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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí, Sra. Presidenta, Eulària Llufriu substitueix Assumpció
Pons Fullana.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Rosa Bauzá substitueix Antònia Vallès.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam, idò, al punt únic de l’ordre del dia d’avui,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 8828/14 i
11484/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8828/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir el
compliment i el desenvolupament de la Llei 2/2010.

Per defensar la Proposició no de llei 8828/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a garantir el compliment i el
desenvolupament de la Llei 2/2010, intervé el Sr. Thomàs, per
un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bona tarda a tots i a totes. Les lleis més restrictives en
matèria de salut sexual i reproductiva i d’interrupció voluntària
de l’embaràs suposen impedir a les dones la seva capacitat de
decidir i d’accedir a determinades prestacions sanitàries. Així
són obligades a pràctiques insegures i clandestines que posen en
risc la seva salut i no condueixen, a més, a una baixada de les
taxes d’avortaments, doncs aquestes està ben demostrat que són
més elevades en els països que tenen lleis més restrictives.

La reforma que el govern del Partit Popular va presentar a
la Llei 2/2010, que permet l’avortament a petició de la dona
dins les primeres 14 setmanes, desembocava en aquestes
conseqüències i suposava una involució de més de trenta anys,
i situava el nostre país a l’alçada de Xipre, Irlanda o Polònia.
Hem de recordar que la Llei 2/2010, de salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, va suposar
una homologació a nivell normatiu amb Europa, doncs 21
països tenen lleis de terminis, i es va elaborar amb consens de
tots els grups parlamentaris manco el PP. Aquesta llei va
introduir el dret a decidir de les dones sobre la seva maternitat,
i la possibilitat d’interrompre l’embaràs durant les primeres 14
setmanes, amb l’establiment d’un equilibri entre la protecció de
la vida en formació i els drets de la dona. La seva aplicació ha
suposat aquesta capacitat de decisió per la dona, assessorada per
professionals sanitaris, i ha donat una seguretat jurídica i clínica
a professionals i a dones, i també ha donat igualtat entre dones
i accessibilitat a aquesta prestació sanitària. Podem dir que des
que existeix aquesta llei l’abordatge de la interrupció voluntària
d’embaràs s’ha normalitzat, i introdueix una normalització
d’una situació i d’una decisió que és difícil, dura i complicada
per a qualsevol dona.

Però ara, quan han passat aquests anys d’aplicació de la Llei
2/2010, podem afirmar diverses coses: un, el nombre
d’avortaments a Espanya ha disminuït un 5%; les dones de
manco de 19 anys és un grup molt reduït i també ha baixat; que
el 87% de dones entre 16 i 17 anys que han avortat ho han fet
amb coneixement dels seus pares; que la interrupció d’embaràs
no és utilitzada com a mètode anticonceptiu, doncs la gran
majoria de dones ho fan per primera vegada; que el termini de
14 setmanes respon a criteris científics i són similars a la gran
majoria de països de la Unió Europea; que ha millorat la
seguretat clínica i jurídica per a dones i professionals; i que ha
suposat un avanç en igualtat i en accessibilitat per a les dones.

El Partit Popular, amb l’aprovació del seu projecte que volia
modificar aquesta llei, eliminava, entre altres coses, la seguretat
clínica i jurídica i convertia en ilAlegals més d’un 90%
d’avortaments, i també eliminava els conceptes d’igualtat i
accessibilitat a les dones davant l’avortament.

Tothom sap que la immensa majoria de ciutadans del nostre
país considerava que aquesta reforma era innecessària, i que el
85% opinava que era la dona qui havia d’escollir lliurement
sobre la continuïtat d’un embaràs o interrompre’l, i una part de
votants del Partit Popular opinava el mateix. Per tant un conjunt
d’organitzacions i societats que aglutinaven professionals
sanitaris, el conjunt de la societat i de les dones va demanar i va
exigir al Partit Popular que retiràs aquesta reforma. Per tant el
mes de setembre es va produir el fet que el govern del Partit
Popular va renunciar al seu projecte de reforma de la Llei
2/2010, i això va suposar un triomf del conjunt de les dones i de
la societat que exigeix el dret a decidir de les dones sobre la
seva maternitat, i per tant atorgava la plena vigència a la Llei
2/2010.

Si miram les xifres d’interrupció voluntària d’embaràs de
l’any 2013 de la comunitat autònoma, les xifres absolutes estan
més o manco estabilitzades; dues terceres parts d’aquestes
interrupcions es produeixen entre els 20 i els 35 anys,
pràcticament el 50% es fan a nivell hospitalari i un 50% es fan
nivell extrahospitalari; la presència d’interrupcions voluntàries
d’embaràs a través de medicaments ha augmentat, però tenim
encara que un 50% d’aquestes interrupcions voluntàries
d’embaràs, pràcticament totes les que es fan fora de l’ambient
hospitalari, són privades i per tant les dones han de pagar
aquesta interrupció voluntària d’embaràs, que no és el que diu
l’esperit de la Llei 2/2010. Evidentment la gran majoria es
produeix dins les vuit primeres setmanes, i queda ben clar que
dues terceres parts de les dones que fan una interrupció
voluntària d’embaràs són europees, la gran majoria de
nacionalitat espanyola, i només una minoria són dones
d’Amèrica del Sud i una minoria, dones africanes.
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A més a més nosaltres el que volem ressaltar és que la Llei
2/2010, a més de parlar d’interrupció voluntària d’embaràs,
parla de moltes altres coses; diu que hi ha d’haver una política
pública en relació amb salut sexual i reproductiva, en temes
d’educació afectivosexual, d’accés universal a serveis, d’accés
a metodologies segures per regular fecunditat, eliminació de
qualsevol manera de discriminació, i entre altres coses també té
dos capítols, un que parla de mesures dins l’àmbit sanitari, on
es parla de garantir qualitat de serveis, accés universal a
aquestes pràctiques de planificació de reproducció, com és
incorporació d’anticonceptius de darrera generació, l’atenció
perinatal, la formació de professionals, i també hi ha un altre
capítol que parla de mesures dins un àmbit educatiu, des de la
promoció de la visió de la sexualitat, d’un desenvolupament
harmònic d’aquesta sexualitat, de la prevenció de malalties i
infeccions, prevenció d’embarassos no desitjats, i també es parla
d’una estratègia de salut sexual i reproductiva a desenvolupar a
nivell autonòmic.

