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LA SRA. PRESIDENTA:

...demanaria si es produeixen substitucions.

No hi ha substitucions. Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre
del dia d’avui, que consisteix en les proposicions no de llei RGE
732 i 739/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 732/14, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a creació i regulació d'una
borsa general de treball per cobrir les vacants temporals
dels treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 732/14, del
Grup Parlamentari Popular, sobre creació i regulació d’una
borsa general de treball per cobrir les vacants temporals dels
treballadors del Servei de Salut de les Illes Balears, té la paraula
el Sr. Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores diputades, senyors
diputats, efectivament el meu grup parlamentari presenta
aquesta proposició no de llei entenent que en el procediment
emprat al Servei de Salut de les Illes Balears per donar
cobertura a les places de personal estatutari temporal
efectivament era necessari fer unes modificacions per
aconseguir un sistema més satisfactori, amb més garanties, més
àgil i més operatiu.

Fins ara, fins aquests moments, les borses de treball per a
personal estatutari temporal eren gestionades de manera
fragmentada, cada gerència tenia la seva pròpia manera de
contractar, els diferents centres hospitalaris de les Illes oferien
les places segons les necessitats que anaven sorgint, i per tant no
es disposava d’un criteri homogeni per tal de valorar els mèrits,
ni d’un procediment únic per cridar els candidats, ni tampoc no
existia homogeneïtat per oferir el tipus de nomenament.
Òbviament aquest context de contractació dificultava
notablement poder donar compliment per part de l’ib-salut, per
part de la Conselleria de Salut, als requisits, que són, a més a
més, principis constitucionals, d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat que s’han d’observar per tal de seleccionar el
personal. 

Per tant podem considerar que existia una necessitat urgent
per tal d’abordar aquesta qüestió i de crear una borsa general de
treball que el que havia de fer era centralitzar el procés de
contractació al qual hem fet referència, i amb el qual es
poguessin unificar categories professionals que simplifiquin al
màxim els tràmits als aspirants, que unifiqui els criteris, els
mèrits i l’experiència a valorar dels aspirants, i que s’ajusti més
a les necessitats actuals, les necessitats del moment que té el
Servei Balear de Salut. Per això es va instar... o des del nostre
grup parlamentari es va redactar una proposició no de llei per tal
d’instar el Govern que al llarg d’aquest any 2014 es posés en
marxa aquesta borsa general i única.

Aquesta ha estat creada. Nosaltres mantenim aquesta
proposició no de llei perquè aquest parlament pugui ratificar-se
en la necessitat, a més a més després dels informes de la
Sindicatura de Comptes, qui ha fet crítiques clares als diferents
procediments de contractació per part de l’ib-salut durant anys

passats. Bé, jo crec que és importantíssim corregir totes aquelles
observacions i totes aquelles discrepàncies que la Sindicatura de
Comptes ha fet a diferents governs d’aquesta comunitat
autònoma, i per tant que hagi estat el govern del Partit Popular
que hagi posat en marxa aquest mecanisme de contractació crec
que és important.

I és important perquè aquesta borsa general està oberta de
manera permanent, i inclou personal de l’àmbit sanitari de
gestió de serveis; aquesta selecció de les persones candidates es
fa mitjançant un concurs de mèrits, que són valorats per la
Unitat de selecció dels serveis centrals, òrgan encarregat de la
tramitació del procediment i de proposar les resolucions que
se’n deriven. És una de les primeres borses de treball unificades
a tot l’Estat, per tant podem dir que som pioners en aquest cas,
i suposa un important avanç respecte del sistema de contractació
que teníem anteriorment, que ja hem dit que era un sistema
fragmentat i un sistema que donava molta incertesa, tant jurídica
com econòmica.

Quins avantatges té aquesta borsa, aquest sistema de
contractació per a l’usuari? Bé, idò es fa una unificació de
criteris i per tant es dóna seguretat a aquelles persones que tenen
aspiracions a fer feina com a personal estatutari temporal. Per
tant a l’hora d’accedir a un lloc de feina abans cada gerència
establia els seus propis criteris de selecció, valoració de mèrits,
a més de comissions de seguiment que eren diferents, i això
donava incertesa, inseguretat; amb el sistema actual existeix un
criteri únic i un únic interlocutor, que és la Unitat de selecció
del Servei de Salut i la comissió de seguiment presidida pel
responsable de recursos humans. D’aquesta manera també tenim
més transparència, es tracta d’un sistema informatitzat
d’autobarem, podríem dir que compleix amb els requisits
d’igualtat, mèrit i capacitat, que efectivament són els principis
constitucionals que tant la Sindicatura de Comptes com
diferents sentències ens han dit que en matèria de contractació
han de ser observats, entre elles sentències del Tribunal Suprem.
I també un sistema de major eficiència amb la unificació
existent amb una major eficàcia i eficiència en la posada en
marxa i la tramitació de cada una de les convocatòries afectades.

