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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí, Aina Aguiló substitueix Asunción Pons.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions? Molt bé. 

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 9275/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció i
atenció dels consumidors i usuaris dels serveis de telefonia
mòbil.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9275/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a protecció
i atenció dels consumidors i usuaris dels serveis de telefonia
mòbil.

Per defensar la proposició no de llei intervé la diputada
Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei es va presentar en conèixer les dades que va publicar la
Direcció General de Salut Pública i Consum aquest estiu, una
valoració a sis mesos d’aquest any. En aquesta informació
s’especificava que s’havien rebut 2.904 reclamacions i
denúncies dels consumidors de les Illes Balears, d’aquestes
2.900 reclamacions 1.171 es varen dirigir contra les operadores
de telefonia, és a dir, un 40,32% del total. En el segon lloc
d’aquest poc honorífic rànquing se situa a molta distància el
transport aeri amb 270 reclamacions, dins el mateix període del
qual parlam.

Les reclamacions contra les companyies de telefonia mòbil
i d’internet per abusos als drets dels consumidors han crescut de
manera exponencial any rere any, en el 2010 varen representar
el 32% del total de reclamacions, en el 2011 varen representar
el 30%, en el 2012 el 29,42% i en el 2013 el 41%. Per tant, és
una situació que lluny de minvar, creix. 

Aquesta situació de vulneració dels drets dels consumidors
s’ha vist potenciada per la despersonalització, la deslocalització,
l’automatització dels serveis que ofereixen a nivell mundial les
grans companyies i les empreses de serveis. La contractació
generalitzada dels serveis de telecomunicacions no s’ha
acompanyat d’una millora en la seguretat jurídica de la
contractació d’aquests serveis ni en la implantació d’un servei
d’atenció al client o del servei de postvenda des de les oficines
d’informació i atenció a les persones usuàries, cosa que genera
un ingent nombre de consumidors insatisfets. 

La complexitat dels serveis oferts per les empreses
operadores de telecomunicacions, que constantment canvien de
productes afegit a la dualitat contractual en oferir serveis de
telefonia i accés a internet a la vegada fa que les persones
consumidores o usuaris es trobin en una posició de franca
inferioritat davant els operadors que funcionen a nivell global
i que posen a la nostra disposició uns serveis i productes que es
mostren imprescindibles en la vida de la majoria de les
persones.

Davant les vulneracions dels drets dels consumidors,
l’administració sectorial de telecomunicacions va haver
d’elaborar una carta de drets dels usuaris de les comunicacions
electròniques davant l’incessant nombre de reclamacions que
rebia ja que els consumidors no sols desconeixen com exercir
els seus drets davant les companyies sinó que desconeixen, fins
i tot, quins drets tenen dins aquest sector, diguem-ne, tan
dinàmic.

Però davant la realitat de les reclamacions, una realitat que
ara any rere any ocupa el primer lloc de les que més
reclamacions reben de les diverses administracions de consum,
s’ha demostrat que la regulació sectorial es mostra insuficient.
La major part de les queixes presentades a les oficines
municipals d’informació als consumidors, a les oficines de la
Direcció General de Salut Pública i Consum i a les associacions
de consumidors fan referència a la deficient atenció rebuda quan
el consumidor presenta una reclamació directament a
l’operadora de telefonia. 

Algunes d’aquestes circumstàncies les podem referir i posar
exemples, per exemple, la dificultat per donar-se de baixa
d’algun servei en contraposició a la facilitat per donar-se d’alta
amb una senzilla telefonada; les llargues esperes mentre corre
el comptador del telèfon a un número no gratuït; el llarg
pelegrinatge d’un telèfon a l’altre quan l’operador es manifesta
incompetent per solucionar el problema. Les pràctiques
incorrectes són moltes i molt diverses i produeixen moltes
vegades el desistiment per part del reclamant que es declara
impotent davant aquests entrebancs que presenten les
companyies en la seva atenció al client.

És precís completar amb una normativa clara i específica la
regulació existent de la protecció de les persones consumidores
o usuàries de les comunicacions electròniques, de manera que
els permeti conèixer l’abast dels seus drets i obligacions i
garanteixi la imprescindible qualitat del servei en defensa i en
protecció dels seus legítims interessos econòmics, incloses
aquelles situacions en què l’empresa actua com a intermediària
de l’operador de telecomunicacions.

És necessari que es reguli el dret de les persones a tenir una
prova dels contractes que ha celebrat i de les modificacions
d’aquests per evitar la indefensió en què es troben actualment
amb l’abús de la contractació telefònica, que deixa en mans de
les empreses l’acreditació de la contractació efectuada sense que
el consumidor no pugui provar l’abast de les ofertes emeses per
les empreses i acceptades per ells i tampoc no pugui provar el
contingut del contracte que s’ha celebrat per telèfon.
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Els consumidors de telefonia mòbil i internet han de tenir un
marc de seguretat jurídica en la contractació dels serveis, en les
modificacions que efectuïn i en les baixes que solAlicitin, en la
informació que rebin dins un marc jurídic que obligui les
companyies a complir amb els drets dels consumidors i a ser
sancionades amb contundència quan els vulnerin. Aquest és un
sector que necessita una regulació actualitzada, perquè la que
tenim no s’adapta a la situació d’innovació que presenten
contínuament aquestes empreses.

L’article 30.47 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
aprovat per la Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, reformat
per la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, disposa que la
comunitat autònoma té la competència exclusiva en matèria de
defensa de les persones consumidores o usuàries. Fent ús de la
competència estatutària, el Parlament de les Illes Balears va
aprovar la Llei 1/1998, de 25 de novembre, de l’estatut dels
consumidors i usuaris de les Illes Balears i va regular el dret a
la protecció de legítims interessos econòmics i socials, com és
el dret a la informació i a la protecció jurídica, administrativa i
tècnica de la persona consumidora o usuària. 

Setze anys després de l’aprovació de l’Estatut dels
Consumidors i Usuaris, com a llei que protegeix amb caràcter
general la salut, la seguretat i els legítims interessos econòmics
de les persones consumidores o usuàries de les Illes Balears,
resulta necessari establir una regulació especial per als usuaris
i consumidors d’aquest sector concret de les telecomunicacions
ja que la regulació sectorial estatal en aquesta matèria no ha
resolt els greus problemes que pateixen les persones
consumidores o usuàries de les telecomunicacions en les nostres
illes.

