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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui, i en primer lloc els demanaria

si es produeix qualque substitució.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Sí, Sr. President, Enric Casanova substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les

proposicions no de llei RGE núm. 11247/16, del Grup

Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a millorar la

transparència en les llistes d’espera del sistema sanitari a les

Illes Balears; i la RGE núm. 11538/16, complementada amb

l’escrit RGE 11546/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

servei de cuina de l’Hospital de Son Espases.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11247/16, presentada

pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

millorar la transparència en les llistes d’espera del sistema

sanitari a les Illes Balears.

Per defensar la Proposició no de llei RGE núm. 11247/16,

del Grup Parlamentari Podem, relativa a millorar la

transparència en les llistes d’espera del sistema sanitari públic

de les Illes Balears, té la paraula la diputada Sra. Seijas, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bona tarda a tothom . La buena

gobernanza de los sistemas sanitarios debe apoyarse en valores

fundamentales como los derechos humanos, la democracia y el

cumplimiento de las leyes, así como los principios rectores a

los que responde la sanidad pública: universalidad, equidad y

solidaridad. Pero estas normas deben ser complementadas por

otros principios de buen gobierno, como sería construir un

sistema mucho más transparente en la información

proporcionada a usuarios, profesionales y ciudadanos. 

“La transparencia, el acceso a la información pública y las

normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de

toda acción política; sólo cuando la acción de los responsables

políticos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden

conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se

manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan

nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso

en el que los poderes públicos comienzan a responder a una

sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación

de los poderes públicos.” Este texto claro y meridiano en

intenciones forma parte del preámbulo de la Ley 19/2013, de

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno, publicada por nuestro opaco

presidente en funciones. Pero no se trata de publicar leyes, sino

de tener voluntad de llevarlas a cabo. 

Si bien es cierto que la transparencia es un derecho

ciudadano democrático por excelencia no es una condición

natural de las organizaciones institucionales en general y

sanitarias en particular. Las instituciones públicas son una red

opaca para los ciudadanos, que esperan con real incertidumbre

los dictámenes que les ofrecen los servicios sanitarios; pero

parece ser que permitiendo una mejor fiscalización de la

actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración

democrática, aumenta la confianza de los ciudadanos y se

promueve la eficiencia i la eficacia de las instituciones.

Es por ello imprescindible defender una cultura de

integridad, buenas prácticas y de ética profesional a todos los

niveles, promoviendo conductas transparentes. Para tener

instituciones transparentes los ciudadanos deben tener acceso

a la información. Los datos existentes en el sistema deberían

hacerse públicos por defecto y ser accesibles y utilizables desde

internet. El principio que ha de respetarse sería que toda

información generada con fondos públicos debe ser de dominio

público, salvo que afecte a la privacidad individual; si hay

excepciones a esta regla deben ser explícitas y estar claramente

justificadas. Asimismo cualquier actuación asistencial,

especialmente y en este caso las listas de espera, debe emplear

indicadores objetivos que incluyan, además de las prioridades

médico-clínicas, una parte del condicionante social -no

olvidemos que la salud no es solamente algo físico-,

biopsicosocial, que deben ser evaluados y los resultados

comunicados a los ciudadanos por medios accesibles a los

mismos.

Sabemos que no es fácil disminuir las listas de espera;

sabemos que la inversión realizada por este gobierno, 14,5

millones, y aunque discrepamos en la inversión en actividad

extraordinaria, las peonadas, por los riesgos de perversión que

pueden tener, y considerando que deberían disminuirse las

listas de espera aumentando las recortadas plantillas, creando

empleo y estabilidad laboral, nuestra proposición que hoy

presentamos se centra en la transparencia de este proceso de

gran importancia para la ciudadanía y para la salud en general.

¿Por qué proponemos un portal de transparencia y salud o

un portal del paciente?, ¿o bien el nombre que se considere,

pero distinto del portal de transparencia establecido?