Per què deim tot això? Perquè a més a més a la nostra
comunitat autònoma és conegut per tots que durant aquesta
legislatura s’han produït discriminacions a l’hora de finançar,
per exemple, anticonceptius de darrera generació, no s’han
dinamitzat les consultes joves, s’han modificat els protocols
d’accés a través d’inseminació i fertilització in vitro, o per
exemple una estratègia de salut sexual i reproductiva que si un
entra la pàgina web de la conselleria veurà que ni existeix. Per
tant això ens condueix, i ho formulam en aquesta proposició no
de llei, a demanar bàsicament tres coses. Una és que el Partit
Popular retiri el recurs que va presentar davant el Tribunal
Constitucional davant la Llei 2/2010, doncs si ha desistit de la
seva reforma de la llei admet al mateix temps que aquesta llei és
constitucional, i per tant hi ha un conjunt de la societat que li
demana que presenti el desistiment d’aquest recurs. I per altra
banda és absolutament necessari i s’exigeix que millori la
qualitat en tots aquells altres aspectes d’aquesta llei, els que no
parlen d’interrupció voluntària d’embaràs, i per això nosaltres,
tres punts de la proposició no de llei: el primer és instar que es
retiri el recurs davant el Tribunal Constitucional contra la Llei
2/2010; que el Parlament insti el Govern de les Illes a garantir
el compliment de la llei, cosa que ja hem dit que en aquest
moment no està fent; i que el Parlament insti el Govern a
garantir el desenvolupament amb recursos materials i humans
per donar compliment a tots aquells altres aspectes que estan
recollits a la llei quan es parla de fer polítiques públiques de
salut sexual i reproductiva, quan es parla de mesures a l’àmbit
sanitari i quan es parla de mesures dins una àmbit educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. 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. Bona tarda a tots i a totes, i ja per
endavant el nostre grup parlamentari donarà suport als tres punts
que ha presentat el Grup Socialista, una llei que ha estat, jo crec,
objecte de diverses iniciatives de caràcter polític i de caràcter
parlamentari durant tota aquesta legislatura, especialment en els
moments que semblava que hi havia un perill real perquè hi

havia ja una proposta damunt la taula liderada per un ministre
i que ja havia passat bona part d’ella pel Consell de Ministres,
hi havia una amenaça real que un dret, el dret que tenen les
dones a decidir sobre el seu propi cos, estava realment en perill.

I hem de reconèixer que en el tema d’avortament a l’Estat
espanyol ha estat un tema en què hi ha hagut avanços i
retrocessos. La primera vegada que les dones espanyoles varen
poder practicar la interrupció voluntària de l’embaràs va ser a la
Segona República; després amb la dictadura franquista
efectivament aquest dret es va abolir absolutament; després
vàrem haver d’esperar molts d’anys des de l’inici de la
democràcia perquè hi hagués el primer dret d’avortament amb
una llei de supòsits, que va ser una primera aproximació a
Europa venint d’una dictadura, era tal vegada aquell moment
l’únic en què es podia desenvolupar una llei de supòsits que
tutelava la dona, i així es va demostrar que desprotegia les
dones i especialment també els sanitaris, perquè com que era
interpretativa, sobretot en aquell supòsit que afectava la salut
mental, que es podia practicar l’avortament els casos en què
afectàs la salut mental de la dona, el futur de la salut mental de
la dona, això era interpretatiu i els colAlectius antiavortistes
varen dur diversos sanitaris i varen perseguir dones perquè
consideraven que es feia un abús de la interpretació d’aquesta
llei.

Afortunadament l’any 2010, a iniciativa del govern
socialista i aprovat per tot el Parlament exceptuat el Partit
Popular, es va establir la llei de terminis, una llei de terminis
que ens equiparava a Europa; no anava molt més enllà, no érem
avantguardistes en res, simplement era una llei que ens
equiparava a Europa, en què hi havia dos elements fonamentals:
un era la voluntat de la dona, que d’una forma responsable
volgués interrompre l’embaràs, i unes dades de gestació que
científicament estava demostrat que eren les més adequades,
entre 14 i 16 setmanes; una llei que donava garanties jurídiques
a totes les persones que hi intervenien, tant a les dones com als
sanitaris, com als administratius, totes les persones que hi
intervenien, i a més a més donava garanties sanitàries; donava
garanties sanitàries perquè es feia dins la xarxa pública i
l’administració pública se’n feia responsable com una prestació
sanitària més.

El Partit Popular va considerar que això era atemptar contra
la vida, va considerar que era alarmisme, que a Espanya es va
arribar a dir que, en fi, que..., que generaria tants i tants de
problemes, que estaríem en una situació quasi d’alarma general,
i ho va dur al Tribunal Constitucional. El Tribunal
Constitucional encara no ha dit res en relació amb aquesta llei,
i de fet no la va paralitzar en cap moment i s’ha continuat
practicant. L’alarmisme no es va generar, les persones i les
dones especialment varen entendre molt bé què significava
aquest avortament; com ha dit el Sr. Thomàs, les dades que ha
mencionat, són dades que demostren que l’ús d’aquest dret és
un ús racional, que la decisió és una decisió responsable, i
sempre hi pot haver un percentatge molt petit que faci un mal ús
de qualsevol tipus de prestació sanitària o de qualsevol dret,
però en el percentatge més elevat, un 96%, les dones fan un ús
absolutament racional i responsable d’aquest dret. Per tant no va
passar res, no va passar res: ni es varen disparar els avortaments,
ni es va fer un ús abusiu d’aquest dret que tenien les dones.
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De fet la proposta que va presentar el Partit Popular, el
govern del Partit Popular, amb el ministre de Justícia Sr.
Gallardón al front, de modificar la llei de l’any 2010 això sí que
va crear una alarma social; es va mobilitzar a nivell autonòmic
-la nostra comunitat autònoma també hi va ser-, a nivell estatal,
i fins i tot a nivell europeu, (...) d’una forma molt clara que si
s’aprovava aquesta llei això suposaria un gran retrocés,
suposaria un retrocés als anys vuitanta, fins i tot pitjor perquè
els supòsits eren encara molt més restrictius; érem l’únic país
del món que una vegada que haguéssim aconseguit una llei de
terminis tornava a una llei de supòsits; el que era una dret i una
prestació sanitària es convertia en un delicte, ens allunyava
d’Europa, i hi havia amplis colAlectius civils i també
professionals sanitaris i jurídics que demanaven aquesta
paralització. Les enquestes eren aclaparadores: les fes qui les fes
donaven d’una forma molt clara que entre el 80 i el 85% de la
població estava absolutament d’acord amb aquesta llei del 2010;
fins i tot dins el Partit Popular, els votants potencials del Partit
Popular o els que es definien com a votants del Partit Popular,
el 65% estava absolutament d’acord amb aquesta llei de
terminis. Va ser tal la pressió i va ser tal el reconeixement
d’aquest absurd que el ministre de Justícia ara no record si va
cessar o va dimitir, però el cas és que va haver de partir del
Govern precisament per voler mantenir aquesta proposta. Avui
afortunadament tenim la llei de 2010, la Llei de drets
reproductius, de sexualitat i drets reproductius de la dona,
absolutament en vigor, i... i no està passant res, les coses estan
funcionant normal, no hi ha cap alarmisme ni hi ha cap abús.