Per tant pensam que aquest sistema és un sistema que també
dóna múltiples avantatges o que suposa múltiples avantatges per
a l’administració, ja que implica un major dinamisme, ja no
tenim aquestes dificultats a l’hora de contractar, s’eviten
d’aquesta manera també duplicitats o triplicar solAlicituds en
paper dirigides a cada una de les borses de treball, amb la qual
cosa unificació, centralització, més transparència, més agilitat,
menys duplicitats, i per tant un poc el que ha estat la filosofia
administrativa de la gestió d’aquest govern, que ha estat tenir
una administració, insistesc, més simplificada.
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I també millorar la gestió interna i externa, ja que a mitjà i
llarg termini totes aquelles persones que s’hi hagin inscrit
tendran les seves dades registrades a efectes de futurs processos
d’oferta pública de treball. En cas de concurs de trasllat, és a dir,
mobilitat interna, els empleats públics fixos també podran
inscriure’s dins aquesta borsa; per tant, insistim, no només
aquelles persones que de fora de l’administració hi accedeixen,
sinó també per a aquelles persones que treballen ja dins
l’administració pública. Aquesta borsa única està oberta de
manera permanent, per tant perquè s’hi puguin incloure noves
persones i nous aspirants, com també per a aquelles persones
candidates que vulguin afegir mèrits que hagin d’incorporar als
seus currículums, i que puguin incorporar-los al llistat i per tant
fer totes aquelles actualitzacions que siguin necessàries. 

En aquest sentit he de dir que des de la Conselleria de Salut
s’ha reforça la unitat de recursos humans. Jo crec que això
també està molt bé, perquè s’ha passat de 3 a 7 persones que en
aquests moments atenen aquelles persones que s’inscriuen
perquè hi hagi més agilitat; hi ha un total de quatre línies
d’atenció als usuaris i una línia més posada a disposició dels
sindicats perquè a la vegada puguin aclarir tots aquells dubtes
que puguin tenir els seus afiliats. Es contesten moltíssimes
cridades diàries, principal per resoldre dubtes, i es reben cada
dia desenes i desenes de correus electrònics per tal de contestar
a la major brevetat possible. Jo crec que d’aquesta manera s’està
posant de manifest una mesura correctora per evitar els abusos
que a vegades l’administració pot cometre amb l’administrat;
crec que en matèria de contractació és imprescindible, tant
contractació de serveis com en aquest cas contractació de
personal, és imprescindible la màxima transparència, la màxima
transparència i el màxim rigor, i per això estam absolutament
convençuts que aquesta ha estat una mesura duta a terme per la
Conselleria de Salut més que necessària i absolutament
imprescindible.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Thomàs, per un temps de deu
minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tots i a totes. Efectivament, com ha dit el
portaveu del Partit Popular, estam aquí davant una proposició
no de llei del mes de gener, que literalment el que demana és
instar el Govern a regular una borsa general de treball i, segons
tenim entès, aquesta borsa ja està creada, aprovada i en
funcionament des del mes de juny d’enguany. Per tant la
redacció d’aquesta proposició no de llei no té sentit debatre-la
tal com està redactada a finals de setembre. Personalment
pensàvem que el Partit Popular la retiraria, perquè nosaltres no
podem instar que el Govern creï un instrument i el reguli quan
ja està aprovat pel Consell de Govern. Què hem d’anar a instar
a la creació d’una regulació que ja existeix? 

Jo els he de dir que ja s’ha convertit en una espècie de
norma, però jo continuaré: aquí hi ha l’escrit de solAlicitud de la
documentació de l’acord de borsa general única de contractació
temporal d’ib-salut, de dia 13 de juny, solAlicitada dia 17 de

juny, i aquest diputat no l’ha rebuda. Ja sé que és un tòpic però
és la realitat. Primer insten a crear una qüestió que ja existeix,
i per altra banda impedeixen tenir la documentació per poder
debatre adequadament aquest tema, i per tant s’han de fer debat
sobre informacions compartides parcialment però sense la
documentació oficial. 

Evidentment el Govern, que des del setembre de l’any passat
ja tenia l’esborrany de l’informe de la Sindicatura de l’any 12,
idò tenia molt present que era un informe molt dur, molt dur, de
manca de control i d’ilAlegalitats sistemàtiques, i un dels àmbits
on es feia més èmfasi, precisament, era en el tema de les normes
de contractació. Això ho diu l’informe de la Sindicatura en
diverses ocasions, i per tant el Govern inicia aquesta tramitació
d’una borsa única perquè sap que té problemes i perquè sap que
comet irregularitats. Hi havia una necessitat de control de
recursos humans que es va treballar l’anterior legislatura, ja ho
vàrem poder expressar aquí al conseller, per exemple el
contracte adjudicat del SAP s’havia contractat l’anterior
legislatura, havia començat el seu camí i s’havia aturat en un
moment determinat; i per exemple en un àmbit molt determinat
que cada dia necessita desenes de contractes per temes de
substitucions, com és atenció primària, hem de tornar a repetir
que els aplicatius de recursos humans que es varen contractar
per a processos de personal i de nòmina la Gerència de primària
va ser suspesa pel Partit Popular i varen deixar aquest programa
en desús, i crec que ja vàrem debatre fa 15 dies que es feien amb
unes quartilles les substitucions, i això constava a l’informe de
la Sindicatura de Comptes.

Per tant tornam a un escenari primer que no faciliten la
documentació, i després un tema de contractació. 