Sencillamente para facilitar a los ciudadanos el acceso. Es

imprescindible que el portal sea más gráfico y de fácil utilidad,

que los ciudadanos puedan acceder a su información mediante

un código personal pero que, a la vez, cualquier ciudadano

pueda consultar los datos estadísticos de resultados en temas

sanitarios, que inicialmente pedimos sobre procesos en lista de

espera pero que en un futuro deberían abrirse a otros

resultados.

En la actualidad existe una gran pérdida de valores que se

ve reflejada en la administración pública, en el desprestigio de

los servidores públicos y en las prácticas corruptas que en ella

se producen, lo cual trae consigo una falta de credibilidad en el

Gobierno y una sensación de traición hacia la comunidad. Es

preciso reconstruir una ética de servicio haciendo de la

transparencia una herramienta esencial en dicho proceso. 

Es por ello que Podemos tiene especial necesidad de

transformar transparentando un tema tan especial como las

listas de espera, con varios objetivos: dar transparencia a los

procesos, eliminar la incertidumbre a las personas en lista de

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611247
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espera por el desconocimiento y falta de información sobre

cuándo se realizarán por parte del sistema sanitario los

procesos pendientes, abrir la información de datos y procesos

a los ciudadanos con la finalidad del acceso a la información,

la transparencia y el buen gobierno; también consideramos que

es necesario implantar un decreto de tiempos máximos para

garantizar a los ciudadanos unos tiempos de demora adecuados;

blindar a los ciudadanos de la explotación inadecuada de sus

datos personales y sanitarios. Las listas de espera es el sistema

elegido y queremos que todos los pacientes en lista de espera

puedan acceder a un portal informático y mediante un código

personal puedan conocer el tiempo que les resta o fecha

probable de atención. Consideramos que en un futuro no muy

lejano todos los procesos sanitarios, tanto asistenciales como de

investigación, docencia y económicos, deberían transparentarse

mediante indicadores adecuados como tienen otras

comunidades autónomas, por ejemplo Cataluña con la central

de resultats.

La transparencia es el resultado de una forma de gobernar,

de administrar y de gestionar. Ese es el gobierno que queremos

apoyar y al que le pedimos la máxima claridad. Es por todo

esto por lo que pido el apoyo de los diferentes grupos

parlamentarios a esta propuesta que les presentamos hoy en

esta comisión.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. S’han presentat set esmenes

conjuntes amb RGE núm. 14596/16, 14597/16, 14598/16,

14599/16, 14600/16, 14601/16 i 14602/16, dels Grups

Parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i MÉS per

Menorca. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula la Sra. Camps, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Bona tarda a tots. Efectivament

el Grup Parlamentari Socialista, juntament amb el Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca i el Grup Parlamentari MÉS

per Menorca hem presentat set esmenes. Semblen moltes però

són matisacions de cada un dels set punts que contempla

aquesta proposició no de llei, proposició no de llei de la qual

compartim el seu fons en el sentit que estam absolutament

d’acord amb l’exposició que ha fet la portaveu que l’ha

explicat, quant al fet que la transparència avui en dia és una

eina o un element irrenunciable en totes les accions públiques,

i a més en concret la recuperació de les llistes d’espera i la

millora d’aquesta transparència és un dels acords pel canvi

compromesos a l’inici d’aquesta legislatura per aquest govern.

El que passa és que, clar, hem de cercar mesures que facin

possible que açò pugui ser una realitat. Parlam d’unes dades,

per una banda, molt sensibles i, per altra banda, també ho ha dit

la portaveu de Podem, de criteris objectius per establir aquestes

llistes d’espera.

Per tant, i entraré ja a les esmenes, sense abans fer una

petita referència al passat, perquè si no ja el Sr. Serra segur que

ho notaria a faltar, en el sentit de...

(Rialles)

...en el sentit que realment es reclama en aquesta proposició

que hi hagi un decret de garantia de demora, quan aquest decret

existia i l’anterior legislatura es va llevar; es va eliminar també

la figura del defensor de l’usuari, i la transparència precisament

no era el primer valor que liderava aquestes llistes d’espera,

sinó que no hi havia publicació de llistes i per tant també era

complicat saber en quin punt estaven. El que sí sabem és que el

2011 estàvem a zero i quatre anys després, el juny de 2015, hi

havia més de 2.300 persones esperant més de sis mesos.

