcar que és un colAlectiu que està en
contínua formació, reciclatge continuat i de cada vegada més va
cap a l’especialització.

Quant a la iniciativa presentada avui, per a nosaltres cal fer
una mica de repàs a tota la legislació que ens ha duit aquí. La
Llei 28/2009, de 30 de desembre, de modificació de la Llei
29/2006, de 26 de juliol, de garanties i usos racionals dels
medicaments i productes sanitaris, a l’apartat 1, l’article 77
passa a tenir la redacció següent: “els infermers i les infermeres
de manera autònoma poden indicar, utilitzar i autoritzar la
dispensació de tots els medicaments no subjectes a prescripció
mèdica i els productes sanitaris mitjançant la corresponent ordre
de dispensació”.

El Reial Decret 1718/2010, sobre la recepta mèdica i les
ordres de dispensació, a l’article 1, apartat c) diu que "l’ordre de
dispensació és el document de caràcter sanitari normalitzat i
obligatori mitjançant el qual els professionals infermers en
l’àmbit de les seves competències i una vegada hagin estat
facultats individualment mitjançant l’acreditació corresponent
que preveu la disposició addicional dotzena de la llei esmentada
indiquen o autoritzen en les condicions i amb els requisits que
estableixen reglamentàriament la disposició de medicaments i
productes sanitaris".

El Decret 52/2011, de dia 20 de maig, cal dir dos dies abans
de les eleccions, quan el Govern del pacte havia tengut quatre
anys, dos dies abans de les eleccions fan el Decret 52/2011, que
regula l’actuació del personal d’infermeria en l’àmbit de la
prestació farmacèutica del sistema sanitari públic. A l’article 4,
els programes de formació, protocols i pautes, podem trobar que
"per garantir l’ús i la indicació adequada dels medicaments no
subjectes a prescripció mèdica i dels productes sanitaris la
Conselleria de Salut i Consum, amb la participació dels
professionals de salut implicats, pot establir programes de
formació, primer perquè el personal d’infermeria conegui el
catàleg de productes sanitaris i medicaments disponibles no
subjectes a prescripció mèdica, i, segon, que aprengui a manejar
correctament el programa informàtic del sistema de recepta
electrònica". L’article 5 del mateix decret, regula l’ordre
d’infermera, la dispensació a les oficines de farmàcia per la qual
autoritza les oficines de farmàcia a la dispensació dels productes
sanitaris i dels medicaments que no estiguin subjectes a la
prescripció mèdica i que el contingut de l’ordre de la infermera
la dispensació ha de quedar registrada a la història clínica del
pacient. 

Vull dir que des de l’ib-salut, amb el seu nou equip, s’ha
posat fil a l’agulla i fa feina intensament perquè es pugui
implantar la prescripció per part de les infermeres el més aviat
possible i es treballa conjuntament amb el colAlectiu
d’infermeria de les Balears. Prova d’això és que des del servei
de farmàcia de l’ib-salut es desenvolupa una plataforma de
prescripció a infermera electrònica on actualment hi consta el
catàleg de productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica
i que ara està en fase d’actualització.
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Quant als punts presentats a la iniciativa d’avui dir que al
primer punt no hi podem votar a favor, no perquè no estiguem
d’acord a fer els cursos de formació, però tal i com està redactat
posa que insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar, de
manera immediata, els programes de formació. No hi podem
estar a favor perquè no és competència del Govern l’elaboració
d’aquests cursos de formació, tal i com diu l’article del Decret
52/2011: la conselleria amb la participació dels professionals de
la salut implicats pot establir programes de formació, no
elaborar programes de formació. 

Al segon punt, establir l’ordre d’infermera votarem a favor.
Els proposaríem llevar el termini de tres mesos i en el seu lloc
posar que s’implantarà de manera gradual o bé de manera que
sigui el més ràpidament possible, però no en un termini tancat
de tres mesos. 

Al tercer punt, dictar disposicions necessàries, també hi
votaríem a favor. De la mateixa manera proposaríem llevar una
altra vegada el termini aquest de tres mesos i en el seu lloc posar
"el més aviat possible".

I al quart punt hi votarem a favor, a treballar conjuntament
amb el colAlectiu d’infermeria de les Balears, perquè de fet ja es
fa. Des de l’ib-salut tenen contactes periòdics tant amb el
ColAlegi d’Infermeria com amb la Universitat i es fa feina
conjuntament. Per això no podia ser d’una altra manera i hi
votarem a favor. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Duran. Sr. Thomàs, té un temps de cinc
minuts per a la rèplica.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Santiago i Sra. Duran.
Jo crec que queda absolutament clar que tenim un marc estatal
i autonòmic per desenvolupar aquest decret, de fet el Consell
Consultiu de les Illes Balears va dir que estava tramitat i fet
conforme dret i que la comunitat autònoma era competent a
desenvolupar-ho.