Respecte de la necessitat o no de borses úniques hi ha
opinions de tot tipus; hi ha gent que prefereix, amb una base
d’homogeneïtat pactada, deixar un petit marge per a una
gerència determinada d’un hospital o d’una àrea, això a Espanya
hi ha models de tot tipus, tots tenen els seus problemes, però jo
crec que una de les coses que no s’han comentat aquí i que és
una realitat és que l’acord d’aquesta borsa única que ha aprovat
l’Ib-salut a les Illes Balears no té el suport de tots els
professionals. En concret aproximadament el 40% de
professionals que estan representats a la mesa sectorial,
bàsicament en representació de facultatius i personal
d’infermeria, s’han oposat a aquest sistema perquè no estan
d’acord en com s’han fet les coses i en com s’han fet els
barems, i, és més, ho han duit a un àmbit judicial. Per tant és
veritat que hi ha una majoria de les mesa que dóna aquest
suport, però tampoc no hem d’oblidar que hi ha aquesta
circumstància. Que des de l’àmbit de les professions sanitàries
es posi en qüestió la valoració que es fa de l’experiència
professional, de la formació continuada, de qui pot optar a
determinades especialitats mèdiques o com es fan les
valoracions, evidentment com a mínim és un punt de referència
que s’ha de tenir en compte, perquè estam parlant de qui té la
representació dels facultatius i del personal d’infermeria, que
són en aquest cas el 40%, colAlectius que els darrers dies, des
que s’ha posat en marxa aquesta borsa única, ja han manifestat
molts de problemes, especialment dins l’àmbit d’infermeria, que
són colAlectius molt més nombrosos.
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Torn a dir que nosaltres pensàvem i consideràvem que era
una proposició de llei, com està redactada, que el Partit Popular
retiraria, perquè nosaltres no podem instar el Govern a regular
i crear una cosa que està creada, regulada i aprovada per Consell
de Govern, i ja fins i tot ha començat a caminar, i que
evidentment això sorgeix de tot un caramull de problemes que
ha creat el Partit Popular en la gestió del Servei de Salut els
darrers anys, reflectit a l’informe de la Sindicatura, i també he
de comentar, una, que no hi ha unificació de criteris sobre si és
necessari a tota una comunitat autònoma un únic barem, sinó
que hi ha comunitats autònomes que unifiquen una sèrie de
conceptes i després permeten que aquelles gerències
hospitalàries o aquelles gerències d’àrea puguin tenir el seu petit
marge de gestió, perquè la necessitat de substitucions i
contractacions temporals dins un àmbit sanitari és molt
important, i per tant hi ha d’haver una certa agilitat: un
divendres a migdia, qualcú que té una guàrdia no pot acudir a la
feina, idò hi ha d’haver un sistema que no pot estar en certa
mesura burocratitzat, sinó que ha de permetre a una gerència
d’un hospital o a una gerència d’àrea trobar solucions, i
evidentment pactant uns determinats criteris. 

I crec que també és important tornar a ressaltar que no és un
sistema que estigui consensuat amb el cent per cent dels
professionals de la mesa sectorial, i que la gran majoria de
representació sindical de metges i metgesses i de personal
d’infermeria no ha signat aquesta borsa de contractació única,
i aquest fet l’han duit als tribunals.

Per tant nosaltres compartim determinades qüestions, però
li hem de dir, Sr. Rubio, que esperàvem que retirassin aquesta
proposició no de llei tal com està redactada, i nosaltres ens
abstendrem com a grup parlamentari.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula la
Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. Les primeres
paraules del Grup MÉS són per celebrar que una vegada més el
Tribunal Superior de Justícia ha suspès l’ordre de la Conselleria
d’Educació de 9 de maig, que desenvolupa aspectes del TIL;
concretament suspèn cautelarment el calendari d’aplicació i
l’elaboració de projectes lingüístics, que a la pràctica és que el
TIL durant el curs 2014-2015 no s’executi.

Centrant-nos en el tema de la proposició no de llei,
coincidim en part amb el que ha exposat el representant del
Partit Popular, i en part del que ha presentat el Partit Socialista.
No podem al Parlament, conscients que el Govern ha realitzat
una tasca determinada, instar a realitzar-la; per tant crec que
entre tots hem de millorar aquesta redacció. Podem dir que el
Parlament de les Illes Balears reconeix al Govern de les Illes
Balears, conjuntament amb bona part dels sindicats, la creació
d’aquesta borsa de feina de l’any 2014, i insta a continuar-la
millorant intentant aconseguir el consens de totes les parts
implicades, una cosa així; no podem instar-lo a fer una cosa que
ja sabem que ha fet i que vostè, Sr. Rubio, ha relatat amb molt
de detall, manco una, i perquè consti a l’acta i així serà complet,
que es fa pagar una taxa de 14 i busques d’euros a cada persona

que s’inscriu en aquesta borsa de feina, perquè vostè ha donat
tots els detalls menys aquest.

Coincidim amb vostè que..., nosaltres pensam que aquesta
borsa única millora el tema del principi d’igualtat, de mèrit, de
capacitat i de publicitat, però no vol dir que abans no es fes,
però es feia només per a la gent que s’havia presentat a una
gerència concreta. Clar, una illa, com la de Mallorca, té sentit
que es faci només a una única llista perquè si necessita una
infermeria a un determinat hospital sigui aquella persona que
ocupa el lloc determinat en aquella llista i pugui anar a Inca, a
Manacor, a Son Llàtzer o a Son Espases o on la necessiten i no
que cada una tengui la seva gestió, ni que això obligui que una
mateixa ciutadana o ciutadà amb un títol de fisioteràpia s’hagi
d’apuntar a les quatre gerències. Vull dir, això facilita la gestió,
facilita també que els ciutadans es puguin apuntar a una única
llista, però també hem de reconèixer que s’han de cercar espais
de flexibilització per a situacions excepcionals, com sol passar
a sanitat.