Dit açò, i ja no faré més referències al passat, en cada una

de les esmenes, en el punt primer proposam una esmena que del

text original el que fa és eliminar un sistema informàtic per una

eina. Entenem que aquesta eina haurà de ser informàtica,

òbviament, però entenc que no hem de dir des del Parlament a

la conselleria, quin mètode concret o quina eina concreta ha

d’adoptar, sinó que adoptarà aquella que per donar compliment

a aquest mandat, sigui més eficient. Per tant, aquesta seria la

justificació de la primera esmena.

La segona de les esmenes és establir un termini, però tenint

en compte els terminis administratius que també tenim per fer

aquesta norma o aquesta regulació que limiti les demores, que

entenem que seria restablir o crear de nou aquest decret de

demora que hi havia anteriorment. Per tant, l’esmena va

dirigida que el Govern de les Illes Balears continuï dedicant

recursos humans i econòmics per tal de reduir la llista d’espera,

perquè sabem, de les dades que ha anat donant la conselleria en

aquest parlament, que s’està invertint de forma considerable

perquè açò sigui possible i ja s’ha anat revertint aquesta

tendència i anam minvant la llista d’espera, encara que no

estiguem en el moment òptim i que s’avaluïn els seus resultats.

L’esmena que nosaltres proposam és que aquesta posada en

marxa d’aquesta regulació sigui dins el primer semestre de

2018.

El tercer punt ralla de prioritzar o donar a conèixer aquests

criteris de priorització dins les llistes d’espera. Clar, nosaltres

entenem fonamental incloure en el tercer punt la paraula

“objectius”, i així ho ha dit la portaveu també de Podem, quan

ha fet la defensa de la seva proposició no de llei. Entenem que

tal i com està ara, “valoració de les urgències i en la gravetat

dels determinants socials, la condició de cuidador o no, situació

laboral”, són situacions molt concretes que a vegades ens

poden defugir del cribratge objectiu, en el sentit que si açò ho

ha de fer, per exemple el metge de capçalera que és el qui més

coneixement pot tenir del pacient, hauria per fer-ho ben fet,

demanar el llibre de família al pacient, hauria de demanar una

declaració de dependència a la persona que és cuidadora i

potser tardaríem més en verificar aquests criteris de forma

objectiu, que no el temps en què es tardaria a cridar el pacient

per fer-li la prova diagnòstica o la intervenció quirúrgica. 

No obstant açò, entenem que en qualsevol cas els criteris

que es demanin han de ser objectius. I també entenc que

actualment el metge ja és coneixedor d’aquest context que

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201614596
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envolta cada un dels pacients i és qui pot determinar si la

intervenció o la prova diagnòstica ha de ser més o menys

urgent. 

Sí que en el punt tercer hi ha com un segon paràgraf que

nosaltres l’eliminaríem, donat que és més una valoració que

consideram més adient dins l’exposició de motius que no dins

el text dispositiu de la proposició no de llei.

En el punt quart simplement un parell de matisos; quan ralla

de millorar l’accessibilitat dels ciutadans a la informació de les

llistes d’espera, més que res és una qüestió perquè quedi el text

una mica més completat. 

En el punt cinquè eliminaríem allò de “processos quirúrgics

i llistes d’espera d’exploracions radiològiques”, entenent que

el portal ha de ser el mitjà de transparència de la gestió pública

cap els ciutadans, ho deixaríem en “processos”, perquè entenem

que “processos” ho engloba tot, perquè si distingim per

processos quirúrgics per a llistes d’espera d’exploracions

radiològiques, entraríem a unes especialitats que igual serien

massa extenses. 

L’esmena del punt sisè, simplement elimina una de “dels

criteris”, perquè entenem que queda millor “els criteris”. És una

qüestió només de redactat.