Evidentment, del que es tracta, entre d’altres coses, és que
les infermeres puguin regularitzar una situació de fet que es
produeix des de fa anys com és indicar, utilitzar i autoritzar
dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes
a prescripció mèdica. Efectivament, és un tema que augmenta
l’eficiència del sistema sanitari i, com he dit abans, fins i tot ja
tenim avaluacions econòmiques, com ha fet Andalusia.

Nosaltres duim aquesta proposició no de llei perquè, com li
he dit abans, des del mes de novembre, aquesta norma entra en
vigor el mes de maig de l’any passat, i des del mes de novembre
la màxima responsable de la Conselleria de Salut ha dit el
mateix discurs que vostè acaba de fer, però els fets pràctics
diuen el contrari, diuen absolutament el contrari. El ColAlegi
d’Infermeria, de fet aquestes cinc organitzacions, varen fer una
jornada la tercera setmana del mes de març d’enguany
precisament per reclamar això perquè l’administració havia
deixat passar pràcticament deu mesos i no havia mogut cap fil,
a l’inrevés, havia mogut els fils cap on no tocava, cap on no
tocava i ja ho vàrem denunciar i amb un ,menyspreu, entre

d’altres, absolut al ColAlegi d’Infermeria, perquè així consta fins
i tot per escrit a la conselleria.

Per tant, nosaltres l’únic que volem és que això es
regularitzi. Entrar en disquisicions semàntiques de si el decret
-ho dic pel primer punt- si elaborar o establir on és el punt de
diferència, permeti’m que discrepi perquè és una cosa tan subtil
que si algú pot establir vol dir que té capacitat d’elaborar perquè
la norma diu que ets competent, la Conselleria de Salut, per
dictar una norma en aquest sentit i, per tant, si tu pots establir
aquesta norma, si pots desenvolupar aquestes coses tendràs dret
i capacitat per elaborar, per l’amor de Déu, programes de
formació, protocols, catàleg de productes i una aplicació
informàtica. Vull dir, totes les diferències semàntiques que
vostè vulgui fer, però, evidentment, jo he d’entendre que si
vostè no accepta, aquesta és una altra qüestió el fet temporal, el
fet temporal està posat perquè des del mes de novembre
reclamen això, novembre, desembre, gener, febrer, març, abril,
fa sis mesos, i les notícies que jo tenc no van en el sentit que
vostè diu. Si ara el nou equip té un altre tarannà, jo parl de la
mateixa institució, la Conselleria de Salut i ib-salut, les persones
no són l’important, són les institucions, i no han donat passes
fermes.

Que vostè consideri que ha de llevar els terminis, bé, és que
llevant els terminis l’únic que fan és tornar a reafirmar-nos en
el que diu un decret legal d’aquest govern. El decret diu que
s’ha de fer un ordre d’infermeria i de dispensació. No, no, vostè
diu que vol llevar el termini, si lleva el termini, què feim?, ens
reafirmam sobre el decret, simplement. Jo no tenc cap problema
a posar allò dels terminis. La qüestió és que a mi m’agradaria
que es replantejàs el Partit Popular el primer punt, nosaltres
podem retirar els terminis del segon i del tercer punt, però, i fins
i tot el punt temporal del primer punt, però que, evidentment,
això és un decret, un decret que és legal, que és vigent, ningú no
l’ha suspès, han derogat altres decrets, han derogat altres decrets
i aquest no l’han tocat.

Per tant, si tot és d’acord a dret, quin problema tenen si
retiram de manera immediata no poder acceptar el primer punt?
Jo faig l’esforç, retir els dos terminis temporals del segon i del
tercer punt, respecte del quart no tenim cap problema, però
evidentment a mi m’agradaria que si volen anar amb una actitud
positiva donassin suport llevant de manera immediata el primer
punt perquè això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Si li pareix donarem uns minuts perquè es posin d’acord i
així quedarà més clar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Han arribat a un acord o no?
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EL SR. THOMÀS I MULET:

No hem arribat a un acord. L’únic acord és en el punt quatre
i si el Partit Popular no vol acceptar que hi ha un decret que és
legal des de fa deu mesos del qual no hi ha constància que
s’hagin fet les passes oportunes i no vulgui establir ni
desenvolupar de manera immediata cap programa de formació,
nosaltres estarem d’acord si voten a favor del punt quatre, però
no acceptam les esmenes in voce dels tres primers punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a la votació separada dels punts. Votam per separat
tots els punts menys el quatre, no? En el quatre hi ha
assentiment. Doncs, votam els altres punts. 