Després dues coses, i ja acab, perquè crec que si no
modificam el redactat entre tots difícilment podem instar el
Govern a fer una cosa que ja sabem que ja l’ha feta, i que ho
sabem tots els que som en aquesta sala, tot i la nostra voluntat
d’arribar a un acord nosaltres ens abstendríem.

Després, només assenyalar dues coses, no només el Partit
Popular du avui al Parlament instar el Govern a una cosa que ja
ha fet sinó una cosa que ja va anunciar, i a la memòria de 2014
dels pressuposts de la Conselleria de Salut està anunciat i el
conseller aquí ho va anunciar. I també ha oblidat, el Sr. Rubio,
que això també és una demanda dels representants dels
treballadors i dels sindicats i que també ha estat negociat amb
ells, és a dir que ha estat un esforç de l’administració i també de
bona part dels representants dels treballadors.

Per tant, nosaltres, si hi ha voluntat per part del Partit
Popular d’arribar a un acord, nosaltres podem mirar, si ens
deixen dos o tres minuts, intentar fer una redacció perquè
puguem donar-los suport i que si no ens abstendríem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen els deix uns minuts de discussió.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Rubio.
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EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, jo en el
començament de la meva intervenció ja havia dit que,
efectivament, aquesta era una proposició no de llei que s’havia
presentat al començament de l’any 2014 i, per tant, dir que això
que era instar el Govern de les Illes Balears a la creació
d’aquesta borsa per gestionar les contractacions del personal
estatutari temporal, idò, efectivament, ja ha estat creada per part
del Govern de les Illes Balears i, en definitiva, el que nosaltres
volíem era mantenir aquesta proposta, o aquesta iniciativa, per
manifestar, idò, la nostra satisfacció per una cosa que ha estat
una demanda no únicament per part del Govern de les Illes
Balears sinó, efectivament, també per part dels representants
dels treballadors de l’ib-salut i que, en definitiva, era
absolutament necessari. 

L’altre dia vàrem poder tenir aquí al conseller de Salut el
qual va retre comptes de l’informe de la Sindicatura de Comptes
de l’any 2012 i en aquell informe, idò, encara vèiem una sèrie
d’observacions i una sèrie de recomanacions per part de la
Sindicatura de tota una gestió que ve un poc heretada d’anys i
anys enrere, la qual cosa ens fa pensar que el Govern de les Illes
Balears fa bé en el moment en què es prenen aquestes mesures
correctores, com pugui ser, per exemple, la central de compres
per a subministres, per a productes farmacèutics per tal de tenir,
també, unes garanties en la contractació de productes i de
serveis.

Efectivament, una de les crítiques més fortes per part de la
Sindicatura de Comptes ha estat pel sistema de contractació, en
el qual ha vist nombroses irregularitats. Vull recordar que, per
exemple, la Sindicatura de Comptes en el seu informe a l’any
2010 va ser molt dur amb aquesta qüestió i, efectivament, feia
referència que no es tenien en compte els criteris de mèrit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria una mica de silenci.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... d’igualtat... no, en fi, dir que és una cosa que era necessari fer
i que, insistesc, ha estat una crítica no únicament a un govern en
concret sinó de tots els governs. Per tant, jo no vull tampoc que
ningú, en fi, que ningú es posi... s’enfadi per reconèixer un
tema, idò, que no únicament és el Partit Popular qui tot ho fa
malament, jo crec que aquí també tots podem reconèixer un
poquet els nostres errors.

En definitiva, jo sí vull manifestar la satisfacció que té el
Grup Parlamentari Popular per la més que encertada
implantació d’aquesta borsa de contractació de personal i tots
els efectes positius que això tendrà, a més, una borsa de
contractació que ha comptat amb bona part dels representants
sindicals, és cert que hi ha una part dels representants sindicals
que han manifestat, idò, que no hi estaven d’acord, però jo estic
convençut que amb aquest tarannà i amb aquesta línia el Govern
de les Illes Balears farà feina i farà una tasca, com sempre fa,
per intentar asseure’s amb tots els sectors i arribar al màxim
acord i consens possible, perquè nosaltres el que volem és la
unanimitat de tot el sector. Això és molt difícil i complicat, però

estam convençuts que això serà l’objectiu per part del Govern
de les Illes Balears.

Per això hem tengut i hem considerat molt encertat poder
pactar amb tots els grups parlamentaris la següent redacció: “El
Parlament de les Illes Balears reconeix que el Govern de les
Illes Balears, conjuntament amb bona part dels representants
dels treballadors, ha creat, o ha posat en marxa i regulat, o ha
creat i regulat, -bé, ja es veurà la redacció-, aquesta borsa de
treball i l’insta que continuï gestionant-la i millorant-la amb el
màxim acord sindical”.

Per tant, aquesta seria la proposta que hem consensuat i
estaríem d’acord a modificar la proposta d’acord que,
efectivament, quedava obsoleta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Vots a favor? Hi ha unanimitat. Ha quedat aprovada la
proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 739/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a redistribució de la compra de
productes farmacèutics.

Passam a la darrera Proposició no de llei RGE núm. 739/14,
del Grup Parlamentari MÉS, sobre redistribució de la compra de
productes farmacèutics. Té la paraula la Sra. Santiago per
defensar aquesta proposició, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Tots coneixem ja que la Llei de
promoció d’autonomia personal i d’atenció a la dependència ha
promogut i ha de continuar creant i promovent el funcionament
de residències, de residències per a les persones en situació de
dependència, tant per a persones majors com per a persones amb
discapacitat. 

