
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 34

 

Presidència
de l'Honorable Sra. María José Bauzá i Alonso

Sessió celebrada dia 28 de novembre del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 3155/12, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai sociosanitari a l'Hospital Son Dureta. 478

2) RGE núm. 8332/12, presentada pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més i per Menorca, relativa a complement
autonòmic de les pensions sanitàries. (Retirada). 482



478 SALUT / Núm. 34 / 28 de novembre del 2012 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha substitucions.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 3155 i 8332/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3155/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai
sociosanitari a l'Hospital Son Dureta.

En primer lloc, per defensar la proposició no de llei RGE
núm. 3155/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espai
sociosanitari a l’Hospital de Son Dureta, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

La presentació d’aquesta proposició no de llei no deixa
d’estar d’actualitat. Tots vostès saben que els darrers anys hi ha
hagut molts d’avanços científics però també socials, i quan dic
socials és que han millorat molt les condicions de vida en el
nostre entorn, i no estam parlant de recursos sanitaris sinó
d’habitatge, higiene, alimentació, sanejament, etc., i això,
juntament amb el desenvolupament del sistema sanitari i de
l’atenció sanitària, ha permès, entre altres coses, tres situacions
que són noves. 

Una, un canvi demogràfic que implica que hi ha més
persones majors, amb un canvi en l’increment de l’esperança de
vida; això vol dir que hi ha més persones majors, però també hi
ha més persones que tenen problemes de salut i una part
important dels quals són crònics, i per tant d’això es dedueix
que hi ha un cúmul de persones que tenen situacions de
dependència, també, i per tant dels tres fets es dedueix que és
necessari un nivell de recursos humans i d’estructures socials i
sanitaris.

Per tant tenim que, davant la cronicitat, l’envelliment i la
dependència, els serveis sanitaris i socials s’han d’adaptar. És
per això que és necessari planificar i dotar-nos entre tots d’una
estratègia de malalties cròniques, que a nivell d’Estat espanyol
ja fa estona que rodola i que a la nostra comunitat va més
endarrerida, i és necessari dibuixar una estratègia precisament
per acabar de decidir quines són les necessitats, quins recursos
tenim, quins recursos necessitam, tant a nivell de recursos
humans com d’infraestructures i altres qüestions. I és important
que dins els dos sistemes que atenen aquesta població i els
problemes que tenen en salut aquestes poblacions, idò que hi
hagi coordinació entre els serveis sanitaris i els serveis socials.

És per això que nosaltres comentàvem en el seu moment, i
és un punt de la proposició no de llei, en concret el segon, que
es desenvolupàs un pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari que es va fer per la Conselleria de Salut i el Servei
de Salut l’any 2010, que el que pretén, i el que pretenia, era
fixar precisament quines accions dins l’àmbit sanitari i social
s’havien de desenvolupar, i parlam de quin model sociosanitari
necessitam, quins valors i principis han de sustentar aquest
model sociosanitari -estam parlant d’un sistema integral,

autonomia a determinats nivells, aspectes preventius, de
rehabilitació, de sostenibilitat...-, i marcava una sèrie d’objectius
que podríem definir com millorar qualitat de vida, definir com
es coordinava aquest sistema assistencial sanitari i social,
optimitzar o aconseguir millor efectivitat i eficiència, millorar
l’accessibilitat dels ciutadans cap a aquestes necessitats.

I evidentment anava dirigit a un grup de persones que són
els fràgils, que deim, els pluripatològics, els que tenen
deteriorament cognitiu, els que pateixen malalties
degeneratives, aquells que necessiten cures palAliatives o aquells
que estan dins un concepte més ampli de discapacitat; perquè
són un grup de persones que estan en una situació en què tenen
cronicitat, tenen dependència, sofreixen un gran impacte
emocional, i per tant d’això es dedueix que necessiten,
demanden cures i necessiten consumir recursos sanitaris, moltes
vegades en llits de mitja o llarga estada.

I aquest pla també plantejava què havia de fer assistència
primària, què havien de fer les unitats d’hospitalització
sociosanitàries, els hospitals de dia, etc., etc.

Això és un model que és a un calaix, que no s’ha utilitzat, i
que per tant nosaltres pensam que era i és un pla que serveix i
que, entre altres, coses creava la infermera gestora de casos, la
infermera d’enllaç i fins i tot un programa informàtic de gestió
de casos sociosanitaris, ja que depèn a vegades de recursos
sanitaris o de recursos de primària. Evidentment feia un estudi
de quins recursos teníem de persones, de tipus de dispositius
assistencials, i també feia una extrapolació de quines necessitats
tendríem en el futur. Evidentment es plantegen temes de
planificació, i per tant era important.