I en el punt setè es demana per part de la proposició no de

llei que s’estableixi un mètode, parla de mètode, per a

l’acceptació i conformitat per a l’atenció en centres alternatius

a l’ib-salut. Així com la cessió de les dades personals a aquests

centres, segons la legislació vigent, que quedi per escrit o

enregistrat. Entenem que no queda molt clar amb quins

elements s’hauria de fer. Nosaltres entenem que queda millor

i per tant, feim aquesta esmena de... “posar a disposició dels

usuaris i professionals un protocol” i que en base a aquest

protocol s’hagi de garantir que es doni aquest consentiment

exprés i que quedi d’alguna manera garantit que aquest

consentiment s’ha donat. Si ha de ser per escrit o enregistrat de

veu, o com sigui, jo entenc que açò ja és l’administració que ha

d’establir els criteris que millor consideri.

I per la nostra part res més. Esperam que es pugin acceptar

aquestes esmenes o que hi hagi qualque punt d’encontre, per tal

de poder fer possible aprovar amb el major consens possible

aquesta proposició. 

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Correspon ara al Grup

Parlamentari MÉS per Mallorca i té la paraula el Sr. Reus, per

un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. Bé, no m’allargaré molt perquè

essencialment des de MÉS per Mallorca estam d’acord amb

l’exposició que ha fet la Sra. Seijas i compartim els matisos que

hem presentat en set esmenes, que bàsicament no entren molt

en el fons, sinó que són matisos de redactat i de sistema.

No m’allargaré molt, perquè la Sra. Camps ja ha explicat

cada una de les esmenes. Només comentar-ne alguna. 

En el primer apartat, a la primera, entenem que també és

millor dir “una eina”, perquè sistema informàtic ja n’hi ha un,

que és el portal del pacient, i el portal del pacient en aquest cas

és una feina que s’ha fet durant anys, a la passada legislatura i

a l’anterior, i que dóna tota una informació als pacients, i

entenem més que un sistema informàtic, seria una modificació

del sistema que ja existeix, un afegit o un altre tipus d’eina,

però no tendria sentit tampoc un nou sistema informàtic. 

En aquest cas creim que està bé que és una bona proposta,

sobretot perquè en el tema de les llistes d’espera hem de

combatre dues coses, a part de combatre les llistes d’espera que

s’està fent i ens consta que és així, aquesta informació permet

lluitar contra el desconeixement, l’únic que es pot... l’ansietat

o la..., que pot provocar el desconeixement d’una persona que

no sap quan l’atendran, que no sap si seran dos mesos, si seran

tres, si seran quatre, si aquesta persona almanco té unes

indicacions de quan podrà ser amb més probabilitat, també de

quins són els motius pel que fa referència als criteris, creim que

és positiu.

També vull fer referència a l’esmena segona, compartim

també el que s’ha dit.

L’esmena tercera, la importància que aquests criteris siguin

aplicables, que siguin pràctics de qualque manera i que siguin

objectius. Per tant, compartim que..., no ens sembla malament

la proposta que s’ha fet, però creim que és més adient d’aquesta

manera, que siguin criteris objectius de valoració i després els

professionals, en base a les eines que tenen i a la informació de

què disposin, puguin establir quins són aquests criteris i allò

que és important, que siguin públics, que siguin objectius.

A la quatre no tenia cap comentari.

La cinc també ens pareix més encertat en lloc de fer

referència a consultes externes i a proves diagnòstiques més

freqüents, crec que és més encertat que no fer referència, per

exemple, només a les proves radiològiques.

I també el punt 7, consideram que el que hem de dir

nosaltres, el que volem és que quan hi hagi una derivació cap

a centres alternatius a l’ib-salut, hi hagi una acceptació i

conformitat expresses. Això crec que és el bàsic que hem de

demanar. I després la implementació d’això, de quin sistema

sigui, sigui escrit, sigui enregistrat, per veu. Com es dugui a

terme això creim que és millor deixar-ho a les possibilitats

tècniques i legals que hi pugui haver. Entenem que l’important

és que hi hagi aquesta acceptació i conformitat expressa,

simplement i de la millor manera que tècnicament i

jurídicament es pugui.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:



SALUT / Núm. 31 / 19 d'octubre de 2016 383

 

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara toca el Grup Parlamentari

MÉS per Menorca i té la paraula la Sra. Patricia Font, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Les llistes d’espera a salut són motiu

de preocupació, (...) en la proposta que avui ens du Podem i

que està inclòs en els acords pel canvi, perquè van a

desempoderar, en la mesura del possible, els pacients, amb tot

hem presentat un seguit d’esmenes que matisen una mica. No

entraré a matisar jo les esmenes perquè ja ho han fet

prèviament els meus companys.