Habitualment, la construcció d’aquestes residències en la
nostra comunitat autònoma ha tengut dos vessants: o ha estat
una construcció que ha realitzat la pròpia administració pública,
fossin els ajuntaments, els consells o el Govern, i normalment
sempre la dotació del sòl ha estat de l’ajuntament, o a través de
la dotació del sòl per part de l’ajuntament, i després un concurs
de construcció i de gestió. Són bàsicament les places
residencials que hi ha a la nostra comunitat en temes de
persones majors, en temes de persones amb discapacitat,
bàsicament són concerts amb les entitats del tercer sector que
són les que construeixen o adapten edificis per poder només fer
residències, habitatges tutelats, etcètera.
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En el cas de les persones majors, perquè no sempre passa
amb les persones amb discapacitat, tenen una certa
vulnerabilitat física, no només per la dependència sinó també
per l’edat, la qual cosa fa que siguin de vegades, i
majoritàriament, usuàries habituals de les oficines de farmàcia,
totes solen tenir malalties cròniques o malalties, diguem, més
agudes, però que solen ser persones amb alta vulnerabilitat
física; que fa que a una mateix residència, que poden ser des del
600 i busques de persones, com és el cas de La Bonanova, o
més petites, com el cas d’Uyalfas que són unes 70, però en
passen uns 100, 120, 150 persones, que en una residència de
persones majors es concentri un gran nombre de receptes
mèdiques que pot beneficiar una sola farmàcia. També es pot
beneficiar una sola farmàcia si es repeteix l’adquisició d’aquests
productes i d’aquestes receptes a la mateixa farmàcia de forma
sistemàtica, com succeeix en les nostres illes, perquè no hi ha
res que ho regula.

Record el cas de fa ja uns anys que el Partit Popular va
denunciar el fet que la Llar de Persones Majors de General
Riera compràs els productes farmacèutics a una sola farmàcia,
de fet, se li va donar la raó i es va modificar aquella situació i es
va comprar a altres farmàcies d’aquell barri.

Per una altra banda, ens adonam que la xarxa pública
d’hospitals, segons informació oficial perquè això ho hem sabut
a través de preguntes parlamentàries, concentra la compra de
productes farmacèutics de caràcter o excepcional o específic a
un grup determinat i repetit de farmàcies. Aquí veim que hi ha
també dos elements, un que són aquestes fórmules magistrals,
fórmules especials, que sembla, segons resposta del conseller,
que no es poden fer a la nostra comunitat autònoma, la qual cosa
crec que és un problema que amb la quantitat de farmacèutics
que tenim i farmàcies que tenim, que determinades fórmules
magistrals les haguem de demanar a Barcelona, crec, supòs, que
els farmacèutics poden estar tan preparats i poden estar
capacitats per poder-les fer, no sé si necessiten instruments
especials, però en qualsevol cas, aquesta proposició no de llei
no és sobre aquestes fórmules magistrals, sinó que són altres
productes farmacèutics d’ús comú, medicaments o altres tipus
diferenciats; que no és que siguin 1.000 o 2.000 euros, segons
l’any han estat entre 70.000 i 120.000 euros. Vull dir, que és
una quantia considerable que determinats hospitals,
especialment a Son Espases, necessiten aquests productes.

Per tant, pensam que hi ha dues coses, en el cas dels
productes farmacèutics dels hospitals públics que s’abonen amb
doblers públics i en els casos de les residències per a persones
amb dependència, que deia abans, que habitualment el terreny
és municipal i es concerta amb places de gestió pública, és a dir,
que les places les paga l’administració pública, i que això
suposa una important despesa per a l’administració pública,
sigui el consell o sigui el Govern o siguin convenis entre el
consell i el Govern, pensam que no és justificable que la
generació d’aquests beneficis es concentrin en una sola o en
unes determinades farmàcies. Pensam que, sobretot, en el cas de
les residències els municipis, el municipi, ha de ser una mica el
beneficiari de la seva cessió voluntària i gratuïtat del terreny.
Quan normalment parles amb un ajuntament o amb el batle o
amb el regidor per què cedeixen un terreny, per què beneficien
un terreny o cedeixen un terreny, ells diuen que rere això
sempre hi ha un benefici al municipi, un benefici que és des de
la contractació de treballadors del municipi o de propers o tot el

que genera tenir una concentració de 125 persones majors a la
residència, que hi van els seus familiars a veure’ls, que fan una
despesa en els comerços, en els bars, en les cafeteries, etcètera,
que saben que genera un benefici.

Per tant, nosaltres pensam que és molt raonable la nostra
proposició no de llei i va en dos sentits: el primer, que “El
Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears
que reguli que les residències per a persones amb dependència
que tenguin concertades places residencials amb les
administracions públiques distribueixin l’adquisició de
productes farmacèutics i medecines que realitzin mitjançant
recepta les farmàcies de la zona on sigui ubicada la residència.”
La zona sabem que és un concepte abstracte, però confiam que
el Govern sigui sensat i ho pugui negociar, i ho pugui regular,
no és el mateix Manacor que Costitx, i per tant, hi ha d’haver
criteris segurament raonables. Pensam que s’ha de fer amb una
regulació màxima de sis mesos perquè això realment és una
regulació, això és pràcticament fàcil de fer administrativament.