Per això, a més, el tercer punt de la proposició no de llei
demana, demanava i demana, que es fes un pla d’adequació i
rehabilitació del conjunt arquitectònic dels edificis de l’Hospital
Son Dureta per possibilitar la creació d’un espai sociosanitari en
aquest espai, precisament perquè hi ha mancances, i això és una
instalAlació que permet donar-li un ús de caire sanitari i social
que permetria donar una sortida a aquest edifici. 

I evidentment hi ha un quart punt, que era el de paralitzar el
tancament de l’Hospital Joan March i de l’Hospital General com
a espais sociosanitaris. Si vostès s’hi fixen, la data de registre
d’aquesta proposició no de llei és de dia 2 de maig de 2012. Dia
30 d’abril de 2012 el Sr. President, Sr. Bauzá, va anunciar el Pla
econòmic financer de reequilibri, i en el seu punt 2.2.7, entre
altres coses, dia que s’havien de tancar l’Hospital Joan March
i l’Hospital General en el termini d’un any. Un punt que va
quedar molt clar que aquesta era la idea, i vull recordar en
aquests moments que un dels defensors, una de les persones que
varen posar aquest punt en el Pla d’equilibri econòmic financer
és l’actual conseller de Salut, que en aquell moment era
vicepresident de Gestió Econòmica i Planificació del Servei de
Salut i director general de Gestió Econòmica, Planificació i
Gestió Farmacèutica a la Conselleria de Salut.
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Per tant ens trobam que hi ha una sèrie de necessitats que
estan molt clares, que són reals, una és l’envelliment de la
població; dues, l’augment de problemes crònics de salut; i,
tercera, situació dels recursos i situació dels recursos de
dependència. Per tant la proposició no de llei contempla aquests
quatre punts, que són quatre punts que ens ajuden a afrontar el
futur en aquest aspecte. Un, com torn repetir, és que es
desenvolupi l’estratègia d’atenció a les malalties cròniques, que
ja és un document definit i molt treballat a nivell d’Estat
espanyol; un segon és que s’utilitzi aquest pla d’accions
sanitàries que varen fer la conselleria i el Servei de Salut amb
tots els tècnics que en aquell moment treballaven a serveis
centrals, i també les persones que treballaven a GESMA, i
m’estic referint a Psiquiàtric, a Hospital Joan March i a Hospital
General. Mantenim la necessitat d’una adequació i una
rehabilitació del conjunt arquitectònic de Son Dureta com a
futur gran espai sociosanitari, i evidentment ens reafirmam en
el fet que no s’han de tancar aquests dos hospitals sociosanitaris.

Per tant cercam el suport dels altres grups parlamentaris
perquè ens puguem situar en aquest punt, en un punt de partida
que bàsicament el que fa és mirar cap al futur i no cap al passat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. El nostre grup
parlamentari donarà suport als quatre punts que presenta aquesta
proposició no de llei, i volíem fer una esmena in voce al punt 3,
que en tot cas explicaré amb més detall després.

Votarem a favor perquè compartim la preocupació pel tema
de l’atenció a les persones amb dependència, a les persones amb
malalties cròniques i a les persones d’edat avançada. Quan
parlam a vegades d’envelliment o d’una persona jubilada, no és
el mateix una persona de 65 anys que una persona de 80 o de 95
anys, i el sobreenvelliment a la nostra població afortunadament
cada vegada és més present, persones de més de 85 anys que
comencen a presentar problemes relacionats amb l’envelliment
i alguns de caràcter patològic.

Segurament seria una de les principals preocupacions, si no
fos per la crisi seria, crec jo, la principal preocupació que
haurien de tenir tots els governs, perquè tendríem una població
que tendria llocs de feina, amb molta mobilitat de llocs de feina,
i en canvi persones majors que no podrien ser ateses en l’àmbit
familiar, i per tant seria un dels principals problemes. La crisi ha
fet que aquesta situació es redueixi una mica la demanda,
perquè hi ha persones, no un membre sinó dos membres de la
família, que estan a l’atur i poden ocupar-se de la persona major
dependent, o de la persona major amb un sobreenvelliment. 