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 

Doncs queda aprovat el número quatre i queden els altres
punts. 9, sí, si. No sé si ho he dit, 9 en contra. Queden rebutjats
els altres punts.

Molt bé.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2021/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema
d'arbitratge turístic.

Passam al darrer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 2021/2012,
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, sobre sistema
d’arbitratge turístic. Per defensar la proposició intervé per part
del grup parlamentari la Sra. Conxa Obrador, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, tots estarem d’acord si
afirmam que la indústria turística és el principal motor, la
principal palanca de la nostra economia i que del turisme depèn
un gran ventall d’activitats econòmiques diferents, petites
empreses i persones autònomes que són a les nostres illes una
gran màquina per crear ocupació i que representen totes elles en
el seu conjunt el 80% del nostre PIB.

Conscient de la seva importància tot el sector turístic realitza
continuats esforços per tal d’oferir un producte de qualitat així
com un tracte excelAlent. Saben que aquesta cura és de vital
importància per a la fidelització dels seus clients així com la
bona publicitat que genera un client satisfet. 

Tot i que el sector realitza esforços per millorar els seus
serveis no podem deixar de reconèixer que hi ha moltes
situacions que dificulten la bona percepció de l’oferta turística,
cada una amb un tipus diferent de conflicte. Jo ara en citaré un
parell perquè en tenguem coneixement de les situacions en què
es poden trobar els turistes quan vénen aquí. Primer, en el
transport de viatgers quan es planteja overbooking, pèrdua
d’equipatge, endarreriments, cancelAlacions. També hi ha
conflictes o hi pot haver conflictes en els allotjaments,
conflictes amb el servei prèviament contractat que es presenten

en el lloc de destinació quan el turista arriba des de l’allotjament
i la seva categoria fins a excursions, visites i tots els que tenen
a veure amb la qualificació dels establiments hotelers, dels
serveis complementaris contractats, de la informació sobre els
preus de reserva d’habitacions i de reenviaments de clients d’un
hotel a l’altre.

També hi ha circumstàncies negatives en la restauració, com
poden ser conflictes amb restaurants, cafeteries, bars per
aliments oferts en mal estat, brutor, cobrar en excés, manca
d’informació sobre el preu final. També hi ha altres problemes
o es poden presentar altres problemes durant les visites a
establiments públics, oficines bancàries, transport públic,
museus o lloguers de vehicles.

Habitualment la manera de resoldre un conflicte no
afavoreix el consumidor turista, ja que s’ha de tenir en compte
com ha abonat la contractació de les seves vacances, perquè
aquesta condiciona la via per reclamar, i podem dir que si ha
reservat les seves vacances per un majorista de viatges o una
agència de viatges, si ha contractat sols un servei o si és un
viatge combinat, també de quina manera ha reservat les seves
vacances, si directament, personalment, per telèfon, internet o
fax, tot aquesta acció de compra d’un paquet o d’un servei
condiciona tota la tramitació de la seva reclamació en el
moment en què es produeixi una vulneració dels seus drets com
a consumidor.

Són moltes les situacions en què un turista pot veure els seus
drets vulnerats, ja ho hem dit, sense possibilitat de resoldre les
controvèrsies en un termini coincident amb la seva estada de
vacances. Els turistes no poden utilitzar la via judicial per
solucionar qualsevol tipus de reclamació, perquè aquesta ni
respon ni s’adapta a les seves necessitats i característiques, com
és el desconeixement de la legislació del país, de la nostra
comunitat en aquest cas, els procediments judicials, que són
molt llargs i costosos, i moltes vegades més costosos que
l’eventual satisfacció que es pretén resoldre. La via
administrativa tampoc no soluciona la reclamació dels
consumidors en vacances, ja que una vegada presentada la
reclamació davant l’administració competent, en aquest cas la
Conselleria de Salut, Família i Benestar, aquesta, una vegada
resolt l’expedient, pot procedir a sancionar l’empresari infractor,
però no pot exigir-li que faci efectiu al reclamant el que aquest
demana.