Per altra banda, instam que “El Govern de les Illes Balears
garanteixi que, en un termini de tres mesos, els hospitals de la
xarxa pública davant la necessitat de compres d’urgències no
previstes de difícil previsió, moltes d’elles específiques,
etcètera, ho facin a la Cooperativa d’Apotecaris de les Illes
Balears, i si això no és possible distribueixi la seva adquisició
entre les farmàcies de la zona on sigui ubicat l’hospital.”
L’hospital de Menorca no ho compra a cap farmàcia, l’hospital
de Menorca ho compra directament a la Cooperativa
d’Apotecaris que, a més, té un servei molt ràpid, que en poques
hores, en poc temps ho pots tenir.

Pensam que són dos punts d’una proposició no de llei que
són prou raonables, que entenem que no hi ha d’haver una
farmàcia o dues o tres que es beneficiïn d’un esforç colAlectiu,
que es paguen les places concertades o els productes
farmacèutics que pugui necessitar per via d’urgència un
hospital. Insistesc que no són pocs euros sinó que durant l’any
arriben a ser bastants.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula l’Hble. Sr. Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies. Aquesta proposició no de llei, que té dos
aspectes determinats, evidentment l’entenem, però tenim
problemes per la redacció de les dues proposicions concretes.
M’explicaré. És veritat que, per una banda, hi ha la Llei de
promoció d’autonomia personal, que som a un augment de
l’esperança de vida, tenim més persones majors, més persones
amb malalties cròniques i tenim més persones en situació de
dependència, per tant, una part d’aquestes persones avui en dia
resideixen en residències, independentment de si tenen una
qüestió de dependència o no, i que ens trobam també amb
residències públiques-privades i fins i tot amb privades que,
com diu aquí, tenen places concertades-públiques i s’han
beneficiat de determinades qüestions com és que el solar l’ha
posat un municipi determinat.
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Per una altra banda, hi ha el tema, que normalment són de
caràcter excepcional i no sistemàtic, que en moments
determinats un hospital, encara que pugui semblar una mica
paradoxal, idò, necessita un medicament que de vegades no són
mai en un hospital, sinó que són medicaments que, per exemple,
no tenen finançament públic, i que, per tant, hi ha un facultatiu
que l’ha aconsellat per donar a una persona que està ingressada
i la farmàcia de l’hospital ha de fer gestions per trobar-lo. I és
veritat que la gran majoria de vegades, idò, ja tenen determinats
acords, moltes vegades que no estan escrits, perquè aquestes
oficines de farmàcia facilitin aquests medicaments. Un àmbit de
reflexió per veure si acabam de tenir clar el que pretenem i si
aquesta redacció ho permet o no.

A veure, parlam de l’adquisició de productes farmacèutics
o medicaments, entenc jo, a través d’una recepta del Servei de
Salut. Per tant, aquestes receptes són unipersonals. Per tant, jo
estic ingressat en una residència pública o privada, que pot tenir
concertades places públiques o no, però la recepta és meva -la
recepta és meva-, és a dir, què vol dir això?, que jo o un familiar
meu es pot encarregar de fer-me arribar els medicaments,
aquesta és la realitat, ho venc a dir per aclarir un poc el punt
concret.

Ningú no obliga que aquestes receptes, el medicament, el
malalt en concret a la residència el tengui per un sistema o per
un altre; quina és la realitat que fan els gerents d’aquestes
residències públiques o privades? Arribar a determinats acords,
tampoc escrits, que una farmàcia, a canvi d’una qualitat de
prestació de serveis, unifiqui que el medicament arribi a la
persona que està a la residència. Aquesta és la realitat.

Aleshores, com transformam això amb la voluntat que
manifesta el Grup MÉS amb la seva proposició, eh? Aquest és
el meu dubte, en el sentit que entenc perfectament el que es vol
manifestar, però l’emissió de la recepta és nominal i per tant,
com arrib a obtenir jo el producte farmacèutic o el medicament
pot dependre que jo o un familiar o que la residència me’l dugui
a la capçalera del meu llit.

Evidentment, existeixen altres fórmules. Jo ara no he tengut
oportunitat de repassar la normativa, però està permès a la
nostra comunitat autònoma que hi ha dipòsits de medicaments
a les residències, moltes vegades lligats a hospitals i amb la
supervisió d’un farmacèutic, que això moltes vegades suposa
fins i tot estalvi per a la mateixa administració. 

Per tant, entenc perfectament el que vol expressar el punt 1
d’aquesta proposició no de llei, però crec que la redacció que
té..., hi podem votar que sí, però no crec que l’administració
pugui d’aquí regular que si un padrí o una padrina que està
ingressat en una residència d’aquest tipus i vol que el seu fill o
la seva filla o ell mateix, si està en condicions, se’n vagi a una
farmàcia, això no veig l’àmbit on es pugui regular
específicament.

Evidentment, entenc que el que pretén és que una farmàcia
determinada no tengui el monopoli de subministrament de
medicaments, que això normalment els gerents d’aquestes
entitats ho viuen com un problema de gestió, i si l’apotecari
d’aquí o d’allà, perquè no..., la qüestió geogràfica aquí no viu,
eh?, i tenim un exemple molt concret: la farmàcia del Sr. Bauzá
a l’àmbit geogràfic on està, no surten els comptes amb els
rendiments econòmics que té pel volum d’habitants que té. Per
tant, segurament... facilita medicaments legalment a altres
indrets, però això és un (...). Per tant, el meu dubte és com
podem fer-ho per regular això, perquè la recepta és unipersonal
i evidentment tampoc no pots impedir això. Hi ha una figura
normativa que són les farmacioles de les residències, els
dipòsits de medicaments, el farmacèutic responsable i fins i tot
vinculació per a subministrament a través d’hospitals. 