Per tant estam d’acord amb el que ha reflexionat el Sr.
Thomàs, que si efectivament el Partit Popular ha acceptat a
través del Govern la llei de 2010 de facto és un reconeixement
i una acceptació d’aquesta llei. Per tant que es retiri el recurs al
Tribunal Constitucional pareix una qüestió sensata. És que si el
Tribunal Constitucional digués que no, el que hauríem de
modificar és la Constitució, si s’emparàs en qualque article de
la Constitució; si el Partit Popular el que pretén és que li doni la
justificació per modificar allò de les joves menors de 16 anys,
per això té el Parlament, no és necessari que el Tribunal
Constitucional faci una valoració d’aquestes característiques,
perquè l’acceptació, l’acceptació per part de la població
d’aquesta llei ja és amplament coneguda i amplament
demostrada, per part de totes les ideologies d’aquest país.

Però també, com es deia, el perill de derogar o de tornar a la
llei de supòsits enfront de la llei de terminis és que es derogava
la llei en la seva globalitat, la llei de salut i drets reproductives,
es derogava en la seva totalitat, deixàvem de tenir polítiques
públiques en temes de reproducció i drets de salut sexual.

Per tant, no només és necessari recalcar que es mantenen els
supòsits, la Llei de terminis, disculpi, sinó que, a més a més, es
manté la llei, tota la llei, i com ha dit bé el Sr. Thomàs, hi ha uns
punts que només són referits a l’avortament, sinó a què s’han de
fer polítiques públiques per gaudir d’una sexualitat responsable.
I això passa, efectivament, per campanyes, per formació, per
prevenció d’embarassos no desitjats, embarassos de risc, per
prevenció d’embarassos entre els joves, que la nostra comunitat
autònoma, malauradament, és una de les que té els índex més
alts, per una política pública d’anticoncepció, per una política
en relació amb perseguir i evitar les malalties relacionades amb
la sexualitat, etcètera.

Per tant, no tan sols és que tenim ara la Llei de terminis en
relació amb l’avortament garantit, sinó que, a més a més, a
través d’aquesta llei s’han de fer polítiques públiques
relacionades amb la sexualitat i amb la reproducció. I el Govern
de la nostra comunitat autònoma, malauradament, ho té
absolutament paralitzat. Aquí hi ha crec, record diverses
iniciatives parlamentàries en què s’instava, per exemple, a fer
campanyes determinades dirigides al colAlectiu de joves, al
colAlectiu d’immigrants, etcètera, per prevenir possibles
embarassos no desitjats, i aquí s’hi ha votat en contra.

Per una altra banda, amb el segon punt també hi estam
d’acord, perquè les dades..., també nosaltres recollim les dades
de l’avortament que es produeixen a la nostra comunitat
autònoma, tant al públic com al privat, encara es va molt al
privat. I això segurament és perquè no hi ha recursos suficients
dins la xarxa pública, perquè no hi ha informació suficient o
perquè el protocol no és massa ràpid i una situació d’aquest
tipus, on hi ha un termini determinat, efectivament, el protocol
hauria de ser molt més ràpid.

Per tant, s’ha de revisar el que passa a la nostra comunitat
autònoma, perquè les dones tenguin la garantia de poder
almanco elles triar si volen fer aquesta interrupció voluntària de
l’embaràs, si la realitzen, en el sistema sanitari públic.

Per aquests motius nosaltres donarem suport als tres punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, sobre aquesta
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista, relativa
al compliment del desenvolupament de la Llei 2/2010, ens
agradaria dir i recordar que aquesta llei, aleshores, va ser
aprovada sense consens polític de les Corts Generals. No em val
que es digui que l’únic partit que no hi estava d’acord era el
Partit Popular, com si fóssim tots sols, vull recordar que més de
10 milions de persones varen triar la nostra opció política com
a segona opció o segona força al Parlament, a les Corts
Generals, i això significa que no parlam d’un partit que estigui
tot sol, sinó que té a rera, o que tenia en aquells moments,
perquè ara té 11 milions i busques de persones, en aquell
moment tenia 10,2 milions de votants que li donaven el seu
suport.

Però no únicament parlam que va ser un acord sense consens
polític, perquè no hi va haver consens polític amb la força més
votada i amb la força que tenia més representació de l’oposició,
sinó que, a més a més, tampoc no hi va haver en aquells
moments un acord social i hi va haver una contestació ben clara
i manifesta de milers i milers de persones que es varen
manifestar als carrers. Per tant, jo crec que això també va quedar
ben clar.
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És cert que aquest és un tema que no és pacífic, ni
jurídicament ni socialment parlant; és un tema polèmic per a uns
i per a altres, i per tant, des del Partit Popular es va decidir
retirar aquest projecte de llei perquè no hi havia el consens i
l’acord necessari per tal de treure endavant una llei que,
efectivament, és una llei, insistesc, molt sensible, és una llei que
es va veure una gran part de la societat que no estava d’acord
amb com es plantejava per part del Govern i, per tant, pensam
que és un tema que requereix d’un debat probablement més
tranquil i més acord amb l’arc parlamentari.

El que sí és clar és que per a uns prima, com a bé jurídic a
protegir, el dret a decidir de la mare, però no està tan clar això,
perquè, efectivament la nostra Constitució diu que “tots tenen
dret a la vida”. I quan parlam de “tots”, “tots”és un concepte
jurídic indeterminat, que no fa únicament referència a les
persones, sinó que hi ha reiterada doctrina del Tribunal
Constitucional que diu que en el concepte jurídic indeterminat
“tots” també hi cap els nasciturus. Els nasciturus per tant, és un
bé jurídic a protegir pel nostre ordenament constitucional, pel
nostre ordenament jurídic, i recordem nosaltres, la regulació que
teníem anteriorment era de despenalització en un seguit de
supòsits, supòsits d’indicació ètic, eugenèsic i terapèutic. La
qual cosa no significa que l’avortament sigui legal, sinó que
significa que en aquests tres supòsits l’avortament estava
despenalitzat.