La ciutadania té dret a conèixer com, quan i per què de les

llistes d’espera, de les derivacions, dels criteris, entre d’altres

aspectes a tenir en compte.

Pel que fa al primer punt, estam convençuts que la

incorporació d’aquesta i en el portal del pacient és una mesura

de transparència i d’informació fonamental avui en dia per tal

que el pacient pugui saber en tot moment com avança la llista

i saber quan serà atès.

Segon punt, és evident que s’ha de continuar fent feina en

la reducció d’aquestes llistes, així com fer tot el possible

perquè el temps d’espera sigui limitat.

Tercer punt, valoram positivament que l’usuari del sistema

de salut conegui els criteris per prioritzar o no els pacients en

la llista.

En el quart punt es demana un portal de transparència i salut

que publiqui com avancen les llistes d’espera, quines

estratègies s’apliquen, així com els recursos públics emprats.

Aquest punt el trobam força interessant, ja que només amb una

informació acurada podrem aconseguir una major implicació de

la ciutadania, tots hem de saber com i amb quins recursos ens

atenen.

En el cinquè punt s’insta la publicació trimestral d’aquestes

llistes i, si bé és cert que des de l’estiu del 2015 ja es fa, és

necessari que es faci amb més detall.

El sisè punt insta a publicar també els criteris per derivar a

centres concertats.

I per acabar, el darrer punt se centra en què existeixi un

protocol per certificar l’assentiment del pacient quan ha de ser

derivat a un altre centre.

El camí cap a la transparència en els governs és llarg, però

factible, i ho és perquè la ciutadania ho exigeix, perquè en el

dret a tenir informació i d’internet ens hem acostumat a poder

accedir-hi; una ciutadania informada és el millor esperó per

tenir governs forts i que només pensin en la millora de la nostra

vida.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. I ara correspon el torn de fixació

de posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Vicent Serra, per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Quan la portaveu del Grup Socialista

ha dit que anava a parlar del passat jo pensava que anava a

parlar de quan el PSOE donava suport a les externalitzacions,

a les privatitzacions, als copagaments i a la colAlaboració amb

les clíniques privades i anava a introduir el concepte de

disminuir la llista d’espera en base a això; doncs no, ha anat un

poc més cap aquí, cap a un govern d’esquerres i definint un

govern d’esquerres en què la llista d’espera, crec, m’ha semblat

sentir que havia estat zero, cosa que crec que ja diu prou com

per pensar subjectivitat d’aquestes afirmacions, comparant-les

amb un gran augment de llista d’espera quan justament va

entrar el Partit Popular, com sempre sense tenir en compte la

situació econòmica que vam haver de viure, en part, doncs,

gràcies a la gestió anterior dels governs d’esquerra.

Sigui com sigui, i tornant a la proposició no de llei en si,

vull dir que, en termes generals estaríem d’acord amb

l’exposició que ha fet la portaveu del Grup Parlamentari

Podem. I referint-me un poc al que està escrit a la PNL, dir que,

efectivament, el Decret Llei 3/12, del Partit Popular, que va fer

el Partit Popular, va derogar el Decret 86/2006, que també es

va fer per part del Govern balear quan hi havia el Partit

Popular, era el Decret de garantia de demora. Però vull dir que

els pacients en aquell moment, en el moment que es va derogar

aquest decret els pacients es varen poder acollir al Reial Decret

1039/2011, de 15 de juliol, pel qual s’establien uns criteris

marc per garantir un temps màxim d’accés a les prestacions

sanitàries del Sistema Nacional de Salut; és a dir, a part

d’aquest decret de garantia de demora, n’existia un altre a

nivell nacional que permetia garantir doncs les demores a

cirurgies cardíaques o valvulars, cirurgia cardíaca o coronària,

cirurgia de cataractes, pròtesis de maluc i pròtesis de genoll, és

a dir que aquest concepte de greu desprotecció del qual parla

a la introducció escrita del Grup Parlamentari Podem doncs

pens que no s’ajusta tampoc a la realitat.