Per tant, nosaltres tenim dubtes respecte del punt 1.

I en el punt 2 consideram que bé, que dins aquesta... cercant
no un únic proveïdor privat, idò evidentment es pot donar un
marge perquè les cooperatives d’apotecaris puguin fer
determinades coses, però evidentment crec que a través de la
cooperativa d’apotecaris no compliríem la totalitat de demandes
que de vegades tenen els hospitals amb aquests productes que
és, vostè ho ha comentat, que de vegades fins i tot hi ha
qüestions que s’han d’anar a cercar a la península.

Per tant, nosaltres, en principi, en el primer punt tenim els
nostres dubtes, no hi estam en contra, però tenim dubtes de com
està redactat. I si la Sra. Santiago ens pot ajudar, idò podem
modificar el sentit del vot. I amb el segon punt hi estaríem
d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al Grup Parlamentari Popular, té la paraula el Sr.
Mercadal, per un temps de deu minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Prenc la paraula en nom
del meu grup parlamentari per posicionar el nostre vot en contra
d’aquesta proposició no de llei que avui du a comissió el Grup
Parlamentari MÉS.

Resulta del tot evident que des del principi de legislatura hi
ha una gran preocupació pel tema de les farmàcies,
especialment una preocupació que neix des de l’oposició i que
ja a hores d’ara no ens sorprèn, encara que molts d’aquests
postulats que defensaven hagin caigut pel seu propi pes, malgrat
haver volgut contaminar, com és l’habitual, l’opinió pública.

Sra. Santiago, vostè que ha estat al Govern i que a més ha
estat la responsable d’aquests serveis socials, als quals, per cert,
no pagaven, hauria de saber que tots els medicaments distribuïts
o consumits per les residències públiques de les Illes Balears
són subministrats pels hospitals públics segons l’àrea de salut a
què corresponguin.
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En el cas de les residències privades, l’adquisició d’aquests
medicaments es fa mitjançant recepta. Parlam de residències
públiques de gestió encomanada a empreses privades, les
persones que són residents poden, per tant, dirigir-se a la
farmàcia que els sigui de més fàcil accés i no podem per tant
regular que un ciutadà sigui obligat a adquirir els medicaments
a una determinada farmàcia o una altra. 

En qualsevol cas, és cert que en ocasions aquests residents
que viuen a la xarxa de residències públiques cedeixen les seves
targetes a la residència perquè sigui la mateixa residència qui
gestioni aquest servei, ja sigui per qüestions de mobilitat,
d’edat, de malalties, etc., i per tant, la mateixa residència la
gestiona com troba més oportú.

D’una altra banda, vull assenyalar que els hospitals de la
xarxa pública de les Illes Balears adquireixen tots els
medicaments a través de contractes directes amb la indústria
farmacèutica, les petites compres a oficines de farmàcia... són
en casos molt puntuals i de productes que es denominen -com
vostè ja ha significat- fórmules magistrals, és a dir, productes
fets a mida a l’oficina de farmàcia per al pacient. Per tant, la
seva concentració no està comercialitzada mitjançant laboratoris
ni tampoc no es poden adquirir a cooperativa d’apotecaris. Vull
significar en qualsevol cas que en la majoria de casos aquestes
fórmules magistrals fan referència a pacients pediàtrics, per tant,
res a veure amb les residències.

Per al cas de medicaments per a la falta d’estoc que es
necessitin amb urgència, s’han preparat circuits de préstec entre
els hospitals de la xarxa pública. I jo estic content que el Sr.
Thomàs hagi posat noms i llinatges a aquesta proposició no de
llei, no ha estat el Grup MÉS qui ho ha fet, però sí que ha estat
el Grup Socialista, quan ha dit que la farmàcia del Sr. Bauzá
tenia uns nombres que, segons els seus càlculs, no sortien, i és
que no serem nosaltres els que diguem com... un ha de
comprar... i on ha de comprar, on ha de comprar els llençols, la
residència, també ho regularem, on han de comprar el plats de
les residències, també ho regularem, on han de comprar els
llençols, o on han de comprar els ciutadans els seus calçons,
arribarem a un punt en què nosaltres no estam d’acord amb
aquest intervencionisme.

Què feim, per tant, amb aquelles farmàcies o amb aquells
centres de salut que estan portal per portal amb una farmàcia?,
aquí parlam només de residències, aquelles farmàcies que estan
situades només creuant un carrer d’un centre de salut, que surt
el pacient amb una recepta a la mà i el que fa és creuar i
comprar, tots sabem que això existeix. 

Per tant, no ens amaguem, això ho hem de dir clar, aquesta
proposició no de llei té noms i llinatges i vostès voldrien un
intervencionisme total en aquest sentit i nosaltres pensam que
no és així, perquè tots sabem i tots ho hem pogut comprovar que
un va a una farmàcia i demana un producte i hi ha farmàcies que
tenen tots aquells productes que tu demanes i hi ha farmàcies
que te diuen “torni l’horabaixa perquè la cooperativa
d’apotecaris em durà aquest producte perquè jo no el tenc” i no
tenen productes, sinó que van a demanda, diguéssim, només van
a demanda. Per tant, hi ha farmàcies que estan més preparades
per donar servei a segons quines demandes i hi ha farmàcies que
no tenen aquesta voluntat de tenir tots aquests serveis a l’abast
dels ciutadans.