Dir, per tant, que no trobam que aquesta sigui una qüestió
pacífica, no ho és. No podem dir que els nasciturus siguin un bé
jurídic que no s’hagi de protegir, nosaltres no estam d’acord
amb aquest punt de vista; és a dir, pensam que no és únicament
i exclusivament el dret a decidir, sinó que també s’ha de tenir en
compte, perquè probablement sigui el més important, i és que hi
ha un element que té vida, que és dins el cos humà, que és el
nasciturus o el concebut no nat, i que també ha de tenir uns
drets i unes garanties, i, per tant, insistim que hi ha més que
motius fonamentats, basats en la pròpia doctrina del Tribunal
Constitucional, que fan que no puguem donar suport que es
retiri un recurs d’inconstitucionalitat que en aquests moments es
tramita, o s’analitza i s’estudia per part del Tribunal
Constitucional.

Pensam, a més a més, que si el Partit Socialista creu en la
legalitat i la constitucionalitat d’aquesta llei, no ha de tenir cap
por. Qualsevol ciutadà..., en aquest cas no, no és qualsevol
ciutadà, però, segons la nostra Constitució, les Corts Generals,
a través d’un grup de diputats o de senadors, o a través dels
òrgans que la Constitució diu que estan legitimats per fer-ho,
poden interposar un recurs d’inconstitucionalitat, i per tant
nosaltres entenem que no s’ha de tenir cap por, i hem de veure
si, efectivament, el Tribunal Constitucional diu si aquesta és una
llei que s’adequa a l’ordre constitucional i a l’ordenament
jurídic del nostre Estat, o si, per contra, diu que hi ha articles o
preceptes que són inconstitucionals.

Un altre dels punts que per a nosaltres és cabdal és el tema
del dret a decidir de les menors d’edat, de si avorten o no, sense
consens del seu pare o de la seva mare. I sincerament, una
decisió d’aquestes característiques tan important, que el pare i
la mare no estiguin assabentats i no tenguin res a dir de la seva
menor, quan l’ordenament jurídic protegeix d’una manera clara
el menor en situacions de perill, de risc o situacions
complicades o complexes davant altres qüestions, bé, doncs
nosaltres pensam que, efectivament, això és una desprotecció
del menor, o de la menor, en aquest cas, que ens sembla
inacceptable i és una de les coses que el Govern ha dit que
canviarà, hi hagi consens o no, perquè efectivament, el menor
s’ha de protegir.

Quant al segon punt d’aquesta moció, que fa referència a
instar el Govern de les Illes Balears a garantir el compliment de
la Llei 2/2010, de salut sexual i reproductiva i la interrupció
voluntària de l’embaràs en el sistema sanitari públic, nosaltres,
per les dades que tenim i que coneixem tots, pensam que
efectivament està més que garantida aquesta assistència i aquest
compliment, i així ho fa el Govern de les Illes Balears.

A l’any 2010 la pràctica dels avortaments en els hospitals
públics era de 147 i en els centres privats, a l’any 2010, abonats
per l’ib-salut, eren de 1.322. Clar, parlam de 147 a hospitals
públics i 1.322 a centres privats, que després pagava l’ib-salut,
perquè abonava aquella interrupció voluntària de l’embaràs. A
l’any 2014..., vegem quina és l’evolució, a l’any 2014,
pràctiques hospitalàries d’avortaments a hospitals públics són
1.492, i pràctiques a centres privats abonats per l’ib-salut 166.
Això és més raonable. No significa, el fet que la pràctica
d’avortament hagi disminuït en els centres privats, que després
a posteriori són abonats per l’ib-salut, que no hi hagi un
compliment de la llei i que, efectivament, hi hagi una assistència
per part de l’ib-salut. El que passa és que es fa a través de la
xarxa pública, que és el que toca, que és el que cal; no tenir una
xarxa hospitalària pública i després, a part, haver de pagar
pràcticament el 85% d’aquestes pràctiques a les clíniques
privades. Nosaltres pensam que el que cal és el que es fa ara.

Parlam en aquests moments envoltant, més o manco, d’uns
3.000 avortaments a l’any, clar, que el 75-80% es faci a
hospitals públics i la resta a privats, em sembla molt més adient
que no el que feia anteriorment el pacte, que era el contrari, el
80% i busques a la xarxa privada i la resta a la xarxa pública.
Nosaltres no coincidim amb aquest sistema de pràctiques.

Tot i això pensam que el nombre d’avortaments que es
produeix a la nostra comunitat autònoma és massa elevat i crec
que, efectivament, és responsabilitat de l’administració pública
educar i donar tots els recursos necessaris per tal de reduir
aquest nombre d’avortaments. Els avortaments no són
desitjables, els avortaments són traumàtics i per tant, és
responsabilitat de l’administració pública, de les institucions
públiques i de les institucions sanitàries, intentar fer el possible
per posar tots els recursos, com diu aquesta iniciativa, hi estam
d’acord, materials humans, per donar compliment als aspectes
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recollits en polítiques públiques per a la salut sexual i
reproductiva i mesures d’àmbit sanitari i mesures d’àmbit
educatiu. Però jo crec que s’ha de fer especial incidència en
això, mesures per tal d’educar, de donar informació, de donar
tots els recursos possibles i necessaris per evitar aquest nombre
tan elevat d’avortaments que sens dubte, insistim, no són
positius per a una societat, perquè són 3.000 i busques de dones
que han de passar per un procés traumàtic i per un procés que no
és desitjable per a ningú.

Per això, si s’accepta votació separada, nosaltres donaríem
suport al punt 3 d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. A veure, la llei del 2010, bàsicament el que fa són
dues coses: reconèixer, admetre i assumir el dret de la dona a la
seva maternitat i el seu dret a interrompre o no un embaràs, i
després estableix un equilibri entre la protecció de la vida en
formació i aquest dret de la dona. Per això és una llei de
terminis, Sr. Rubio, tota Europa funciona així i és perquè els
terminis estableixen l’equilibri entre la protecció de la vida en
formació i el dret de la dona. Qui no se’n vol assabentar és
perquè no vol. I si vol llegir l’Informe del Consell d’Estat de
l’any 85 i de l’any 2010, ho pot llegir tranquilAlament. Abans de
l’aprovació d’aquesta llei del 2010 hi ha un informe del Consell
d’Estat.