Aquesta situació d’aquí a ics anys, no molt allargada, d’aquí
a 10 com a màxim, començarà també a ser una de les principals
necessitats a cobrir de la població; d’aquí a 10 anys entrarà el
que va ser el bum de natalitat dels anys 55 a 65, ja entrant als
70, 75 anys, i per tant hi haurà una població molt important de
persones en vies de sobreenvelliment i persones amb
dependència, que segurament canviarà i tot la forma de
demanda; si ara les demandes potser se centren més en centres
d’estada de dia i residències, possiblement d’aquí a 10, 15 anys
la demanda serà més de residències que de centres de dia,
perquè també sociològicament haurà canviat la forma de tenir-
ne cura.

Les malalties cròniques sens dubte també és un dels
principals problemes. Hem tengut en aquesta comissió un dels
principals colAlectius que tenen malaltia crònica, que són les
persones amb diagnòstic de salut mental, i hem vist la necessitat
especialment de l’atenció sociosanitària, no l’atenció sanitària
sinó aquesta atenció conjunta que ha de ser substitutiva de la llar
i complementària amb temes sanitaris. I també un dels
principals colAlectius que necessiten atenció de dependència i
que també podria estar configurat dins aquesta població de
malalties cròniques o de problemàtiques lligades a la salut i que
estan cronificades, és el de les persones amb discapacitat. Les
persones amb discapacitat, també afortunadament, gràcies a la
millora de la qualitat de vida i al sistema sanitari allarguen molt
la seva vida, els seus anys de vida. Per tant són tres colAlectius
que sens dubte necessiten una atenció.

Qualsevol feina que es faci des de la política i que hagi de
respondre a necessitats tècniques i a necessitats de recursos ve
donada pel que vostès plantegen en aquesta proposició no de
llei, que és planificar, desenvolupar una estratègica, esperem
que el més consensuada políticament, i fer un pla, un pla que no
sigui a una legislatura, que sigui un pla, si és possible, a quatre,
o almanco dues, tres legislatures, que possibiliti si hi ha un
canvi de govern continuar en aquesta línia. Per això és
important consensuar. Ens agradaria en aquest sentit conèixer
el pla de viabilitat que ha presentat el Govern dels dos hospitals;
nosaltres el desconeixem, i creim que els hospitals de Caubet i
de la Sang, com va dir el conseller, es mantendran donant
serveis de caràcter sociosanitari, i el pla de viabilitat podria ser
el primer document d’aquest pla que vostès proposen. Nosaltres
ho desconeixem.

I després ens preocupa especialment el punt 3, que vostès
demanen que sigui l’adequació i la rehabilitació del conjunt
arquitectònic de Son Dureta. Ens preocupa perquè pensam que
seria una llàstima perdre aquest espai, un espai que està molt
integrat dins la ciutat, un espai amb què totes les Illes Balears en
qualque moment hi han tengut qualque contacte, que està
preparat per tot el que són accessos viaris i de transport públic
perquè s’hi pugui arribar d’una forma ràpida i d’una forma
clara, i ens preocupa que en aquests moments encara no
tenguem una proposta clara. Som conscients de les dificultats
econòmiques i per això nosaltres el que demanaríem és que
substituís aquests tres mesos per nou mesos, per una simple raó:
perquè en els pressupostos de 2013 no hi ha cap inversió, per
tant seria difícil, no tendria sentit tenir un projecte o una
proposta d’aquí a tres mesos si després no hi ha continuïtat, i
nou mesos seria perquè hauríem de tenir una proposta devers el
mes de setembre, que ja donaria temps, en els pressupostos de
2014, de poder començar a introduir aquesta reforma, que tota
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la ciutadania i que tots els partits polítics que configuram en
aquest moment el Parlament vàrem dur en el nostre programa.

Per tant m’agradaria que acceptàs aquesta proposta de canvi
de tres mesos per nou mesos. En qualsevol cas tendrà el nostre
vot positiu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Cati Palau, per un temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres som coincidents
amb l’anàlisi feta pel grup proposant de quina és la situació, i és
que certament els avanços socials i sanitaris han incrementat
considerablement l’esperança de vida de les persones. Cada
vegada hi ha més persones que tenen més anys i que
requereixen d’una major atenció sanitària, i creix la demanda de
serveis sanitaris, més atenció sanitària i més atenció
hospitalària, i més consum de recursos, perquè les persones
d’edat avançada tenen més limitacions físiques, psíquiques, i
més propensió a emmalaltir.

Tot això ens aboca a més persones en situació de
dependència i a un major consum de recursos sanitaris. I adaptar
el sistema sanitari a aquesta necessitat social és un dels reptes
principals als quals s’enfronten ara les institucions competents:
buscar i crear nous recursos sanitaris específics per a aquesta
població, per a pacients crònics avançats amb dependència
progressiva. El seu nombre sabem que anirà creixent els
pròxims anys.