És per aquest motiu que es va presentar aquesta proposició
no de llei amb dos punts, el primer diu “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a desenvolupar la
normativa necessària per tal d’augmentar la protecció i atenció
dels consumidors i usuaris dels serveis de telefonia mòbil.” El
punt dos diu “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a actuar per corregir les males pràctiques en
el servei d’atenció, informació i solució de reclamacions per
part dels consumidors i usuaris.” 

Pensam que és necessari entrar a regular un sector que
vulnera sistemàticament els drets dels consumidors i és un
sector en què les sancions que els posen quan vulneren els drets
dels consumidors, quan arriben també a la Junta Arbitral de
Consum, no signifiquen cap tipus d’amenaça per a aquestes
empreses de telefonia. 

Per tant, en atribució de les competències que té el Govern
de la comunitat, hem presentat aquesta proposició no de llei per
tal que es faci ús d’aquesta competència i que s’actuï a favor
dels consumidors.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. El nostre
grup parlamentari donarà suport a aquests dos punts presentats
pel Grup Parlamentari Socialista amb relació a la necessitat
d’augmentar la protecció i de regular tota l’atenció als
consumidors i usuaris dels serveis de telefonia mòbil.

Com bé ha explicat la Sra. Obrador, tenim la competència
per poder-ho fer a través de l’Estatut d’Autonomia. I jo crec que
tenim la necessitat clara. Paradoxalment tot el tema de la
telefonia mòbil possiblement fa quinze anys ningú no hauria
pensat que hagués arribat a ser una necessitat social com és en
aquest moment, perquè les necessitats socials es transformen a
mesura que hi ha elements històrics, culturals, noves
tecnologies, nova indústria que els fan necessaris i en aquest
moment és molt difícil justificar que un telèfon mòbil no és una
necessitat.

En qualsevol cas, podríem qüestionar i podríem debatre si és
una necessitat, però en qualsevol cas hi ha un consum molt
important per part dels usuaris, per part dels ciutadans d’aquest
producte que ens indica que efectivament el manegen i que en
fan ús, se’n fa ús professional, se’ns fa ús familiar, se’n fa ús
quasi d’oci, de vegades, entre amics, per a transaccions
comercials, vull dir, que realment la variable d’ús és molt
elevada.

I dic una necessitat perquè no és un dret, vull dir, tampoc no
hem d’exagerar les coses. Un dret és el dret a la salut, és el dret
a l’educació, però un telèfon mòbil és una necessitat, no és un
dret. Per tant, és el mercat que l’ha de regular, podríem estar-hi
d’acord, però necessitam que algú reguli aquest mercat perquè
no hi hagi un abús sobre els ciutadans, sobre l’usuari que és
l’esglaó més feble en relació, per exemple, amb les grans
potències o les grans empreses que són realment unes fortes
potències.

Per tant, tenim la legislació, tenim un ús massiu per part dels
ciutadans, tenim experiències d’abús per part d’aquestes
companyies, vostè n’ha anomenada una, que jo crec que tots ens
hi hem trobat quan hem volgut donar-nos de baixa d’una
companyia per passar a una altra tot són complicacions, has de
telefonar a un mòbil, has de telefonar en un horari determinat,
no et pot atendre segons qui, has d’esperar, has d’enviar un fax,
t’han de remetre el contra fax... una cosa exagerada, mentre que
contractar un telèfon és del més ràpid que hi ha hagut en tota la
complicació tecnològica que suposa, és del més ràpid que et
pots trobar en aquest moment si vas al mercat. Per tant, hi ha
aquests abusos que sens dubte s’han de millorar o s’han de
controlar.

Tenim experiències també molt recents, com que el propi
govern de l’Estat espanyol que davant d’una situació, em
sembla que eren nou companyies que feien una clàusula
abusiva, que es quedaven els doblers que les targetes de
prepagament quan no les volies utilitzar els consumidors
demanaven que els tornassin els doblers que hi havia a la targeta
prepagament, no varen voler, sis companyies varen modificar
aquesta situació, però tres varen dir que no perquè,
efectivament, faltava regular. Per tant, sí que hi ha situacions
d’abusos. 
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Tenim també un indicador que nosaltres pensam que és molt
important, com ha dit vostè, que són les creixents denúncies.
Crec que creixen les denúncies perquè cada vegada hi ha un
major ús d’aquests aparells i, per una altra banda, crec que hi ha
un cansament per part dels usuaris o per part dels consumidors
que s’abusi d’ells. Per tant, la gent s’anima a denunciar-ho.
Aquests indicadors que vostè ha anomenat, cada any un
augment de les denúncies que pràcticament suposen entre un 30
i un 40% del conjunt de les denúncies dels consumidors, ens
reflecteixen que hi ha insatisfacció, que hi ha inseguretat per
part de l’usuari i que hi ha desprotecció.

Per tant, a nosaltres ens pareix molt adequada aquesta
proposició no de llei que vostè presenta.

I vostè ha remarcat una cosa molt important que és el règim
sancionador, si el règim sancionador no és suficientment potent
com perquè les companyies, que són poderoses, no tenguin en
compte les multes que les puguin posar o les sancions que se’ls
pugui posar, continuaran fent abusos, perquè els sortirà més a
compte o tendran més beneficis des de l’abús que des de la
regularització. 

Supòs que el Partit Popular, vista la Llei de seguretat
ciutadana que ens va presentar ahir, amb aquest tema del règim
sancionador no tendrà cap problema, perquè si per a un ciutadà
que fa una fotografia a un policia, com per exemple va passar a
Barcelona que gràcies a la fotografia i a la gravació que va fer
un ciutadà amb relació als abusos que cometia un mosso
d’esquadra s’ha pogut denunciar, si un ciutadà fa això es juga
una multa entre 30.000 i 600.000 euros, aquest ciutadà si hagués
tengut aquesta nova llei que serà, tal vegada no ho hagués fet
perquè no sabia si els policies actuaven en aquell moment com
a policies i que se’l podia acusar que infringia una normativa
perquè desprotegia els policies, no hauria gravat allò perquè
tenia el risc d’entre 30.000 i 600.000 euros. 