Una altra possibilitat de resoldre els conflictes consisteix a
acudir a l’arbitratge, a la via extrajudicial. A la nostra comunitat
existeix el sistema arbitral de consum, que compleix amb els
requisits de constituir un sistema tutelat per l’administració
ràpid, eficaç, voluntari, gratuït i executiu, pel qual els
consumidors resolen els seus possibles conflictes en matèria de
consum. Aquest sistema consisteix a resoldre les reclamacions
que presentin els consumidors d’una manera senzilla, ràpida i
que beneficia consumidors i empresaris; al consumidor, perquè
les seves reclamacions no es resolen en els tribunals de justícia,
i, a l’empresari, perquè pot oferir al consumidor una garantia
addicional al resoldre els conflictes que es poguessin plantejar
sobre els seus productes o serveis sense cap cost per a ell.
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Actualment a les comunitats autònomes les reclamacions
que presenten els usuaris dels serveis turístics tenen lloc davant
l’anomenat Sistema arbitral de consum, i per això es fa decisiva
l’adaptació de les reclamacions presentades a l’àmbit turístic
dins aquest sistema, que doni peu a la creació de l’arbitratge
turístic. D’aquesta manera l’arbitratge de consum turístic, entès
com una especialitat de l’arbitratge de consum especialment
adaptat a les necessitats i demandes dels usuaris turístics, es
converteix en una bona solució per millora la qualitat dels
nostres serveis i productes oferts. Ens referim a l’articulació i la
implantació de mecanismes de reparació ràpids, eficaços i
garants dels drets dels consumidors turistes. 

Una resposta no eficaç dóna lloc a un descontent del turista,
i això repercuteix directament en la qualitat dels productes
turístics i en la mala imatge de la nostra indústria. Tenir cura del
turista, de la seva protecció, és el mateix que tenir cura de la
nostra principal indústria, de la nostra economia, de la nostra
vertebració social, sobretot en aquest moment de crisi
econòmica, però també hem de recordar que el turista és un
consumidor especialment protegit; la seva especial situació de
fragilitat es deriva directament de la seva condició, és a dir, de
la condició de ser un desplaçat que es troba fora del seu entorn,
en un entorn que no coneix ni domina, desconeixedor de
l’idioma, del sistema judicial i de l’administratiu. 

Si els turistes en surten beneficiats, els avantatges per als
empresaris també són considerables. Els consumidors turístics
podran identificar aquestes empreses que ofereixen un plus de
qualitat i garantia amb una distinció específica amb la
colAlaboració i l’impuls de l’administració. El turista
consumidor cercarà els establiments adherits al sistema
d’arbitratge turístic i aquesta és la causa directa d’una superior
competitivitat i un major volum dels beneficis, discriminació
positiva respecte d’altres establiments no adherits.

És per això que el nostre grup va presentar aquesta
proposició no de llei, que m’agradaria donar-li lectura perquè
quedàs clar quina és la nostra proposició. Primer: “El Parlament
de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a crear la
junta arbitral de consum”, i aquí em permetran introduir aquesta
esmena o correcció in voce perquè és evident que no tenim
competències per establir un sistema d’arbitratge turístic, perquè
això és competència de l’Estat, però sí tenim competència com
a comunitat autònoma de definir la junta arbitral de consum una
vegada solAlicitada aquesta a l’autoritat competent, i en aquest
cas encara a l’Institut Nacional de Consum, que encara ho és a
pesar que aviat passarà a canviar de denominació per la
d’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i de Consum. 

El segon punt de la proposició no de llei diu específicament
que el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a formar el personal de les oficines d’atenció turística
i els inspectors de turisme amb l’objectiu de donar a conèixer
als turistes quins són els seus drets i quines vies poden seguir
per reclamar; en aquest punt m’agradaria concretar que la
formació hauria de córrer a càrrec de l’Institut Balear de
l’Administració Pública, l’EBAP, perquè no hi hagi confusions
ni malentesos ni problemes a l’hora de dir qui serà el que haurà
de fer aquesta formació.

Per tant mantendria el primer punt amb aquesta correcció,
d’introduir que sigui la junta arbitral de consum, i, al segon
punt, que sigui l’EBAP que tengui la responsabilitat de formar
el personal de les oficines d’atenció turística i els inspectors de
turisme. Crec que és una bona proposició, que millorarà la
nostra oferta turística en tots els seus aspectes, i que beneficiarà
tant els consumidors com els empresaris de turisme. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Entram al torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Per a nosaltres el turisme és, com vostè
ha dit, el motor principal de la nostra economia. Per això per a
nosaltres és molt important el respecte al territori, aquest
territori únic per la seva climatologia, les seves característiques
de mar, platja, muntanya; per la cada vegada, fins ara, cohesió
social, i sobretot aquesta democràcia estable que ha fet que el
turisme des de la nostra democràcia anés creixent. Per a
nosaltres el turisme passa per respectar aquest territori i passa
per respectar la cultura també única, no la millor, però la cultura
especial, original, específica de la nostra comunitat en temes de
ceràmica, de gastronomia, de bijuteria, de calçat, de pell, el
patrimoni..., perquè si cada vegada el turista troba productes
estàndard aquí o a un altre indret del món li serà indiferent
venir. Per a nosaltres el turisme no passa per la construcció
d’hotels en zones verge, li diguem Es Trenc o li diguem Sa
Ràpita, sinó que passa per aquest respecte al territori i per
aquesta promoció de la cultura que podem oferir com a
patrimoni universal, com a patrimoni al món.