Un altre exemple, hi ha farmàcies que quan es va posar el
pagament amb targeta, que les farmàcies, per exemple, és un
sector al qual va arribar tard la targeta de crèdit, hi havia,
particularment a Palma, una farmàcia de la qual tenc record que
va posar el pagament amb targeta de crèdit i va ser una novetat,
en aquesta farmàcia hi havia cua al carrer pràcticament quan va
instaurar el pagament amb targeta. Què hem de fer? Vull dir, no
ho podem regular tot, els ciutadans van on volen, les entitats
privades van on volen i són lliures de comprar els medicaments
on troben més adient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Té el torn de rèplica la Sra. Santiago per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. En relació amb els aclariments del Partit
Socialista, crec que si ficam una frase de “sempre que sigui
adquirida per personal de la residència” acabam amb aquest
debat, perquè la situació de les persones amb discapacitat i la
situació de les persones majors amb dependència, mirin-ho, les
persones amb dependència, la majoria són persones amb
demència; les persones amb demència no surten al carrer, a la
farmàcia a comprar la recepta. El que passa habitualment a una
residència és que hi ha una acumulació de receptes i diàriament
o cada dos dies o cada tres dies surt algú, personal de la
residència, i se’n va a la farmàcia que vol, fins ara, i compra a
aquella farmàcia. No se’n van els 120 residents a comprar a la
farmàcia. Són residents dependents, la majoria, amb alzheimer,
parkinson, altres demències, dificultats de mobilitat, etc., etc,
etc., ho compra el resident.

Els familiars, quan hi van, que és normalment fora d’hores
de feina, no es preocupen d’anar a comprar la recepta, ho
compra el personal i el personal el que fa a la vida diària és
això, acumular les receptes i anar a una farmàcia i anar a una
farmàcia.

I m’agradaria, quan nosaltres presentem aquesta moció als
ajuntaments, que els regidors del Partit Popular i si hi ha batlle
del Partit Popular, digui als altres farmacèutics que està d’acord
que la residència ics només anirà a comprar a la farmàcia ics,
ics, jo dic a la residència, encara que a cinc minuts o a deu
minuts tengui una altra farmàcia. 

Nosaltres convidarem al farmacèutic del municipi perquè els
regidors del PP i el batlle del PP els digui que només estan
d’acord que vagi a una residència del municipi quan se’n vagi
amb 20 o amb 25 o amb 10 o amb 15 receptes a una única
farmàcia. Aquesta moció la proposarem als ajuntaments a veure
què pensen els regidors i els batlles del PP, quan passi això als
municipis, perquè ara vostès defensen una farmàcia en concret.
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Qui té una farmàcia concreta al capet són vostès, ja ho va dir
la Sra. Bauzá quan vàrem presentar aquesta proposició no de llei
“en Alcúdia, que la compren en Alcúdia; en Inca, en Inca, y en
Marratxí, al lado”, li va sortir, sí, senyor, està escrit als mitjans
de comunicació, va ser un lapsus freudià en tota regla; “en
Alcúdia ,en Alcúdia; Inca, Inca, y en Marratxí, al lado”,
perquè tenien una farmàcia al cap i una residència concreta. 

Nosaltres, el que volem és normalitzar aquestes coses.
Efectivament, quan el partit..., el segon pacte de progrés...,
perdoni, el primer pacte de progrés va governar, vàrem arreglar
allò de les residències privades, públiques, perdoni, i vàrem
posar el que ha dit el Sr. Thomàs, vàrem posar farmàcies a les
residències i dipòsits de farmàcies públics, i s’estalviava un
munt de doblers a la Seguretat Social. Però amb les privades no
es pot fer o és molt més complicat fer-ho o puges el cost de la
plaça concertada, i a més hi ha residències en el municipi. 

Vostès diuen,  com si això fos normal, que una persona a
una residència amb malaltia d’alzheimer se’n va a comprar la
seva recepta. El cas que ha posat vostè d’un centre de salut és
absolutament diferent, aquí no ho volem regular. Si jo, Fina
Santiago, surt amb una recepta aniré on em doni la gana, però
una residència que es manté amb doblers públics, a través de la
concertació, i a més acumula cada dia receptes que ha d’anar a
comprar, aquests beneficis els ha de distribuir al municipi, si hi
ha dues farmàcies a dues farmàcies, si n’hi ha tres, a tres, i això
és el que nosaltres volem, una certa equitat en aquest tema.
Vostès no la volen, l’equitat a vostès els espanta. Això es farà
i quan es faci els semblarà molt bé, però fer-ho, vostès tenen
mala... no tenen cap problema.

Per tant, entenc el que vostè ens vol dir, Sr. Thomàs, que si
una persona és vàlida i va a comprar a una residència ningú no
li ha de dir a quina residència està, però si hi ha aquesta
acumulació de receptes, que l’adquireix algú, qualque personal
de la residència ho faci de forma equitativa.

I després, en allò de les farmàcies estam d’acord, per això
hem posat les dues coses, allò dels hospitals i les farmàcies,
mitjançant cooperativa si és possible, ho fa Menorca i no té
problemes. I si no és possible, perquè aquí hi falta un “no”, i si
això no és possible que distribueixi la seva adquisició entre les
farmàcies de la zona. Insistesc, perquè no són 10, ni 12.000
euros, són entre 70 i 120.000 euros. Per tant, podríem afegir, si
els ho sembla “sempre que siguin adquirides per personal de la
residència” al primer punt. I l’altre punt no el tocaríem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No sé si volen un minut per acordar el text, no. 

Passam idò a la votació de la proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

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