Per tant, supòs que davant aquesta capacitat que té el Partit
Popular d’augmentar aquestes sancions tan elevades als
ciutadans per poder manifestar-se, per poder gravar situacions
d’abusos, no tendrà cap inconvenient a fer que aquesta
proposició no de llei sigui un règim sancionador que mereixi la
garantia dels ciutadans que estan protegits davant possibles
abusos de companyies molt potents.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Ens trobam davant un sector, el de les
tecnologies digitals, que en aquests darrers anys ha incrementat
d’una manera molt notable l’oferta comercial i els serveis de
telefonia mòbil es converteixen pràcticament en una eina
imprescindible per a la comunicació i per accedir a la
informació actualitzada. Tots aquests esdeveniments i canvis en
els hàbits de la societat espanyola contribueixen que la telefonia

mòbil sigui un servei d’ús pràcticament diari i quotidià per a
més de 30 milions de persones a Espanya. Ja hi ha molt poca
gent que no els utilitzi. 

El sector de la telefonia i d’internet és possiblement dels
sectors més dinàmics i canviants, això pot ser positiu perquè
suposa innovació i investigació, però, per altra part, és per això
important informar els consumidors dels drets i de les
obligacions que la contractació d’aquests serveis suposa per als
usuaris. 

Des de fa un grapat d’anys el sector de les
telecomunicacions és un del que més insatisfaccions provoca als
consumidors, la falta de cobertura, la qualitat dels propis
aparells de telefonia, l’excessiu temps que empren per
solucionar les avaries, l’alt cost dels serveis, mancances en la
qualitat dels serveis o en l’atenció que reben són moltes de les
queixes que hi ha. Tot això du que hi ha d’haver una regulació
que pugui donar solucions a aquesta desprotecció de cara als
consumidors. 

Des de la posada en marxa del procés de liberalització de les
telecomunicacions, tant a nivell comunitari com a nivell
nacional, s’han arbitrat mecanismes perquè l’esmentat procés es
produís en un entorn de lliure competència i de respecte als
drets dels usuaris finals. Així, la regulació estatal, en termes de
consumidors i usuaris, es du a terme mitjançant el Reial Decret
Legislatiu 1/2007, i pel que fa al dret dels usuaris de serveis de
telecomunicacions tenim la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
general de telecomunicacions. Aquesta llei ha estat
desenrotllada en el reglament i aprovada mitjançant Reial
Decret 424/2005, on es regulen els drets dels usuaris de serveis
de telecomunicacions electròniques, en aspectes com el
contingut dels contractes, altes i baixes, canvis d’operador,
velocitat d’accés a internet, indemnitzacions per interrupció del
servei, el dret de desconnexió de determinats serveis o
procediment de suspensió o interrupció davant de situacions
d’impagament per part dels abonats. També hem de mencionar
la carta dels drets dels usuaris de telecomunicacions, aprovada
pel Reial Decret 899/2009, de 22 de maig, que conté una
regulació pràcticament completa dels drets dels usuaris finals en
aquests serveis. 

Malgrat tot això, no deixa que la regulació es pugui millorar,
però si entram en la capacitat normativa que tenen les distintes
comunitats ens trobam que l’article 149.1, a l’apartat 21, de la
Constitució Espanyola reserva a l’Estat com a competent
exclusiu en matèria de telecomunicacions. Per millorar aquesta
regulació, també des de l’Estat, es fa feina en un projecte de llei
per tal de donar serveis i informació als usuaris de les
companyies de telefonia mòbil. 
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Així, encara que a tots ens preocupa la protecció dels
consumidors i usuaris a l’àmbit de la telefonia mòbil, la
regulació i el control d’aquest sector s’ha de dur a terme per
l’administració estatal. Per això, encara que des de la nostra
comunitat tenguem intenció de vetllar pels drets dels usuaris de
telefonia mòbil, no ho podem fer directament perquè excedeix
de la nostra competència. De totes formes, des del Govern,
mitjançant la Direcció General de Salut Pública i Consum,
s’està donant aquest servei de protecció dels consumidors i
usuaris, tal com vostè bé deu saber. S’estan donant els mateixos
serveis als consumidors que quan vostè era directora general. Hi
ha els temes d’educació i formació, es tramiten les distintes
reclamacions i denúncies, hi ha la campanya “Consum a ca
teva”, se fan xerrades, colAloquis i campanyes amb els distints
ajuntaments, el sistema d’arbitratge, etc.

Les reclamacions quant al sector de telefonia durant l’any
2010 varen representar un 32,84%, un 29,57% durant l’any
2011 i un 29,42% durant l’any 2012. A part de tot això, des de
la Conselleria de Salut, els seus tècnics fa més d’un any que fan
feina en un projecte de llei de protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears, que el passat 4 de
novembre, es va debatre en el Consell de consum, diferents
empresaris, associacions de consumidors, distintes
administracions, etc., per tal d’enriquir el text. A més, ahir va
sortir publicat al BOIB i hi ha un període de 15 dies per si
qualque persona està interessada en fer aportacions, a fi que
aquest projecte se pugui enriquir. Aquest projecte de llei
recollirà situacions diferents i reconeixerà més drets per als
consumidors que no amb la llei de 1998.

És per tot això que el nostre grup no pot donar suport al
primer punt d’aquesta proposició no de llei, ja que el Govern fa
més d’un any que hi fa feina, elaborant un projecte de llei per
tramitar en aquest parlament el més prest possible.

I quant al segon punt, li volíem demanar si accepten una
esmena in voce i que quedàs redactat de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar, o seguir actuant per corregir les males
pràctiques en el servei d’atenció, informació i solució de les
reclamacions per part dels consumidors i usuaris”. Ja que com
he dit, aquest servei s’està donant. I si acceptassin la votació
separada, el nostre grup donaria suport a aquest segon punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Serra. Té el torn de rèplica la Sra.
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Santiago, pel suport a aquesta
proposició no de llei. És cert que la normativa, la regulació
actual, no és suficient i no dóna resposta a la demanda de les
persones consumidores davant les vulneracions de les
companyies telefòniques. És un fet científic, les dades estan
damunt la taula i des de fa deu anys, des de la liberalització
d’aquest sector, s’ha produït un augment de la competència i de
les campanyes agressives en la captació de clients. I és
justament per aquesta competència i aquestes campanyes

agressives que els consumidors se senten totalment desprotegits
per les males pràctiques d’aquestes empreses telefòniques.

L’única prova que té un consumidor per defensar-se i per
reclamar una vulneració és un contracte. I els usuaris de les
companyies telefòniques no tenen accés a un contracte per escrit
en el moment que necessiten fer una reclamació. I no el tenen,
perquè el van modificant contínuament per telèfon i això els
genera una situació d’indefensió en el moment de presentar una
reclamació. Les companyies telefòniques fan les ofertes per
telèfon i els usuaris les van acceptant per telèfon. I queden sense
cap tipus de prova per reclamar.