I creim que és fonamental qualsevol iniciativa que pugui
fidelitzar el client, fidelitzar el turista, i sens dubte que un turista
se’n dugui una bona impressió del bon tractament que se li
pugui dispensar quan tengui una reclamació és un element molt
important per fidelitzar el client, no perquè torni, perquè aquest
turista que ha vengut pugui ser transmissor de com se’l tracta,
del que ha trobat, del que ha fet a la nostra comunitat autònoma.

També pensam que el turisme ha de tenir un ampli ventall
de turisme, no? Tenim sol i platja, tenim molts d’indrets de sol
i platja, i pensam que hem d’aprofundir en temes culturals,
pensam que hem d’aprofundir en temes gastronòmics, en temes
ambientals, i oferir un esplai molt diferent al turista, però en
qualsevol cas el turista en qualsevol d’aquestes possibles
modalitats turístiques és un consumidor que demana el que ha
pagat, o el que espera rebre. 
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Per tant la proposta que vostè fa, o la proposta que fa el
Grup Socialista, ens pareix adequada amb la modificació que
vostè ha fet, que ja l’havíem detectada, perquè quan un ciutadà
té un problema té diverses vies, no?, vostè ja les ha comentades:
té la via judicial, fins i tot té la via administrativa; la via
judicial, per a un turista que queda una setmana, quinze dies,
realment no és efectiva, perquè és llarga, perquè a més és
costosa, no sol ser gratuïta, i perquè hi ha un gran
desconeixement; la via administrava pot servir a un ciutadà de
consol, tot i que és més sancionadora que compensadora. Però
per a un turista, que el que cerca és una resolució ràpida d’un
conflicte, aquestes vies no funcionen. Per tant aquesta via que
vostès proposen, que és la de..., disculpin, la d’arbitratge, és un
sistema que ja en altres contextos ha funcionat; ha funcionat en
el sistema educatiu, o està funcionant; està funcionant en el
sistema laboral, en el de consum com a ciutadà, i a altres
sistemes, per tant en el turístic hauria de funcionar.

Pensam que aquest sistema d’arbitratge hauria de tenir les
característiques pròpies d’un sistema arbitral, que és ràpid, que
és voluntari, vull dir que no hi està obligat, pot anar per altres
vies; que ha de ser senzill, molt centrat en el conflicte que ha
produït aquest arbitratge, que ha de ser imparcial i que ha de ser
vinculat, i pensam que ha de tenir dues característiques que tal
vegada no és necessari que tenguin altres sistemes arbitrals, que
és la unidireccionalitat: així com per exemple en el sistema
d’arbitratge laboral hi pot anar l’empresari o hi pot anar el
treballador, pensam que en el turístic només hi ha d’anar el
turista; ha de ser no més ràpid, sinó ultraràpid, perquè la
resolució ha d’estar en tres dies sense que ocupi molt de temps
d’oci, de consum del turista; i ha de ser territorialitzat, no
podem fer anar un turista d’una banda a l’altra per resoldre un
conflicte.

Com vostè ha dit les possibilitats que un turista es trobi
incòmode o que un turista posi una reclamació pot ser per molts
de motius, i a més a més en aquests moments, que cada vegada
és més complex..., més complex, no, que et donen més oferta de
com ser turista, abans eren només les agències de viatge
tradicionals, i en aquest moment per vies tecnològiques pots ser
usuari o client per moltes vies, per tant es complica molt; pot ser
des del paquet de turisme, des del transport en avió o vaixell o
autobús, des de l’allotjament, des de les activitats culturals, des
de la restauració, etc., etc. I ho pot ser com a consumidor, que
ens podem trobar nosaltres amb les mateixes característiques,
utilitzar un mateix restaurant com a ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma i a la vegada el turista, però efectivament
ell té el problema que està una setmana, està deu dies, està
quinze dies, i tu tens uns terminis molt més llargs. 

Per tant pensam que això pot beneficiar la imatge de tota la
comunitat autònoma, que pot fer un tractament especial a una
persona que està en una situació especial, que és turista, i que no
hi pot haver un abús com a consumidor, i a més sabem que hi ha
altres comunitats autònomes, València, en què hi havia hagut
experiències similars i han estat molt beneficioses. Per tant
pensam que el Govern de les Illes Balears comenci a treballar
en aquesta línia ens pareix un encert i per això tendrà el nostre
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. M’han demanat que
llegeixi..., segons el Reglament del Parlament, a l’article 174.4,
la persona proposant podrà modificar els termes de la proposició
si cap grup no s’hi oposa. O sigui que es tendrà en compte si cap
grup no s’hi oposa.

Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Diputada Catalina Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
nosaltres no ens oposarem a aquest canvi, tot i que és un canvi
essencial, no és un canvi de matís, no és un canvi menor, però,
bé, no canviarà el sentit del nostre vot ni tampoc les nostres
argumentacions; per tant el podem acceptar. Jo puc entendre
que la Sra. Obrador, que ara és diputada i que anteriorment tenia
responsabilitats en el Govern en matèria de consum, presenti
iniciatives parlamentàries en matèria de consum, el que no
s’entén és que cometi errades d’aquesta categoria, de no saber
quines són les competències que té la comunitat autònoma en
matèria de consum.

I dit això vull fer una altra consideració, i és que el Partit
Socialista ens demana avui al Govern unes actuacions que
vostès, que han governat aquesta comunitat durant dues
legislatures completes, no van considerar que fos necessari
desenvolupar-les, tal vegada perquè tenien altres prioritats o tal
vegada perquè no tenien en un moment determinat els recursos
necessaris per portar-les endavant. 

El vot del nostre grup serà negatiu en els dos punts de la
proposició sobre arbitratge turístic, i ara explicaré els motius.
En primer lloc un dia més hem de recordar el context econòmic
en què ens trobam; la situació econòmica de la comunitat, tots
ho sabem i cada dia ho reiteram, és molt precària i no ens
permet ara mateix instrumentalitzar nous serveis perquè tenen
un cost. Crear aquest sistema d’arbitratge turístic a Balears té un
cost, un cost molt elevat, i si volguéssim uns mínims
d’efectivitat això implicaria molt de personal, administratius,
tècnics, documentació, cridades, gestions, etc., i a més vull
recordar que aquí som quatre illes que tenim una indústria
turística com a principal motor econòmic, i que si el Govern
crea aquest nou servei a Mallorca també, per suposat, el volem
a Eivissa, el volem a Menorca i el volem a Formentera; per tant
ja estam parlant de quatre oficines. 

I a més també vull qüestionar que a Mallorca sigui suficient
una oficina amb aquestes característiques, perquè jo no sé si uns
turistes que estan allotjats a la zona, per exemple, d’Alcúdia o
de Pollença, si els vendrà bé, si són aquí potser set, vuit dies,
perdre un dia sencer de les seves vacances per venir a Palma a
reclamar que se’ls arregli algun problema, amb arbitratge
turístic, algun problema que han tengut des d’allà on són. O no
sé si és que vostè pensa que posarem personal suficient per tenir
un sistema itinerant, que quan hi hagi una reclamació d’un
turista que sigui a un punt de l’illa o a un altre hi pugui anar un
vehicle amb el personal necessari dotat per atendre la seva
reclamació i intervenir en l’empresa que hagi ocasionat aquest
problema i que el pugui resoldre de manera immediata, que és
el que vostè reclamava també en la seva proposta.
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Per tant pensam que això és impossible, i el primer motiu,
com ja li dic, és que ara mateix no es disposa de recursos
econòmics per atendre aquesta iniciativa. I bé, no li vull parlar
avui de l’herència, ni de qui té la culpa, perquè tots ja ho sabem
i ara parlam dels drets dels turistes i m’ajustaré a això.

També hi ha altres motius. No creim que sigui prioritari,
tampoc, crear aquest sistema d’arbitratge turístic a Balears
perquè ja existeixen altres mecanismes per resoldre les
reclamacions dels turistes i per defensar els seus drets. Hi ha
una llei general turística del 99 que regula els drets dels usuaris
dels serveis turístics, i també regula el procediment que ha de
seguir qualsevol reclamació dins l’àmbit turístic, i també quines
són les administracions competents per actuar i quines són les
actuacions procedents en cada cas. Tot està contemplat,
perfectament instrumentat i ja fa 13 anys que es ve aplicant
aquesta normativa; abans n’hi havia una altra que també ho
regulava, ara segurament quan s’aprovi la nova llei turística n’hi
haurà una de nova, però aquests drets dels turistes sempre
quedaran regulats i tendran una resposta des de l’administració.