Comunitats autònomes com Catalunya, País Basc o
Andalusia ja han anat incorporant diferents plans d’atenció
integral al pacient crònic, i a Mallorca l’obertura de l’Hospital
Son Llàtzer va suposar que s’iniciàs la reconversió de l’Hospital
General i de l’Hospital Joan March en hospitals sociosanitaris
de mitja estada. Per tant ja fa uns anys, concretament 11, que
aquests dos centres s’han reconvertit, la seva estructura física,
la seva funció i els seus professionals, per donar assistència
integral a malalts crònics, una assistència polivalent a persones
que han d’estar ingressades llargs períodes de temps. 

Fa uns set mesos que el Govern d’aquestes illes es va
plantejar la possibilitat de tancar aquests dos centres
hospitalaris, espitjat per una situació econòmica molt precària
provocada per un deute heretat de proporcions descomunals i
que feia perillar la sostenibilitat del sistema sanitari públic de
les nostres illes. Però aquesta mesura dràstica s’ha anat matisant
al llarg d’aquests mesos, fins que la setmana passada, en el
debat de l’estat de l’autonomia, el nostre president va anunciar
que finalment s’optava per deixar en funcionament aquests dos
centres hospitalaris, després de fer uns exhaustius estudis
econòmics i de veure l’esforç fet durant aquests mesos pels
professionals de racionalització de la despesa i d’obtenció
d’estalvi. 

Ara ja s’ha obert un intens procés d’estudi i negociació, per
tal d’obtenir el millor pla de viabilitat per mantenir funcionant
el Joan March i l’Hospital General. La Conselleria de Salut està
molt receptiva en assumir plans solvents presentats pels agents
socials i afronta els problemes amb valentia i realisme. No resol
els problemes fugint cap endavant, tirant d’endeutament amb
alegria, com hem vist en altres èpoques i amagant en els
calaixos estudis pagats a 60.000 euros, que diuen que sobre
personal per poder tenir aquests dos centres oberts, els quals
però no na suposat actuacions. Això nosaltres pensam que és el
camí de l’abisme per al sistema sanitari públic de les nostres
illes i no és el camí que vol seguir el nostre Govern.

Ara es donen respostes viables als problemes, es negocia, es
dialoga i s’afronta la realitat, perseguint un sistema sanitari
viable i sostenible i a això nosaltres li deim responsabilitat. I des
de la responsabilitat s’afronta la demanda sociosanitària creixent
a la nostra comunitat. El Govern treballa per donar la millor
cobertura a aquestes necessitats socials, tal com ja es va
plantejar en el VIII Congrés Nacional d’Atenció Sociosanitària
celebrat a Eivissa a finals del passat mes d’octubre.

Som sensibles a les persones grans, que tenen una situació
més vulnerable i que precisen d’un suport especial. I és per això
que, respecte als punts plantejats en aquesta proposició no de
llei, i començaré pel darrer punt, el número 4, li demanaríem al
grup proposant la seva retirada; pensam que ja s’ha complert el
que ens demana aquí, el Govern ja ha decidit paralitzar el
tancament d’aquests dos hospitals i està fent tot el possible per
consolidar el seu funcionament i la seva viabilitat.

Respecte dels punts número 1 i 2, són propostes englobades
dins aquest pla de viabilitat que es negocia amb els sindicats des
del dilluns de matí d’aquesta setmana, un pla obert al màxim
diàleg i al màxim consens. Els sindicats, ho va dir el conseller
l’altre dia en el ple, compten amb tota la informació facilitada
per la conselleria, tota la que necessitin i amb la total disposició
dels responsables de l’àrea de salut, per elaborar un pla de
viabilitat definitiu.