Aquesta diputada que va exercir les funcions de directora
general de Consum, com vostè ha dit, i ja que ho ha dit, em
referiré a això, va ser conscient d’aquesta situació i va impulsar
una proposició de llei per regular el servei d’atenció de telefonia
als usuaris, en el sentit que és imprescindible que els usuaris
puguin tenir un punt de referència, un punt concret, un espai
físic per poder acudir a presentar les reclamacions i modificar
els seus contractes. Nosaltres teníem la competència que ens
atorga l’Estatut d’Autonomia per poder-ho fer. El Partit Popular
es va negar ..., ni tan sols va voler prendre en consideració
aquesta llei, i aquesta llei resolia d’una manera definitiva i dins
les nostres competències la defensa dels drets dels consumidors.

Vostè mateixa ha reconegut que la gent, els consumidors, no
estan contents, i no estan contents perquè les reclamacions no
deixen d’augmentar. Per tant, tota la normativa, tota la regulació
que té a l’abast el consumidor és insuficient, no basta, i no basta
perquè les companyies telefòniques no se veuen sotmeses a cap
tipus de regulació que els faci veure que no han vulnerar. Si no
posam sancions milionàries serà impossible que les companyies
facin cas a una sanció de 1.000, de 2.000, de 3.000 o de 4.000
euros. Tot això ja ho tenen incorporat en el seu pressupost.

Miri, el Govern de l’Estat és cert que està a punt d’aprovar
una modificació de la normativa de defensa dels consumidors,
per augmentar les garanties de la contractació dels serveis més
usuals, com és la telefonia, el gas, el llum i les compres també
per internet. Però aquesta normativa que ha incorporat un article
que obliga les companyies a entregar el contracte en el moment
que es firma, significa que les companyies telefòniques no
podran contractar telefònicament de la manera que ho estan fent
fins ara. I precisament per aquest article, les companyies
telefòniques pressionen el Ministeri d’Indústria que és el que
impulsa aquesta normativa, perquè s’elimini aquest punt de
l’articulat, per què saben que precisament aquest punt, aquesta
llibertat de posar a l’abast del consumidor un contracte en el
moment que es compromet, els significa milers i milers de
milions de beneficis a nivell mundial a les companyies.
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Per tant, jo no tenc cap confiança que el ministeri es posi al
costat dels consumidors, perquè s’està repensant que aquest
article 98 desaparegui del projecte que vol impulsar el Govern
de l’Estat. Aquí, a nivell autonòmic, les companyies
telefòniques passen olímpicament del servei d’atenció al client
perquè el Govern facilita aquesta atenció al client. La Junta
Arbitral de Consum s’ha convertit en l’oficina d’atenció al
client de les companyies telefòniques. El Govern posa el
personal i posa tots els mitjans perquè aquestes companyies
vagin a l’arbitratge i arribin o no arribin a un acord...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

I significa .... i aquest és l’interès que tenen les companyies
telefòniques, els és igual tenir un servei d’atenció al client que
doni solucions i doni respostes a les demandes i a les
reclamacions que presenten. No necessiten una oficina d’atenció
que no sigui virtual, sinó física, perquè ja la tenen dins el
Govern.

Per tant, nosaltres pensam que és necessària aquesta
regulació, és necessari que el Govern es posi al costat dels
consumidors i que no es posi al costat de les companyies
telefòniques. El projecte de llei que impulsa el Govern, jo també
l’he llegit, està penjat a internet, i no fa cap tipus de referència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, ha d’acabar.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Acab. Aquest projecte de llei no fa cap tipus de referència a
la regulació del servei d’atenció als clients de la telefonia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha de dir si accepta l’esmena o no.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No s’accepta l’esmena.

LA SRA. PRESIDENTA:

I la votació separada supòs que tampoc.

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 10574/13,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a
promoció de la salut comunitària.

Tot seguit passam al segon punt de l’ordre del dia d’avui,
que consisteix en el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10574/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a promoció de
la salut comunitària. Per defensar la proposició no de llei intervé
la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta és una proposició no de llei
per donar la possibilitat de què el Parlament insti el Govern de
la nostra comunitat autònoma perquè faci una política de
promoció de la salut, amb caràcter preventiu, d’una forma més
activa. Confiam que els grups parlamentaris li donin suport,
perquè no posam una data concreta, no posam un pressupost
concret, realment nosaltres pensam, després d’haver parlat amb
el colAlectiu de professionals, que és realment una possibilitat
organitzativa i en alguns centres de salut, en alguns punts
d’atenció sanitària determinats sí que podria suposar un
increment de personal, però no la majoria.

Pensam que s’han de fer polítiques preventives de la salut,
i més en aquests moments en què de l’únic del que s’està parlant
és d’austeritat. Nosaltres podem estar d’acord que és necessària
l’austeritat, és necessari que tenguem un sistema sostenible de
qualitat, però pensam que efectivament, una de les millors
polítiques per reduir els pressuposts en sanitat i per millorar la
qualitat de salut comunitària, és fer precisament política pública
de salut de caràcter preventiu a tots els nivells. I quan dic a tots
els nivells, em referesc des de l’hospital mateix, des de la
comunitat, a nivell de gènere, a nivell d’edat, a qualsevol dels
nivells que dèiem abans.

Pensam que són polítiques realitzades des de la comunitat,
això per a nosaltres és important, no són polítiques que se
puguin imposar, sinó que ha de ser des de la comunitat, amb
l’objectiu d’informar-la, de formar-la amb l’objectiu o la
finalitat de satisfer les necessitats de salut de la població, amb
la seva participació.

Nosaltres pensam que invertir en salut preventiva és una
excelAlent estratègia per realitzar polítiques d’austeritat. I el que
veim després del tercer pressupost presentat pel Govern de les
Illes Balears, és que aquestes polítiques d’austeritat s’estan
centrant exclusivament en la reducció sistemàtica de recursos.
I en canvi, allò que són inversions de poc cost, es necessitaria
una reorganització, però de poc cost, per realitzar inversions a
mig o llarg termini perquè efectivament el sistema sanitari sigui
menys costós, que tenguem menys malalties o que emmalaltim
menys, no s’estan realitzant. 
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De fet, els pressuposts de sanitat pública s’han reduït any
rere any i estam davant una sanitat cada vegada amb més
tecnologia, cada vegada més hospitalitzada i tot el tema
comunitari cada vegada més abandonat. Nosaltres pensam coses
com el manteniment dels horaris d’horabaixa, seria una fórmula
positiva, poder mantenir el treball comunitari en salut, perquè
difícilment de vegades podem fer els horaris dels matins, perquè
la majoria fa feina, ara no tenim la feina localitzada en el
territori de salut, perquè no som un país industrialitzat,  on la
gent viu al costat de la indústria on fa feina, tot el contrari,
tenim territoris que són sobretot de convivència, de viure, no de
treball, i el tema dels horaris en els centres de salut és important
per poder fer una tasca comunitària.