I per altra part, si el Decret de garantia de demora doncs

estigués en vigor, doncs podríem pensar que s’havia fet qualque

cosa perquè aquesta situació de greu desprotecció s’atacàs

d’alguna manera; doncs no, si el Decret de garantia de demora

no està en vigor, vol dir que, possiblement, no existeixi aquesta

greu desprotecció, i d’això doncs ja ha passat un any i mig.

Bé, vull recordar que encara amb el Decret del 2006 en

vigor de vegades el que passava era que s’oferia Son Espases

a malalts de Formentera, de Menorca o d’Eivissa per anar

precisament a un altre hospital públic, a l’Hospital de Son

Espases. Recordem que el fet que la gent sigui fora de l’illa on

està Son Espases, doncs facilitava que la gent ho pogués

rebutjar i, així, s’acomplia, perquè ja s’havia ofert un altre

centre; s’evitava, per tant, també el fet d’entrar o d’anar a la

privada, s’evitava anar a una privada, en definitiva.

Per tant, vull dir amb això que la transparència i la

normativa moltes vegades no permeten acotar la realitat i aquí

enllaç amb unes paraules que ha dit la portaveu del Grup
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Parlamentari Podem, ha dit: “No se trata de publicar listas”,

no?, es tracta d’actuar en base a la realitat i poder fer les coses

amb seny i fer-ho bé, hi hagi decret o no hi hagi decret.

Aquesta proposició no de llei, per altra part, parla d’una

transparència de la llista d’espera, parlam d’una proposició

d’acompliment d’un acord, aquesta normativa és dins l’acord

de governabilitat. Per tant, això què vol dir? Si es demana una

cosa que és dins l’acord de governabilitat, vol dir que aquest

acord no s’acompleix, per tant és un punt a remarcar.

Així, en el punt 1, pàgina 4, figuren els tres primers punts,

que citaré: establirem un nou decret de garantia de demora

màxima per a llista d’espera, per a intervencions quirúrgiques,

per a proves diagnòstiques i per a consultes amb especialistes,

establint mecanismes dins el sistema sanitari públic per a

aquells casos on no s’acompleixi i publicant la llista d’espera.

Dos: gestionarem aquesta manera perquè cada pacient pugui

saber la seva situació a la llista i el temps aproximat que manca

per a l’atenció i fomentarem la transparència dins la gestió

sanitària amb la participació activa dels professionals i dels

ciutadans i ciutadanes per tractar de millorar la qualitat

d’atenció i ser més eficients.

És a dir, hi ha un compromís per escrit de millorar la

transparència que, de moment, s’incompleix, perquè a altres

comunitats autònomes sí que s’ha agafat com a prioritari i

s’acompleix, de fet, sense anar gaire més lluny, a Catalunya

podem optar a dos enllaços on no només consten les llistes

d’espera, sinó també els indicadors de qualitat de l’hospital o

les taxes d’intervencions per hospital o la tipologia dels

pacients, amb la qual cosa els criteris per estriar centre

hospitalari, no només és temps d’espera com aquí, sinó que es

poden considerar altres paràgrafs.

Aquesta proposició no de llei, en definitiva, sí que és ver

que millora la transparència i per tant el Partit Popular la votarà

a favor, tal com és aquesta proposta. Ara bé, s’han comentat

una sèrie d’esmenes que dels set m’agradaria, en cas que

s’acceptassin, el vot per separat, almenys separar el 2, separar

el 2 de la resta, perquè sí que és veritat que, menys el 2, la resta

milloren la redacció, milloren qualque criteri tècnic, milloren

coses que no canvien, en definitiva, la proposta del Grup

Parlamentari Podem.