Per tant, aquestes propostes que avui vénen amb aquesta
proposició, presentada el passat mes de maig, ja s’estan
complint, ja es porten a terme per part del Govern. La cronicitat
s’està abordant i el pla d’accions sanitàries a l’àmbit
sociosanitari també s’està dialogant amb els agents socials. Per
tant, nosaltres entenem que no procedeix votar a favor per instar
el Govern a uns termes que ja els dóna compliment.
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I finalment, el punt número 3, el relatiu a l’antic Hospital
Son Dureta, del qual ja n’hem parlat moltes vegades i hem pres
acords dins aquest parlament, de reconvertir-lo en un nou espai
sociosanitari, i hem manifestat l’acord del nostre grup, no
només respecte de Son Dureta, sinó que també ens semblaria bé
que es pogués fer amb l’Hospital Verge del Toro de Menorca i
amb l’antic Hospital Can Misses d’Eivissa, però el problema
que tenim tots sabem quin és, la voluntat política és la que és,
però això representa un cost molt elevat; la situació econòmica
també tots sabem quina és i la disponibilitat econòmica que té
el Govern en aquests moments és limitada, i, certament, com ja
ha dit la diputada que m’ha precedit, en els pressuposts per a
l’exercici 2013 no s’incorpora cap partida per afrontar aquestes
despeses i aquesta remodelació. Per tant, en aquests moments no
li podem donar suport a emprendre accions per remodelar Son
Dureta i convertir-lo en un sociosanitari, perquè els sous de què
disposa el Govern, els pressuposts en aquests moments no
permeten fer-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula el Sr. Thomàs, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot agrair a la diputada
Fina Santiago el suport als 4 punts de la nostra proposició no de
llei i no tenim cap problema per acceptar la seva esmena in voce
i canviar el termini de 3 mesos per 9 mesos en el punt número
3, com així he entès que indicava.

Aquesta proposició, ja ho he dit, està presentada el mes de
maig, dos dies després d’anunciar el president i el Sr. Sansaloni
que tancaven aquests dos hospitals. Ho varen dir així i així
consta a un document oficial enviat al Ministeri de Sanitat, al
Ministeri d’Economia, del Pla econòmic i financer, i això no ha
estat rectificat, continua constant en aquest document.

I vostès han tengut diverses oportunitats enguany de definir-
se a l’hora de votar. Aquests 4 punts, vostès els varen votar en
contra el mes de maig, en plenari, els mateixos 4 punts; votació
del Partit Popular: els quatre en contra.

El mes de setembre, la Sra. Santiago va interpelAlar, referent
a Son Dureta, i vostès varen votar a favor només, és curiós, ho
dic per les contradiccions, de crear nous recursos; varen votar
a favor de desenvolupar el Pla d’accions sociosanitàries, i varen
assumir un compromís molt laxa de treballar amb
l’Administració central perquè Son Dureta pogués convertir-se
en centre sociosanitari. I varen votar en contra de definir
estratègies, de fer un pla de rehabilitació per a Son Dureta com
espai sociosanitari. I varen tornar votar a favor de tancar els dos
hospitals, això el setembre. Varen votar vostès que volien tancar
els hospitals.

Per tant, vostès ho tenen molt fàcil. Jo els don una
oportunitat de rectificar tot allò que vostès han fet malament.
Són vostès mateixos, és el Sr. Sansaloni que fa 6 mesos ens
anuncia que tanca, -per cert vostè ha utilitzat la paraula de què
varen anunciar “la possibilitat” de tancar, ho ha dit  textualment-

; es llegeixi el que diu el pla, que afirma taxativament que
aquests hospitals es tanquen. I això és el que va dir el Sr.
President i el Sr. Sansaloni.

I a més ha quedat molt clar, que és una decisió presa el mes
de maig, sense cap estudi, completament improvisada. I és
més...,

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Sra. Presidenta, deixi de mirar el mòbil perquè m’està
interrompent l’altra diputada.

(S’escolta novament una veu de fons inintelAligible)

No, no, perdoni, és que li estic recordant el que vostè hauria
de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una mica de silenci.

EL SR. THOMÀS I MULET:

El que li vull recordar és que aquí hi ha diputats que hi eren
presents, el Sr. Sansaloni ens va prometre la documentació que
justificava el tancament dels hospitals, fa aproximadament cinc
mesos ho esperam; no ha existit, si no ens ho donen hem de
creure que no existeix aquest document. I és més, es va dir en
seu parlamentària que existia un pla sociosanitari, elaborat per
aquest Govern, que també hem demanat i no ha arribat.

Per tant, vostès tenen una oportunitat de rectificar i fer-ho
públic. Així com van canviant d’opinió, ningú ens assegura que
no tanquin els hospitals, perquè el que han posat, crec, perquè
com diu la Sra. Santiago, vostè tendrà el pla de viabilitat
d’aquests hospitals, però nosaltres no el tenim. Per tant, el
vicepresident Econòmic va dir clarament que si s’ajustava al
que diu el Pla econòmic i financer, podrien estar oberts, però si
no hi ha acord què passarà? Avui tenen l’oportunitat de dir,
volem, manifestam, nosaltres, els diputats del Partit Popular
quatre coses molt simples: elaborar una estratègia, dur endavant
un pla d’accions, adequar en el futur Son Dureta i, evidentment,
reafirmar-se que aturen el tancament. No ho volen fer? No ho
volen fer.