És veritat que un dels arguments esgrimits contínuament
pels partidaris del neoliberalisme i que justifiquen la reducció
dels pressuposts en sanitat pública, és que les persones hem de
ser responsables de la nostra qualitat de vida i sens dubte estam
d’acord en què tots hem de ser responsables de la nostra salut,
però aquests tan partidaris del neoliberalisme obliden que no
tothom està en les mateixes condicions de vida, no tothom té els
mateixos accessos a la qualitat de vida, ni a les condicions de
vida, no només de naixement, sinó al llarg de tot el seu cicle
vital. 

Hi ha ciutadans que no tenen les mateixes condicions de
formació, d’accés a la informació, les mateixes condicions
econòmiques. No és el mateix viure a Son Vida que viure a un
barri popular, no és el mateix. No és el mateix guanyar 3.000
euros cada mes, que guanyar 1.000 euros cada mes, no és el
mateix. Aquí hi ha repercussions en la teva qualitat de vida i en
la teva qualitat de salut. Estam davant una situació, i UNICEF
l’altre dia ens ho va dir, tenim infants que mengen de forma
abusiva pasta, arròs i pa perquè és a allò que poden accedir els
pares. No passaran fam, però no tenen una alimentació
equilibrada.

Per tant, sí que s’ha de fer feina en aquest sentit, per
compensar aquestes desigualtats socials des de la salut al llarg
de tot el procés de vida. Hi ha també malalties que no depenen
de la cura, ni que tu tenguis cura de tu mateix, ni de caràcter
preventiu, que són de caràcter genètic, que cronifiquen la salut
de la persona o que són de caràcter degeneratiu. I també hi ha
factors mediambientals que s’han de tenir en compte i que no
depenen, per molt que tu tenguis molta cura, de tu mateix.

Per tant, pensam que aquest és un bon moment per iniciar tot
un seguit de polítiques comunitàries. Primer, perquè sempre
s’han de fer aquestes polítiques comunitàries d’informar la
població. Coses tan senzilles com l’alimentació, quina és
l’alimentació adequada i molt més en una situació com l’actual,
on els recursos econòmics són escassos, com se pot fer una
alimentació amb pocs recursos econòmics; mesures higièniques,
bàsiques de vegades i que s’han perdut i altres mesures de
caràcter més complexes; prevenció de malalties infeccioses.
Com utilitzar l’espai públic sense riscs per a la salut. Tot això
són temes més clàssics i altres que possiblement els
professionals de la salut comunitària podrien ampliar, són bàsics
perquè les persones tenguin informació, tenguin cura de si
mateixes i a la llarga això beneficiarà el sistema de salut públic
perquè farà que les persones emmalalteixin menys, o si estan
malaltes la seva malaltia no se desenvolupi de determinada
manera o d’una forma més precoç.

Per tant, nosaltres feim una proposició no de llei amb quatre
punts. Instam el Govern de les Illes Balears a augmentar les
intervencions comunitàries, orientades a promoure la salut,
especialment en els barris o municipis més desfavorits
socioeconòmicament, pensam que aquesta ha de ser la població
diana, s’ha de començar per aquests barris. Sabem que s’està
fent feina a determinats centres de salut. Però també som
conscients que és insuficient. 

Instam el Govern de les Illes Balears a incentivar els centres
de salut que promoguin activitats de salut comunitària.
Nosaltres hem llegit les actes del consell de direcció de Salut i
veim com es demana als metges que s’incentivi..., donen
incentius als gerents dels centres de salut, als gerents dels
hospitals, als gerents dels departaments si redueixen despesa,
però aquesta reducció de despesa no va acompanyada d’una
millora de la salut de la població que són responsables des del
punt de vista sanitari. Per tant, pensam que una de les formes ha
de ser incentivar el treball comunitari, des dels hospitals, des
dels centres de salut. I que aquesta incentivació s’ha de
concretar, entre altres coses, si són necessaris materials o
professionals, insistesc, si fos necessari.

Instam també el Govern a realitzar cursos de formació en
salut comunitària. Accedim als cursos de formació a la memòria
de l’ib-salut o a la pàgina web de la conselleria i no n’he trobat
cap que sigui de caràcter comunitari. Per tant, sens dubte és
necessari formar, la formació a tots els professionals de la salut
és necessari que sigui contínua, des de la sanitat tecnològica,
des de la sanitat diagnòstica i la comunitària no pot ser d’una
altra manera.

I, finalment, instar el Govern de les Illes Balears que es
construeixi un grup multiprofessional perquè elabori allò que se
podria dir una cartera de la comunitat autònoma d’intervencions
comunitàries per promocionar la salut. Això a la nostra
comunitat autònoma, que nosaltres coneguem, no existeix.
Estaria bé que hi fossin allò que nosaltres consideram
intervencions comunitàries bàsiques i irrenunciables per a un
territori, per a un centre de salut, per a un hospital i que fos una
cosa a debatre amb temps, sense calendari, però sí debatre
aquest tema. 

Només posant això en marxa, crearíem una cultura del
treball de salut comunitari, que només això ja valdria la pena i
justificaria aquesta constitució d’aquest grup.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Thomàs per un temps
de deu minuts.
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EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes. Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Santiago, primer
de tot expressar-li el suport de part nostra a la seva proposició
no de llei. Evidentment parla d’un concepte de salut molt ampli,
en el qual entre altres coses, els ciutadans han de ser una part
activa de la cura de la seva salut i també de la seva malaltia
quan la tenguin. Evidentment, com diu vostè, no tots els
ciutadans són iguals, ja vénen marcats genèticament, però a més
en el seu desenvolupament també estan condicionats, i
evidentment hi ha malalties que poden tenir una condició
genètica.

Evidentment la raó de ser de les activitats comunitàries
sempre és si un té clares determinades qüestions; una, que la
salut és alguna cosa més que l’absència de malaltia i, segona,
que evidentment hi ha un àmbit individual i que hi ha un àmbit
colAlectiu, i dins un àmbit colAlectiu interfereixen moltes coses
que no estan a l’abast de la persona individual.