Quan un turista té un problema i vol presentar una
reclamació, ho pot fer a qualsevol administració pública, ja sigui
estatal, autonòmica, local, insular, fins i tot a les oficines de
Correus; fins i tot quan torna a ca seva, si és a l’estranger, fora
d’Espanya, ho pot fer a l’ambaixada corresponent o a les
oficines turístiques del seu país. I totes aquestes administracions
han de fer arribar la reclamació a l’administració competent per
tramitar-la i resoldre l’expedient. Per tant no podem dir que els
turistes es trobin aquí desemparats. A vegades fins i tot jo sé que
van al departament de turisme, en el cas d’Eivissa, Menorca i
Formentera, dels consells insulars, que són els competents -en
el cas de Mallorca és el Govern-, i allí mateix van a queixar-se,
a exposar el seu problema o a fer una consulta, i aquest personal
del consell, responsable en matèria turística, fa de mediador i els
ajuda si es pot resoldre el seu problema d’una manera
immediata, això es fa.

D’altra banda, l’argumentació que vostè emprava a
l’exposició de motius, que ara no hi ha fet gaire referència, però
era l’únic argument en què vostè es basava per fer aquesta
petició. Però bé, si vostè s’ha equivocat en la proposta de
resolució, també potser s’equivocava en l’exposició de motius,
no ho sé, jo ja vaig una mica perduda. Però li vull dir que el que
vostè argumentava era que el turista pogués resoldre el seu
problema mentre estava de vacances, no després, quan ja se
n’ha anat. Jo crec que això, facem el que facem, és ciència
ficció.

Vostè que ha estat directora general de Consum ens podria
dir quin temps tardava de mitjana a resoldre un expedient
d’arbitratge de consum? La informació que tenim ara dels que
s’estan portant al dia és com a mínim de tres mesos. Jo no conec
molts de turistes que venguin aquí per tres mesos. Si ara mateix
ja porten aquesta tramitació de tres mesos dins Consum, què vol
dir que amb un sistema d’arbitratge de consum el resoldrem en
dos dies? Quan normalment són aquí una setmana, comptat que
el problema no el tenguin el primer dia que arriben, perquè si
tenen mala sort i el tenen l’última dia de la seva estada, ... Jo
crec que això, tal com vostè ho planteja, és una utopia.

El que sí es pot fer i ja fa anys que des de Turisme es
treballa en aquesta direcció, és conscienciar l’empresariat
turístic que sempre és millor que ell estableixi tots els
mecanismes per evitar conflictes amb els clients. Hi ha la
tendència a funcionar amb un codi de bones pràctiques, a tenir
mecanismes propis de resolució de petits conflictes i així evitar
la intervenció de l’administració pública, ja sigui com
arbitratge, com a òrgan de coacció, o de sanció. 

L’empresari, vostè ho ha dit, és el primer interessat en la
satisfacció del client. Si el client no té problemes i se’n va
content, hi guanya ell i hi guanyam tots. Però si es produeixen
abusos, l’administració té mecanismes per actuar, per sancionar
l’empresa i per defensar els turistes. Però, com li dic, aconseguir
que tot això passi abans que el client acabi les seves vacances és
una utopia per mor del sistemes d’arbitratge o juntes que posem
en marxa.

A més, si l’empresa turística, qualsevol empresa turística
d’aquestes illes, es vol adherir al sistema d’arbitratge de consum
existent i aprofitar el servei, ho pot fer quan vulgui. Això ja està
inventant, la junta arbitral ja funciona, vostè ho ha dit, però és
lliure i voluntari adherir-s’hi. El mateix que passaria si poséssim
en marxa l’arbitratge turístic, continuaria sent lliure i voluntari,
a no ser que vostè digui que vol canviar la Llei nacional de
consum i que a partir d’ara sigui obligatori adherir-s’hi, jo no ho
sé, però el Sr. Zapatero durant vuit anys no ho ha tengut en
compte, es veu que no devia ser aquest el plantejament que
tenien quan governaven.