Segona, veig que vostè té informació que a mi la Conselleria
de Salut no em contesta, les dades del 2014, a vostè es veu que
sí les hi donen. I ho dic perquè el que s’ha de fer és llegir el text
de la llei i, una vegada llegit el text de la llei, després parli.
Article 13.4: “En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, el
consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo
les corresponde exclusivamente a ellas, de acuerdo con el
régimen aplicable a las mujeres mayores de edad. Al menos
uno de los representantes legales, padre o madre, personas con
patria potestad, o tutores de las mujeres comprendidas en esas
edades, deberá ser informado de la decisión de la mujer. Sólo
se prescindirá de esta información cuando la menor alegue
fundamentadamente que esto le provocará un conflicto grave”.
Això és el que diu el text de la llei.

(Remor de veus)

Maltractaments i altres coses...

Sra. Presidenta?

Això és el que diu el text legal de la llei. I si feim cas als
estudis que s’han fet, que el 87% de les dones d’aquestes edats
han avortat amb coneixement dels seus pares, li posaré un
exemple pràctic: Illes Balears 2013, 16 dones d’aquestes edats,
seria una dona, una dona, que ha alAlegat una causa greu per no
posar-ho en coneixement dels seus pares. Evidentment hi ha una
desproporció absoluta del que vostès diuen. La llei protegeix les

menors i diu ben clarament que, com a mínim, un dels
progenitors ha de ser informat. I excepcionalment posa els altres
coses.

Quan vostè diu que es garanteix, primer, ja sé que vostè no
és metge, però els protocols farmacològics l’any 2009, l’any
2010, no eren a l’abast de la pràctica clínica. Són qüestions que
vénen a posteriori. Per això abans s’utilitzaven mètodes com
dilatació i aspiració i ara s’utilitzen mètodes farmacològics,
perquè sinó s’haurien utilitzant abans.

El problema rau en què l’article 18.3 de la llei el que vol és
que si el Servei de Salut no pot garantir la prestació, ho faci a
través d’un centre acreditat i assumeixi les despeses, que això
és el que es feia a l’anterior legislatura. I ara s’abandonen la
meitat de les dones, això és el que es fa actualment. Vostès no
ho volen assumir, no ho garanteixen, perquè, a més, aquí diu, el
punt 2, “garantir el compliment de la llei”, no diu d’una part de
la llei. I vostès diuen que donen suport al tercer punt, quan
reconeix que s’han de posar, i s’utilitza el mateix verb
“garantir”. Per què? Perquè si vostè reconeix que no s’ha
modificat de manera substancial el nombre d’interrupcions
d’embarassos és perquè aquí no s’ha fet res en aquest aspecte.
S’ha duit una política restrictiva per exemple en temes de
finançament d’anticonceptius de darrera generació; no hi ha
hagut una progressió necessària de consultes joves a nivell
d’instituts; s’ha discriminat, per exemple, en tractaments
d’inseminació i fertilització in vitro; l’estratègia de salut sexual
i reproductiva, la cerqui perquè no la trobarà, no s’ha fet
absolutament res. I per exemple, un punt d’informació per a
joves que hi havia l’anterior legislatura el varen suprimir, etc,
etc, etc.

I la llei no parla només d’interrupció voluntària de
l’embaràs, parla de moltes coses...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

... que són polítiques públiques en educació sexual i
reproductiva en general, en l’àmbit sanitari i en l’àmbit
educatiu. I la conselleria desgraciadament no ha fet
pràcticament res.

Per tant, nosaltres..., evidentment si volen votació separada,
no tenim cap problema, però evidentment la Llei 2/2010 parla
de garantir el dret de la dona a la interrupció voluntària de
l’embaràs, però també parla d’aquestes altres coses.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò a la votació. Votarem primer els punts 1 i 2.

Vots a favor? 5.
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Vots en contra? 8.

Ara passam a la votació del punt 3.

Vots a favor? Unanimitat.

Molt bé. En conseqüència queden rebutjats els punts 1 i 2 i
aprovat el punt 3.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11484/14, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a baixes laborals
sanitàries.

Passam a continuació al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11484/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
baixes laborals sanitàries. Per a la seva defensa 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. Aquesta és una proposició no de llei
amb un punt molt concret que és la possibilitat que el Parlament
de les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a
realitzar, durant el primer trimestre, -ho podem canviar per
quadrimestre, o semestre, perquè ja som dins el segon mes del
2015-, un estudi qualitatiu i quantitatiu per conèixer el motiu de
l’increment de baixes laborals que es produeix al Servei de
Salut, arribar a conclusions i fer propostes per paralitzar aquesta
tendència i millorar la salut laboral dels treballadors i
treballadores. I després que el Govern, una vegada realitzat
aquest estudi, el lliuri al Parlament. 

Aquesta proposició no de llei ve arran de la preocupació del
Grup Parlamentari MÉS quan el novembre de l’any 2014, és a
dir, fa pocs mesos, el Servei de Salut publica les projeccions de
les baixes laborals per a l’any 2014, i així veiem com des de
l’any 2013 es varen perdre un total de 233.809 jornades laborals
i que les previsions per a l’any 2014 eren de 327.662 dies, és a
dir, pràcticament unes 96.000 més, és a dir, un 40% més
comparat amb l’any 2013; és a dir, som davant una tendència
preocupant de les baixes laborals.

Així, per exemple, a Son Espases l’any 2013 n’hi va haver
78.985, les previsions per acabar l’any, el mes d’octubre,
diguem, per a desembre del 2014 eren de 117.000 a Son
Espases; a Son Llàtzer passaven de 39.987 a 56.000; a Manacor,
de 19.000 a 29.400; a Inca, de 17.000 a 27.200; a Menorca, de
16.995 a 22.800; a Eivissa i Formentera és l’únic lloc on es
produïa una baixa d’un 1%, de 30.520 a 30.236; a Atenció
Primària de Mallorca, de 26.110 a 36.385; a Serveis Centrals,
era on es produïa una pujada més important, quasi un 217%, de
1.197 a 3.796. 