Per tant els temes d’activitats comunitàries, tal com jo les
entenc, evidentment, entren dins un àmbit ampli del que
podríem dir salut pública. Nosaltres entenem les activitats
comunitàries, que a la fi és el que vostè pretén, com aquelles
accions d’intervenció i participació que es realitzen en grups,
que presenten unes determinades característiques, que a més
tenen unes determinades necessitats i interessos, i que van
dirigides específicament a promoure salut, per tant promoure
qualitat de vida i benestar social, i també un fet colAlateral,
diguéssim, que és que aquestes mateixes persones potencien la
seva capacitat per abordar els seus propis problemes, demandes
o necessitats en salut.

Evidentment darrere aquesta activitat comunitària hi ha
moltes qüestions, que han de sortir una mica de la qüestió
clàssica; evidentment n’hi ha part que han de ser de
comunicació d’experiències, de compartir experiències; n’hi ha
unes altres que són de formació de professionals; n’hi ha
d’altres de fomentar activitats on es puguin veure les parts, per
dir-ho de qualque manera, i evidentment és un àmbit que
s’hauria de desenvolupar més del que ho està.

Jo vull posar aquí en coneixement que, activitats
comunitàries, fa molts d’anys que se’n fan, a la nostra comunitat
i fora de la nostra comunitat, i que evidentment, experiències
d’això, n’hi ha. Vull informar que aquí s’han fet quatre jornades
de participació en activitats comunitàries, però bàsicament, com
a mínim dins aquesta legislatura, s’han hagut d’organitzar fora
de l’administració sanitària, i és bàsicament la Societat de
metges de família que les organitza.

És important remarcar que moltes de les coses que vostè
plasma a la seva proposició no de llei són a la Llei de salut
pública de les Illes Balears, i és important remarcar-ho perquè
és una llei jove, de principi de l’any 2011, on es recull tota la
normativa estatal que ve de Constitució Espanyola, Llei general
de sanitat, Llei de cohesió, per passar després a un àmbit
d’Estatut d’Autonomia, la Llei de salut de les Illes Balears, on
tot un títol, el segon, va dedicat a un àmbit ampli de salut
pública i també de promoció de la salut, perquè el que vostè
planteja, que és augmentar activitats comunitàries, bàsicament
va dirigit a promoció de la salut. Per tant és important tenir en
compte el concepte de salut pública, el conjunt organitzat

d’actuacions que du l’administració, però també les persones,
per vigilar, promoure i protegir la salut i a més prevenir la
malaltia.

És molt important el concepte que vostè ha manejat, que
tècnicament es diu “determinants de salut”, que són totes
aquestes coses que afecten la persona en la seva salut, i que no
són accions purament sanitàries, són accions que vénen
determinades per qüestions personals, factors socials, factors
econòmics, factors ambientals, i que interfereixen molt en la
salut de les persones, i jo ja he posat a vegades un exemple que
crec que és molt clar: les mesures en protecció de trànsit, de
seguretat vial que ha fet aquest país durant els darrers anys, han
estat la millora mesura per reduir mortalitat entre els joves
d’aquest país. Les no sé si són 20.000 persones que han deixat
de morir en deu anys o quinze anys dins accions del sistema
sanitari són molt difícils d’aconseguir, i en aquesta franja d’edat
s’ha aconseguit, i és un exemple claríssim d’aquest àmbit. 

Per tant nosaltres tot el que sigui promocionar salut, que
promocionar salut és fomentar salut individual i colAlectiva,
nosaltres hi estam perfectament d’acord. 

I dic que per exemple la Llei de salut pública d’aquí, de ca
nostra, de fa dos anys també introdueix el fet, com una de les
funcions de la salut pública, de fomentar participació social i
reforçar el coneixement i el control dels ciutadans de la seva
salut, que lliga un poc el que és la seva proposició no de llei, i
crec recordar que una de les darreres..., com a mínim a la
darrera legislatura, el que es va fer és posar en marxa tot un
circuit de passejades, per exemple, amb grups de ciutadans que
tenen determinades malalties per barris determinats de Palma.
Hem de dir també que moltes activitats d’aquestes d’augment
de coneixements ja es donen dins les mateixes consultes
d’atenció primària, sigui a través d’una infermera o d’un metge
de família o d’un pediatre. 

Sra. Santiago, ja li hem dit al principi que li donam suport.
Els quatre punts que vostè planteja són assenyats i estan dins la
filosofia i fins i tot el marc normatiu propi de les Illes Balears.
Jo li desitjaria molta sort, perquè fa un grapat de setmanes
aquest diputat no va tenir aquesta sort amb un instrument
d’activitat comunitària com ara l’escola de pacients, que
simplement és un instrument en aquesta política, i el Partit
Popular s’hi va oposar. Jo el que voldria és que entenguin bé els
quatre punts el que diuen, i que tenguin avui més sort i li donin
a vostè suport.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Palau per un temps de deu minuts.



SALUT / Núm. 61 / 20 de novembre del 2013 861

 

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
aquest tema relatiu a la promoció de la salut per part de les
administracions públiques, la prevenció, és afortunadament ja
un tema recurrent dins aquesta comissió. Nosaltres mateixos, el
nostre grup, hem presentat diverses propostes en aquesta línia,
i ens satisfà que aquesta preocupació sigui comuna a tots els
grups polítics. És important i positiu que tots tenguem present
el concepte de manteniment de la salut i que no ens centrem a
debatre exclusivament el que és i el que envolta la malaltia.

Des del nostre grup parlamentari podríem, Sra. Santiago,
perfectament subscriure moltes de les manifestacions que vostè
apunta a la seva exposició de motius. Com saben la nostra
formació política a nivell de ministeri està impulsant iniciatives
com la xarxa d’escoles de salut, l’e-salud, i també el nostre
govern a les Illes Balears està realitzant nombroses iniciatives
relatives a la promoció de la salut. Per tant no és cert això que
vostè diu o dóna a entendre, que sembla que s’han d’iniciar, i en
això estam d’acord en el que ha manifestat el Sr. Thomàs, s’han
d’iniciar i desenvolupar unes iniciatives que sembla que no
s’han fet mai. No, pràcticament, i ara ho veurem i li ho
explicaré, la majoria de qüestions que vostè demana i proposa
estan en funcionament des de fa temps.