I quant al segon punt, crec que té una part d’absurd i una
part d’innecessari. Vostè ens demana que des de Consum
formem els inspectors turístics..., bé ara avui ha dit l’EBAP,
però jo em referiré a allò que està escrit, formem els inspectors
turístics sobre els drets dels turistes i de quines vies poden
seguir per reclamar. Sra. Obrador, jo crec que si qualcú entén de
futbol són els futbolistes i si algú entén de legislació turística
són els inspectors de turisme. No sé quin concepte té vostè d’un
inspector de turisme, però no crec que necessitin que altres
funcionaris de l’administració autonòmica d’altres departaments
vagin a donar-los classe de quina és la feina que han de fer i
quins són els drets que tenen els turistes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Ja acab, Sra. Presidenta. Jo li recoman que llegeixi la Llei
general turística del 99, que és la que està en vigor, o que parli
amb un inspector de turisme i tal vegada la pròxima vegada
estarà més ilAluminada.
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D’altra banda, i esper que això sí ho sàpiga vostè, des de la
Direcció General de Consum fa anys que es dediquen esforços
a formar el personal de l’administració autonòmica, també altres
administracions, fins i tot el personal d’empreses privades que
ho solAlicitin, sobre qualsevol matèria relacionada amb els drets
dels consumidors. Hi ha un pla de formació permanent i obert
a tothom, sempre hi ha aquesta disponibilitat per part de
Consum i precisament li vull dir, no sé si ho sap, que sobre el
tema de consum relacionat amb turisme, s’han desenvolupat
iniciatives en aquest sentit, s’han fet classes a altres funcionaris
d’altres institucions i el Govern està permanentment disposat a
oferir aquest servei a tot el que tengui interès. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Vol fer ús del torn de rèplica? Té
un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Santiago, pel seu suport a aquesta proposició no de llei. Sra.
Palau, jo lament el seu to ofensiu, no cauré en el mateix to que
vostè ha emprat, perquè hi podria entrar, vostè no ha entès
absolutament res del sentit d’aquesta proposició no de llei, no
ha entès el sentit complet d’aquesta proposició no de llei, perquè
és ridícul pensar que els turistes es poden adherir al sistema
arbitral de consum que existeix habitualment, quan el procés per
resoldre aquests expedients i aquestes reclamacions, vostè ho ha
dit, és de tres mesos.

Per tant, el sentit d’aquesta proposició no de llei era establir
un mecanisme adaptat a les circumstàncies reals dels turistes
que vénen a la nostra comunitat, establint una junta arbitral de
consum exprés, tal i com existeix a Marbella, com estan iniciant
a les Canàries,  com la té València i com la té Múrcia. I
funcionen i és per això que hem presentat aquesta proposició no
de llei.

I és veritat que té un problema de personal i és veritat que
s’hauria de posar a totes les illes, però el problema de personal
és molt senzill de resoldre. Estam parlant de dos tècnics i tres
administratius per illa i això proporcionalment a les estructures
administratives que vostès han creat per posar en marxa altres
coses, no té cap importància, és insignificant respecte d’allò que
vol aconseguir. Per exemple, em referiré a aquesta
reestructuració de l’ib-salut, on han creat la figura de dos
vicepresidents, amb un complement de 25.000 euros per a cada
un. Quan volen crear estructures amb cost les creen, quan
nosaltres proposam mesures i serveis per millorar un servei
diuen que no. És una qüestió de prioritats, vostès tenen cura dels
seus i nosaltres tenim cura dels consumidors. Vostès, des que jo
he entrat en aquest parlament i hem presentat iniciatives
encaminades a millorar els consumidors, han dit sempre que no.
Per tant, disposen de recursos econòmics quan els interessa i
quan no els interessa diuen que no. 

Miri, els empresaris turístics ens han demanat aquesta
regulació, perquè els turistes quan tenen un problema van al seu
majorista de viatges i aquest el que fa és pagar íntegrament el
que diuen els turistes, i els hotelers han de pagar íntegrament, i
tal vegada les seves reclamacions no serien tan altes si anessin
per una altra via. Per tant, no entenem aquesta oposició.
Entenem que això és una bona mesura, que va encaminada a
millorar la nostra oferta turística i que, en definitiva, no té un
cost considerable per posar-la en marxa. Els turistes podrien
tenir una resolució ja en el seu país, algun cas resolt i ara en
aquests moments no ho poden tenir. Per tant, mantenim l’interès
i el criteri que aquesta és una bona proposició, a pesar del que
digui vostè.

La lliure adhesió dels empresaris, ja li he comentat que això
és un tema que es va plantejar l’anterior legislatura i és per això
que es du aquí, les associacions de consumidors també varen
considerar oportú crear aquest sistema per afavorir les
reclamacions dels turistes i, per tant, correspon a una necessitat
real del sector. No correspon a un interès del Partit Popular, i jo
ara li diré el mateix que li vaig dir al vicepresident ahir en el
plenari, que els consumidors no poden confiar en aquest govern,
perquè aquest govern no és al costat dels consumidors, no és al
costat de les persones, no són capaços d’aprovar iniciatives que
no signifiquen, que no tenen cap cost significatiu, perquè no
volen estar al costat de la gent. Vostès tenen uns altres
interessos que no són els que tenen les persones.

Per tant, em sap molt de greu que no puguin donar suport a
una proposició no de llei que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Em sap molt de greu que no puguin donar suport a una
proposició no de llei, que era necessària, que és necessària i que
vostès (...) perquè els empresaris turístics en algun moment els
ho demanaran també a vostès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 8.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 21/12.

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