Per tant, érem davant una situació, pràcticament a totes les
àrees, exceptuant Eivissa i Menorca, d’una previsió d’un
increment considerable de les baixes que -insistesc- anaven
d’aquests 217%, que, per fer una mitjana, l’hauríem de retirar,
però si es fa la mitjana, si llevam el 217% i l’1%, ens surt una
mitjana d’una pujada d’un 40% d’aquestes baixes laborals.

És vera, en aquestes baixes laborals, i és un dels temes que
també hauríem de demanar ja que es retiràs de manera
definitiva, hi havia les baixes per maternitat. Les baixes per
maternitat no són baixes per malaltia, la maternitat no és una
malaltia, és una baixa per maternitat, però consta a les
estadístiques per temes com a una baixa laboral i de vegades es
mescla amb les baixes sanitàries, o produïdes per accidents o
malaltia comú o malaltia laboral. Però tot i així, si llevam d’aquí
les baixes per maternitat, els nombres són elevats. En qualsevol
cas, el tema de la baixa per maternitat és igualment comparativa
entre el 2013 i el 2014 i no és l’element de pujada de l’any
2014.

Davant aquestes dades, el director de Recursos Humans del
Servei de Salut diu públicament que no sap a què es degut
aquest augment, no sap per què és aquest canvi de tendència.
Els agents socials i determinats colAlectius sanitaris apunten que
sí, que hi ha tres causes, fonamentalment: una és que hi ha
manco treballadors i treballadores de la sanitat i la no
substitució de les baixes genera una sobrecàrrega de les
persones o dels treballadors que queden, i una sobrecàrrega que
és comuna, és transversal a totes les categories. I després, un
possible envelliment de determinades categories, especialment
auxiliars de clínica els quals, amb aquesta sobrecàrrega, tenen
més possibilitats de tenir malalties professionals.

Independentment del que es pugui atribuir a aquestes causes,
uns factors o altres, que segurament seran multivariats i de
diverses índoles, el que és un objectiu o el que és una tendència
clara és que des dels divuit mesos, perquè aquesta tendència
d’augment és des de mitjans 2013, és un tema que ens ha de
preocupar. Tenim un colAlectiu sanitari reduït, especialment el
colAlectiu d’infermeria i auxiliars d’infermeria, un colAlectiu
prou reduït, i una tendència a augmentar en temes de baixes
laborals. 

Això ha de mobilitzar les persones responsables, hem de
saber per què es produeixen aquestes baixes, esbrinar si són
accidents laborals, si són baixes laborals, vull dir, per mor de la
feina que es realitza, no a causa de malalties comuns i, per tant,
a veure si hi ha elements de prevenció, manca de formació o
altres elements de prevenció per poder prevenir això, no només
pel cost econòmic que pot tenir dins la Seguretat Social, sinó pel
cost humà que implica això i, a més a més, la baixa qualitat, la
reducció en la qualitat dels serveis perquè aquestes baixes, la
majoria, no són substituïdes.

Ens diran segurament que des de l’any 2011 a l’any 2012 hi
va haver una baixada d’aquestes baixes laborals. I les anàlisis,
record que en aquell moment va fer el conseller, ja no sé si era
el conseller, el número 1, o la consellera, no ho sé, bé, un
conseller de Salut, un dels tres consellers que hem tengut, va
explicar que era perquè s’havia fet una política contra
l’absentisme laboral i perquè, reduint, en lloc de pagar el cent
per cent quan una persona està de baixa, només es pagava ara el
75%. Això els devia poder funcionar el primer any, però el
segon any la gent es va adonar que no es pot anar malalt a fer
feina, no es pot anar amb grip a fer feina, no es pot anar amb
una contractura a fer feina, no es pot anar amb un mal d’hèrnia
a la feina, etcètera. I a partir de l’any 2013 aquesta tendència
queda molt clara, la gent demana les baixes quan està malalta.
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Per tant, això crec que és una cosa senzilla, és dir al Govern
que estudiï la situació del colAlectiu de sanitaris. A més, crec que
és un colAlectiu que mereix una atenció especial, és el colAlectiu
de treballadors que fa feina amb la malaltia, per tant, sí que
hauríem de tenir una cura especial dels professionals i del
conjunt de treballadores que estan en contacte amb la malaltia
permanentment per saber quines fórmules o quines maneres
tenim de poder-ho preveure, i, sobretot, quines són les causes
d’aquestes baixes.

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.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies. Bé, primer dir que donarem suport a aquesta
iniciativa del Grup MÉS. Evidentment quan un mira les xifres
dels dies de feina perduts dins el Servei de Salut, veu clarament
que del que succeïa l’any 2011, que eren 308.000 dies de feina
perduts, hi ha una baixada important, d’un 30%, l’any 2012, que
se recupera parcialment l’any 2013, i aquesta projecció que feia
el director de Recursos Humans, que situava en 327.000 dies de
feina perduts per a l’any 14. És a dir, unes xifres superiors a
l’any 2011.

Un altre comentari és que, a més, aquests dies de feina, la
duració mitjana de les baixes també ha fet basculacions
importants. Si a l’any 2011 teníem una mitjana de duració de
21,5 dies; a l’any 2012 de 14,7; a l’any 2013 de 16,3 dies, i
l’estimació per a l’any 14 era de 23 dies. Evidentment, tal com
ha dit la Sra. Santiago, hi ha una distribució homogènia de
l’augment en totes les gerències, fins i tot a Atenció Primària de
Mallorca, d’augment durant l’any 14 d’una manera important.

Evidentment, primer crida l’atenció que un director de
Recursos Humans d’una empresa com el Servei de Salut digui
que no sap per què s’ha produït aquest fet, perquè clar,
evidentment hi ha determinades qüestions que sí que estan molt
clares: s’han reduït en 1.351 els treballadors del Servei de Salut,
qualque cosa deu tenir a veure. Si, a més a més, hi afegim que
la política de substitucions és absolutament restrictiva, aquí pot
ser que tenguem un altre factor. Evidentment, l’envelliment o el
component majoritari dins el servei, per exemple, de la condició
de dona a l’hora dels treballadors, tal vegada hi té a veure, jo no
ho sé. Però evidentment són factors que hi tenen a veure. És
més, els treballadors també són usuaris de la sanitat pública, és
a dir, les llistes d’espera escandaloses doblades i triplicades
durant aquesta legislatura segur que també tenen a veure amb,
com a mínim, la duració de les baixes.