En relació amb la política d’austeritat a què vostè fa
referència consideram que no és un caprici de qui governa, és
una adaptació de la gestió política a les circumstàncies actuals
aplicada des de la responsabilitat i fonamentada en l’assoliment
de la sostenibilitat del sistema sanitari públic. Per un caire tenim
el deute acumulat; avui no en parlarem, pesa molt i ho recordam
sovint però avui no en parlarem. I per l’altre caire tenim la
creixent demanda social en matèria sanitària i sociosanitària
provocada per un envelliment progressiu de la nostra societat i
l’increment de patologies cròniques que fan incrementar la
pressió sobre els serveis sanitaris públics, i és per això que
resulta ineludible que el sistema s’adapti a aquesta realitat. Per
això s’estan aplicant reformes que no poden eludir l’austeritat,
i és per això també necessari que les persones ens impliquem
cada dia més en el manteniment de la pròpia salut.

És ben cert que no tothom té les mateixes condicions de vida
ni la mateixa formació, ni la mateixa genètica, ni la mateixa
disponibilitat econòmica per abordar l’autocura de la salut, i
això fa necessari que les administracions públiques també hagin
d’invertir a potenciar la salut, a formar i a informar la població
del que ha de fer per poder conservar una bona salut, de quins
són els millors hàbits d’higiene, de nutrició, activitat física,
entre d’altres, per poder mantenir allunyada la malaltia i per
aconseguir, tal com diu l’OMS, un estat de complet benestar
físic, mental i social. I amb aquest objectiu la Conselleria de
Salut i Consum del Govern de les Illes Balears està
desenvolupant ara mateix tot un conjunt d’iniciatives que ara
passaré a relacionar.

En primer lloc hi ha una campanya en marxa anomenada
“Apostam per la teva salut”, que es fa des de la mateixa
conselleria en coordinació amb Atenció Primària i que pretén
orientar la població sobre aspectes que tenen a veure amb la
promoció de la vida saludable. És tot un conjunt de conferències
que ja s’han ofert a tots els municipis de les Illes Balears, amb
temàtiques com “El pacient responsable, pautes d’autocura”,

“Envelleix fent salut”, “Els desordres alimentaris dels
adolescents”, “L’alimentació dels infants fins a 3 anys”,
“L’aturada cardíaca, com han d’actuar els joves”, “La
infertilitat, un problema d’edat”, “Educació sexual i
reproductiva”, i “L’hepatitis C, coneix-la i fes-li front”.
Òbviament tots els municipis que així ho desitgin poden
disposar d’aquestes conferències, i la intenció de la conselleria
és continuar-les.

També des de la Gerència d’Atenció Primària es
desenvolupa a través dels equips d’atenció primària tot un
conjunt d’activitats nombroses i diverses que es poden
emmarcar dins la línia estratègica d’educació per a la salut. Hi
ha una oferta de diferents activitats d’educació per a la salut a
grups com són deshabituació tabàquica avançada, educació
diabetològica, educació a cuidadors, alimentació saludable i
vida activa, estrès, prevenció secundària cardiovascular,
pacients amb tractament anticoagulant oral. També un altre grup
d’iniciatives d’educació per a la salut a grups no
protocolAlaritzats per la Gerència d’Atenció Primària que s’han
dut a terme a la comunitat, com són activitats de promoció i
educació per a la salut a centres d’educació infantil, primària i
secundària, realitzades de la Consulta Jove; projectes activitats
planificades i/o realitzades conjuntament amb altres institucions
o entitats, com són ajuntaments, associacions de vesins, ONG
i altres; i també hi ha l’opció de triar com a línies estratègiques
a desenvolupar durant l’any 2014 pels centres de salut tot el que
és la línia estratègica en relació amb educació per a la salut. 

Són ja molts els ajuntaments de les nostres illes els que han
fet aquesta tria, i encara n’hi ha d’altres que no han manifestat
quin serà el tema que elegiran, però possiblement encara seran
més els que s’hi sumaran. Jo tenc aquí un llistat, n’anomenaré
alguns, no tots, però Camp Rodó, Esporles, Pollença, Inca,
Sineu, Muro, Alcúdia, Son Servera, Binissalem, Son Gotleu,
Coll d’en Rabassa, Manacor, etc., etc.

Com a grup multifuncional a la Gerència d’Atenció Primària
també hi ha la comissió tècnica de formadors i assessors en
promoció i educació per a la salut, constituïda el maig del 2008.
Els seus objectius a desenvolupar són fer de persones
formadores de formadors en relació amb temes de promoció i
educació per a la salut i participació comunitària; donar
assessorament en temes com analitzar, revisar i avaluar
activitats i projectes proposats pels equips d’atenció primària;
elaborar protocols de promoció i educació per a la salut
conjuntament amb la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca;
proposar sistemes de registre i avaluació conjuntament amb la
Gerència d’Atenció Primària. També contribuir a la
sensibilització en els temes referents a la promoció i educació
per a la salut i a la participació comunitària, amb actuacions
com constituir-se..., o responsabilitats com constituir-se com un
element sensibilitzador i dinamitzador dels professionals de
l’atenció primària envers aquests tipus de projectes, crear
aliances amb societats científiques que treballin en la promoció
i educació per a la salut, promocionar la comissió tècnica i les
seves funcions docent i assessora a altres institucions o entitats.
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Els cursos de formació en promoció i educació per a la salut
es vénen realitzant des de l’any 2008, i s’han realitzat 26 tallers
de consell breu, donant formació a 422 professionals, un 44%
dels equips que treballen a Atenció Primària; 10 tallers
d’educació per a la salut de nivell bàsic, donant formació a 225
professionals, un 24%; 5 tallers d’educació per a la salut de
nivell avançat, donant formació a 100 professionals, un 10%;
tallers d’habilitats per a la vida, 36 professionals, i “La festa de
la conversa, una eina per a la salut”. Tallers de participació
comunitària adreçats a residents de medicina familiar i
comunitària, 175 professionals; i d’infermeria familiar i
comunitària, 4 professionals. I també tallers “La invenció
comunitària en les noves condicions socials”, i també formació
a altres institucions o entitats com són Conselleria de Salut,
Hospital de Son Dureta, Atenció Primària Eivissa, etc.