Jo li anunciï que ben aviat vostè tendrà una oportunitat o els
diputats del Partit Popular de votar a favor d’una esmena que
presenta el Grup Parlamentari Socialista, que hi hagi una
quantitat econòmica per a l’any que ve començar amb aquesta
adequació i rehabilitació de Son Dureta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Vostès tendran l’oportunitat de votar-ho a favor. Si vostès
avui es reafirmen en votar en contra, els puc assegurar que
ningú entendrà res. És molt fàcil manifestar la seva opinió i
votar a favor. Si són coses que vostès diuen que ja fan, encara
ho entenc menys, encara ho entenc menys. Tenen l’oportunitat
avui de votar, si voten en contra, la gent entendrà, i nosaltres ho
farem saber, que vostès estan en contra d’aquests quatre punts.

I a més, vostès parlen i parlen de coses del passat, hi ha
molta informació i vostès si la volen utilitzar la utilitzen i que
avui vostè parli de diàleg i consens, després de set mesos de
desgavell en la gestió sanitària, com a mínim és un exercici de
cinisme; que vostès facin una auditoria de GESMA, que li
record era un estudi de tot el complex, aquí hi incloc també el
Psiquiàtric i que, evidentment, no s’hi va estar d’acord i per això
no es va posar en ús.

Exemples, i a un diari d’aquesta comunitat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs, se li acaba el temps.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, si no em deixa parlar, doncs no parlaré. Moltes gràcies.

M’han interromput i vostè no ha fet res.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té un temps limitat, jo només em limit a donar el temps de
cadascú.

Passam, idò, al torn de votació de la proposició.

Vots a favor de la proposició? 4.

Vots en contra? 9.

Queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8332/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
i per Menorca, relativa a complement autonòmic de les
pensions sanitàries.

Passam al debat de la Proposició RGE núm. 8332/12, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa al complement autonòmic de les pensions
sanitàries, i per defensar-la té la paraula la Sra. Fina Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. Aquesta proposició no de llei va ser
registrada dia 30, la vàrem elaborar dia 29, després d’haver
parlat amb un colAlectiu de persones afectades per una decisió
errònia del Govern del Partit Popular. Una decisió que afectava
un colAlectiu de més de 450 persones i suposava una situació

que jurídicament i administrativament per a nosaltres era del tot
ilAlegal. 

Suposava un canvi unilateral d’unes condicions pactades
entre administració i persones, perquè eren persones individuals,
en relació no a la seva pre-jubilació, sinó a la seva jubilació. Es
pren aquesta decisió de forma unilateral, aplicant un article que
no era d’obligació i aplicació i, a més, era interpretable i que va
afectar que de moment hi hagi un colAlectiu de ciutadans de la
nostra comunitat autònoma de més de 450 persones, que la seva
jubilació s’ha vist afectada i reduïda, amb una mitjana d’un
40%. 

Aquest colAlectiu fins i tot ens va demanar que tenguéssim
iniciativa parlamentària, altres grups varen fer preguntes,
nosaltres vàrem pensar que la millor forma era una proposició
no de llei per poder-ho debatre. I en aquest termini, entre dia 30,
data de la nostra presentació, i la data del debat, el Govern s’ha
adonat de la seva errada, ha modificat el seu posicionament i ha
dit que pagaria la jubilació d’aquestes persones, tal com s’havia
pactat i tal com estava establert a la legislació en el moment que
varen prendre la decisió de jubilar-se aquestes persones.

Nosaltres ens hem posat en contacte amb ells, ens han
explicat que tenen un calendari. En aquests moments es fien del
Govern. I nosaltres, com que volem ser la veu d’aquest
colAlectiu i volem dur les demandes de la població que es
dirigeixin a nosaltres, nosaltres, si ells es refien del Govern,
nosaltres retirarem aquesta proposició no de llei. Però també
estarem vigilants perquè efectivament aquest calendari es pagui.

Lamentam que una decisió del Govern hagi afectat més de
450 persones, perquè ja hi ha dues nòmines que estan afectades
en més d’un 40%. Pensam que el Govern té tot un aparell
administratiu suficient, jurídic, administratiu, de tot tipus,
suficient, per adonar-se’n que hi ha coses que no es poden fer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.
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