I tot això, desgraciadament, a més de caure damunt les
esquenes dels treballadors, va a una disminució de la qualitat
assistencial que ofereix el Servei de Salut. Per als ciutadans
espanyols, dades d’avui, la sanitat, l’atenció sanitària ja és el seu
cinquè problema, mai no havia ocupat aquest rànquing, sempre
estava al deu, al dotze, al catorze, després d’aquests quatre anys
de gestió del Partit Popular han arribat a aconseguir que ja els
ciutadans espanyols el considerin el seu cinquè problema.

Després hi ha un altre factor el qual, probablement, és el
principal factor, com a mínim, si un va a mirar què és el que ha
fet el Partit Popular en l’àmbit normatiu en incapacitat
transitòria al personal estatutari del Servei de Salut, com a
mínim, ha de dir que es troba a l’alçada del que ha estat la gestió
de la Conselleria de Salut, tres consellers, tres o quatre directors
generals, sis secretaris generals, perquè els canvis normatius han
estat espectaculars; perquè s’ha passat des de complementar les
prestacions econòmiques dels treballadors, fins arribar al cent
per cent en accident de treball, malaltia professional, baixa
maternal o malalties comuns, per accidents no laborals, des del
primer dia -des del primer dia-, això era l’any 2011, s’ha passat
a tot el contrari. 

Varen començar l’any 2012 en què se suspenia el que acab
de dir i només s’exceptuaven determinats processos
d’intervenció quirúrgica, hospitalització o determinades
situacions de determinades malalties greus, i es parlava de
malalties nosocomials, però només es comentava la tuberculosi,
que malalties de transmissió per via aèria n’hi ha moltes més
que la tuberculosi. Per tant, se suprimia el que fins a l’any 2011
es feia de complementar fins al (...) per cent aquestes baixes.

És veritat que això entra en vigor dia 1 de gener de l’any
2012 i és veritat que hi ha un descens. Què és el que indueix a
pensar l’evolució de les xifres? Que, evidentment, com dia la
Sra. Santiago, la gent al principi fa una reducció d’aquestes
baixes, però que, evidentment, anar a fer feina amb grip, amb
un... jo què sé, amb una tombada de turmell que encara no està
ben curat, idò, evidentment,  no és l’ideal, i ja no parlem de
malalties infeccioses, que poden ser un refredat, una grip o
coses que no són molt greus, que són les més freqüents, que
l’aconsellable és no anar a fer feina a un centre de salut o a un
hospital.

Evidentment, a partir del 2013 hi ha determinades mesures
d’aquest tipus que -diguéssim- se suavitzen i en aquests
moments es paga el 50% fins al tercer dia, des del quart dia fins
al 21 es complementa fins al 75% i a partir dels 21 dies es
complementa fins al cent per cent.

Per tant, sí que és claríssim que hi ha hagut decisions
d’àmbit polític que han modificat aquests complements de la
prestació econòmica a les baixes, que va produir un efecte
segurament de disminució, però que això està més que
amortitzat.
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Per tant, nosaltres pensam que la seva proposta és d’allò més
raonable i allò raonable seria pensar que el mateix Servei de
Salut, sense que ningú li ho digui, faci aquesta anàlisi i vegi si
hi ha d’introduir modificacions perquè, en principi, els
treballadors han d’anar a feina amb bones condicions físiques
i psíquiques, però el que està claríssim és que, per exemple, un
espera que, si estic ingressat a un hospital, no m’infectin perquè
un treballador sanitari o una infermera o un auxiliar de clínica,
que em cuida i em cura, doncs a sobre m’infecti.

Crec que és una hipòtesi de treball i que evidentment és
absolutament raonable que el Servei de Salut miri per què es
produeix aquesta baixada i pujada dels dies de feina perduts i
augment de la mitjana de duració. Perquè la mitjana de duració
no té res a veure amb efectes econòmics, a l’inrevés,
probablement aquesta mitjana de duració té més a veure amb les
llistes d’espera, perquè els treballadors sanitaris també utilitzen
la sanitat pública.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, avui que és
el Dia Mundial de la lluita contra el Càncer, a la Comissió de
Salut m’agradaria tenir un record especial per a tots els malalts,
els familiars, els metges, infermeres, que es dediquen a la cura
d’aquesta malaltia, així com els serveis de medicina palAliativa
i els investigadors que es dediquen a investigar en la lluita
contra el càncer, que crec que serà compartida per tots els
membres d’aquesta comissió.

Ja entrant a la PNL que avui presenta el Grup MÉS, hem de
dir en primer lloc que és cert que les baixes laborals del Servei
de Salut han augmentat, això és una dada fàcilment contrastable.
Aquest augment de les baixes laborals suposa també un
augment de la despesa a capítol 1 per part del Servei de Salut.
De la mateixa manera també és cert, com ja també ha apuntat en
la seva intervenció la Sra. Santiago, que la plantilla del Servei
de Salut va envellint i això provoca que els seus empleats siguin
així més susceptibles de causar baixes laborals. Aquest concepte
pot resultar una mica abstracte o té la seva lògica quan parlam
d’una plantilla amb els números de persones que fan feina com
és el Servei de Salut, que té un pes específic i les seves
conseqüències reals.

Però amb el que no estam d’acord d’aquesta proposició no
de llei és amb la vinculació directa que es fa de les baixes
laborals a la càrrega de feina. Pensam que aquesta no és la causa
principal de les baixes que es produeixen en el Servei de Salut,
però sí pensam, per una altra banda, que seria evidentment
positiu realitzar un estudi per conèixer les causes de l’augment
de les baixes laborals en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Un estudi que el nostre grup parlamentari pensa que ha de ser en
profunditat i de forma exhaustiva per conèixer les causes i quina
és la situació real. 

Per aquest motiu, pensam que no només s’hauria de fer un
estudi d’aquest primer trimestre de l’any 2015, com es proposa
en aquesta proposició no de llei, sinó que aquest estudi, baix el
nostre punt de vista i amb l’esperit de poder millorar aquesta
proposició no de llei que fa el Grup MÉS, hauria de comprendre
el termini d’un any natural. I això és així perquè hauríem de
donar una miqueta de llum i poder-ne extreure unes conclusions
reals i no esbiaixades d’un trimestre, i sobretot aquest primer
trimestre, que som en temporada d’hivern, evidentment, hem de
tenir en compte, per exemple, que en aquesta època de l’any hi
ha malalties directament relacionades amb l’hivern, com poden
ser la grip, constipats, etcètera. Però per elaborar aquest estudi
complet, com deia, hauríem d’agafar el termini d’un any sencer,
a més tenint en compte que l’estacionalitat en el Servei de Salut
hi influeix d’una manera clara i directa. Després, una vegada
s’hagi agafat tot l’any, sí que seria bo també analitzar trimestre
a trimestre quines són les causes, quines són les conseqüències,
d’on provenen, però, evidentment, crec que per fer un estudi
real i complet hauríem d’agafar un any sencer.