Els perfils dels professionals assistents en aquestes
formacions és variat, essent un 78% infermeres, un 12% metges
i pediatres, i la resta entre comares, fisioterapeutes, mediadors
culturals, etc.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí, ja acab, ja acab; un minut i ja acab. Per tant jo crec, Sra.
Santiago, que resulta molt evident que pràcticament tot allò que
vostè ens proposa, anomeni-ho com ho vulgui anomenar, però
el Govern ja ho té en marxa des de fa uns anys. S’estan fent
nombroses campanyes, iniciatives, s’estan desenvolupant, unes
formatives, altres informatives, totes elles conscienciadores tant
per als ciutadans com per als mateixos professionals de la
sanitat pública que és molt important tenir cura de la pròpia
salut i fomentar el seu manteniment.

Nosaltres, el nostre grup, sempre instam el Govern a seguir
per aquest camí, que incrementi aquestes activitats i aquestes
campanyes, però no podem acceptar una proposta que insta a
iniciar unes activitats, unes iniciatives que, com li he demostrat,
ja vénen un temps considerable desenvolupant-se. Per tant no
votarem a favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula la Sra. Santiago per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. I gràcies al grup parlamentari i al Sr.
Thomàs pel seu suport. Efectivament també a la nostra
proposició no de llei a l’exposició de motius feim referència a
aquesta definició que fa l’OMS i que encara està en vigor, tot i
que ha tengut revisions però està en vigor, el tema que no és
sols l’absència de malaltia sinó un estat de complet benestar
físic, mental i social. Segurament el físic ens posaríem d’acord
tot d’una en el que és; en el mental potser discutiríem més, i el
social, efectivament, com ha dit vostè, és cada vegada més

complicat perquè són necessàries sempre referències i no és el
mateix un estat social ple aquí que a un altre punt del món. 

I estam d’acord amb vostès que efectivament la salut pública
és un concepte molt ample, que va des de les vacunes, des de
posar vacunes, a coses més concretes com pot ser l’acció
comunitària, i que és una cosa que l’acció comunitària se centra
més a un territori, a una comunitat, on hi ha una ubicació, un
espai d’un grup determinat de persones que coincideixen per
determinades circumstàncies, algunes de caràcter laboral,
algunes de caràcter d’on viu.

Es pot fer aquest treball comunitari des del centre de salut,
des del centre hospitalari i, efectivament, la salut pública pot ser
molt més ample, que transcendeix i supera el concepte o el
professional de la salut, com vostè ha explicat. Quan surt la
Guàrdia Civil i mira els alAlots si tenen un grau d’alcohol a la
sang més alt o més baix i els atura el cotxe fa salut pública
perquè evita accidents i no són professionals. És un concepte
molt ample.

Però aquí anam a una cosa concreta, que és el treball
comunitari en salut, el qual, Sra. Palau, jo no dic que s’iniciï, “a
augmentar”, i ho posa textualment, “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a augmentar...”, no
a iniciar. Vostè, aquesta proposició no de llei, aquesta defensa
de la seva ponència o de la seva exposició l’ha feta amb els
directors generals o amb el conseller, jo la vaig fer amb quinze
infermeres i infermers que treballen a la salut pública. Per tant,
són molt coneixedors els centres de salut, de la feina que fan,
que es fa feina comunitària, que es fa feina en salut pública,
però que és necessari incidir en el treball de salut comunitària,
perquè no es fa el suficient treball de salut comunitària. 

Tots els exemples que vostè m’ha posat han estat exemples
de conferències i de formació dels professionals. Si vol llevam
el tercer punt i coincidim amb els altres tres, d’augmentar,
d’incentivar que s’impliquin en l’acció comunitària i a intentar,
en el temps, tenir aquesta cartera d’intervencions comunitàries.
Si vol llevam el tercer punt si vostè considera que tota aquesta
relació de cursos de formació és suficient, però els altres punts
no. Demanam augmentar. 

Vostè, amb el tema de les conferències, ens planteja un
ciutadà actiu. A mi, si tenc un fill petit m’interessa saber els
temes de la sanitat infantil o de l’alimentació infantil i aniré a
una conferència, però la salut comunitària ha de tenir en compte
els que no són ciutadans actius i a tota la relació, vostè tan
orgullosa, que ha fet de tot el que fan a salut, no n’hi ha hagut
cap que sigui anar a cercar el ciutadà que viu a aquella
comunitat, que és membre d’aquella comunitat, i no és actiu en
temes de salut, i d’això tracta la salut comunitària. En aquest
aspecte hi ha una mancança important i des que hi ha mil i
busques de professionals menys a salut encara més mancança
perquè, efectivament, el que s’ha de resoldre cada dia és el dia
a dia de les demandes que expressen els ciutadans que ja estan
malalts. 
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Per tant, si vostè em diu que no sigui iniciar, és que no hem
posat en cap moment iniciar, és augmentar les intervencions
comunitàries. Per tant, li deman que torni a llegir la proposició
no de llei i torni a pensar la possibilitat d’aprovar-la. 

De totes formes, entenc les dificultats que vostès tenen
d’aprovar una proposició no de llei d’aquestes característiques,
perquè el concepte de salut pública necessàriament el tenim
diferent, perquè una conselleria de Salut que retira 16.000
targetes sanitàries no té el mateix concepte de salut pública que
hem exposat el Grup Socialista i el nostre, perquè això no és
salut pública, aquestes 16.000 persones només tendran accés
quan estiguin malaltes i d’urgències. Clar, efectivament, el
concepte de salut pública no tenim el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò, passam a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei. 

Sr. Thomàs, li agrairia una mica de silenci perquè si no..., és
que és continu...

(Remor de veus)

No, no hem acabat, encara queda un punt. 

II. Debat i votació de l'escrit RGE núm. 13005/13,
presentat per la coordinadora de la Ponència sobre l'impuls
a l'atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal que
compareguin davant la Comissió de Salut el Sr. Txema Coll
Benejam, president de la Societat Balear de Medicina
Familiar i Comunitària, i el Sr. Antonio Salvá Cerdá de la
Societat de Metges d'Atenció Primària.

A continuació passam al darrer punt del dia d’avui que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 13005/13,
presentat per la coordinadora de la Ponència sobre l’impuls a
l’atenció de la salut mental a les Illes Balears, per tal que
compareguin davant la Comissió de Salut el Sr. Txema Coll
Benejam, president de la Societat Balear de Medicina Familiar
i Comunitària i el Sr. Antonio Salvá Cerdá, de la Societat de
Metges d’Atenció Primària, en les dates que properament fixarà
la Mesa. 

Puc entendre aprovada la petició per assentiment?

Molt bé. En conseqüència queden aprovades aquestes
compareixences.

I esgotat el dia d’avui, i no havent-hi més assumptes a
tractar, s’aixeca la sessió.
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