Al mateix temps, pensam que per millorar aquesta proposta,
s’hauria de concretar l’objecte d’aquest estudi i s’hi haurien
d’incloure si són malalties professionals, si són accidents de
treball, si són incapacitats temporals per malalties comunes, de
les quals, per cert, el Servei de Salut no té accés a la causa o al
diagnòstic de la mateixa, si són per mor d’una invalidesa, i al
mateix temps les seves conseqüències com poden ser
l’adaptació del lloc de feina depenent de la causa que... i si hi ha
recaigudes, etcètera, és a dir, un estudi amb una certa
profunditat que pugui donar unes conclusions ajustades a la
realitat concretant, per tant, una mica més l’objecte, l’àmbit i
l’alçada d’aquest estudi.

Per una altra banda, ens agradaria també que formàs part
d’aquesta solAlicitud que es fa al Govern mitjançant aquesta
proposició no de llei, idò, que també hi participàs l’Institut
Nacional de la Seguretat Social en la demarcació de les Illes
Balears, perquè ens pugui aportar totes aquestes dades que
donin més llum també a totes les causes de les baixes laborals
que es produeixen al Servei de Salut, perquè, evidentment, hi ha
unes dades que són protegides, però amb dades cegues sí que
podríem obtenir una sèrie d’informacions que serien bones per
a qualsevol que sigui el gestor del Servei de Salut de les Illes
Balears per poder prendre les mesures que siguin més acurades.

Així, proposaríem un text alternatiu al punt primer que
digués el següent: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a realitzar, mitjançant el Servei de
Riscs Laborals del Servei de Salut, un estudi que comprengui
una anualitat a fi de conèixer el motiu d’increment de les baixes
laborals que es produeixen i informi de les causes, si són
malalties professionals, si són accidents de treball, si són
incapacitats temporals per malaltia comú o si són una
invalidesa, i en colAlaboració amb l’Institut Nacional de la
Seguretat Social perquè colAlaboràs en facilitar les dades cegues,
on quedin protegits els drets de protecció de dades, i poder així
arribar a conclusions per fer propostes i per paralitzar aquesta
tendència i millorar la salut laboral dels treballadors i
treballadores del Servei de Salut”.
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Com ha apuntat el Sr. Thomàs en la seva intervenció, la
plantejada pel Grup MÉS era una hipòtesi de treball, nosaltres,
amb l’esperit de reforçar aquesta proposta, de completar aquesta
proposta i de millorar aquesta proposta, donaríem suport, si
s’acceptàs aquest text alternatiu, al primer punt.

I amb el segon punt, evidentment, hi estaríem d’acord. Per
tant, res més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. A veure, jo crec que hi ha hagut una
lectura confusa en relació amb la proposta que nosaltres feim,
nosaltres no deim que sigui un estudi del primer trimestre sinó
que es faci l’estudi durant el primer trimestre, no que abraci el
primer trimestre, sinó que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a realitzar -coma- durant el
primer trimestre de 2015 -es tanca la coma- un estudi qualitatiu
i quantitatiu per conèixer el motiu de l’increment de baixes
laborals que es produeixen en el Govern de Salut.” I jo, ja
vendrà qui tengui coneixement d’aquests estudis, si ha de
comparar l’any 2014 amb el 2013, l’any 2013 amb l’any 2012,
2014 amb el 2012. Vull dir, això de durant el primer trimestre
és que s’ha de fer durant el primer trimestre, no que abraci el
trimestre, vull dir, l’estudi es pot començar demà i abraçar l’any
2014 sencer i l’any 2013 sencer i l’any 2012. Crec que això ho
han de dir els tècnics les unitats de comparació i cada un dels
indicadors que han de manejar i quines han de ser les fonts de
coneixement de tot això, sigui l’institut que vostè ha anomenat
siguin les mútues, sigui el que sigui. Jo ara no acotaré.

Crec que la nostra funció és elevar la preocupació que hi ha
una tendència a baixes laborals en el Servei de Salut i que
s’estudiï el motiu d’aquestes tendències. L’únic que demanam
és que sigui durant el primer trimestre, si hem de canviar això
que sigui el primer quadrimestre ho podem canviar, perquè ara
ja som a principis de febrer.

L’objecte també és clar, l’objecte de l’estudi és el motiu de
l’increment de les baixes laborals, aquí no hi ha cap hipòtesi,
aquí no aprovarem cap hipòtesi. Jo he fet una introducció que
recull en el contingut de la iniciativa, però si aprovam el que
nosaltres presentam no es recull cap hipòtesi d’investigació en
el text, nosaltres deim que es faci, durant el primer trimestre, un
estudi per saber què passa al colAlectiu de persones professionals
sanitaris que hi ha un increment, jo entendria que seria tot l’any
2014, l’any 2013 i si ho volen incloure l’any 2012, cap
problema, però això ja ho faran els professionals o el tècnic que
ho prepari.

Per tant, jo, si ens dóna dos segons per discutir el text, però
crec que diem el mateix, l’única diferència és que nosaltres
acotam que convendria que, com a Parlament, diguéssim al
Govern que té un terminis per fer-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si volen suspenem uns minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Ja ho tenen acordat?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, hem arribat a un acord, més o manco diria
així: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, durant el primer quadrimestre de l’any
2015, un estudi quantitatiu i qualitatiu per conèixer el motiu de
l’increment de baixes laborals que es produeixen al Servei de
Salut. Aquest estudi comprendrà, com a mínim, l’any 2013 i
l’any 2014; s’ha d’arribar a conclusions i fer propostes per
paralitzar aquesta tendència i millorar la salut laboral dels
treballadors i treballadores, amb la colAlaboració de l’Institut
Nacional de la Seguretat Social i altres entitats que puguin ser-
hi implicades”.

I el segon punt queda igual. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, no sé si entenc que queda aprovada per assentiment o
passam a votació? 

Queda aprovada per assentiment de tots els grups. Idò, en
conseqüència queda aprovada la proposició.

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