No així, amb l’esmena número 2, la qual evita, d’una forma

prou hàbil, el fet de la paraula “garantia de demora” i, per altra

part, ho posposa tot a una valoració i control a l’any 2018. Per

tant, pensam aquesta situació que vivim ara es milloraria prou,

es milloraria prou poder avançar tot això a l’any que ve i no

haver d’esperar a l’any 18, on no sabem de quina manera,

perquè aquesta esmena és una esmena, francament, és una

esmena molt inespecífica quant a continuar dedicant recursos

humans, d’acord; tornar implantar una regulació que limiti les

demores màximes, quina regulació? I parlam d’aquesta posada

en marxa a l’any 2018, però quina regulació? La proposta del

Grup Parlamentari Podem crec que és molt més concreta en

aquest aspecte, en el sentit que parla d’una garantia de temps

d’espera i tornar a instaurar el Decret de garantia de demora,

que és el que pensam, des del Partit Popular, que seria una via

de millorar d’una forma definitiva aquestes llistes d’espera que

existeixen. Del contrari, es podria pensar que les raons d’estalvi

i de passada evitar les clíniques privades són factors que

sobrepassen la disminució de llistes d’espera; és a dir que

sacrifiquen llista d’espera pel fet de mirar el tema econòmic i

d’evitar les clíniques privades.

I jo, francament, pens ningú no ho vol. Per tant, veurem si

això es produeix a la votació, veurem qui anteposa la millora de

llistes d’espera als concerts amb les privades o a criteris

econòmics i, en aquest sentit, repetesc, m’agradaria canviar,

vull dir, separar les votacions, de tal manera que es fessin dos

blocs: un amb la proposta número 2 i la resta, en cas que siguin

acceptades les esmenes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Correspon ara al Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,

té la paraula la Sra. Maria Antònia Sureda, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Sra. Seijas,

set punts, set esmenes, sempre anam a puntualitzar el màxim,

no és la primera vegada que ens hi trobam.

Bromes a part, i veient que són puntualitzacions que no

modifiquen el fons de la qüestió, entenem que aquesta

proposició no de llei que presenten avui té com a objectiu

millorar en termes de transparència les llistes d’espera, parlam

d’accedir a la informació personalitzada sobre l’espera

prevista; de la regulació que limiti les demores màximes; de

conèixer els criteris de priorització, la inclusió o exclusió dels

pacients a la llista d’espera; de l’estratègia d’abordatge per a

disminució de les llistes; de xifres i processos a seguir; de la

derivació a centres concertats; de l’acceptació i conformitat per

a l’atenció als centres alternatius a l’ib-salut.

Pensam que a l’era de la informació i de la transparència no

té molt de sentit que no es posi a l’abast dels pacients tota la

informació relativa a una qüestió tan important com és aquesta.

Segons les dades d’ib-salut de gener, 13.478 pacients esperaven

quiròfan i 60.749 esperaven una consulta d’un especialista.

Tots sabem els problemes i incerteses que suposa estar a una

llista d’espera i, per això, mentre es fa feina per reduir-les,

també és important fer feina per aconseguir un funcionament

cada vegada més transparent, sobretot i també parlam que a

aquest govern li agrada parlar de transparència i creiem que

aquesta seria una passa que aniria de les paraules als fets.

Pensam que fa un any i mig que governen i podria estar en

marxa. Per tant, nosaltres no podem més que donar suport a

aquesta iniciativa i que es posi en marxa tan aviat com sigui

possible.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sra. Sureda. Correspon ara al Grup

Parlamentari Mixt i té la paraula la Sra. Olga Ballester, per un

temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Pues desde Ciudadanos nos parece muy

oportuno y muy necesario conseguir la transparencia en las

listas de espera sin más demora y es importante también

recuperar el Decreto de garantías de demora, por lo tanto nos

parece muy acertada esta proposición no de ley que presenta

Podemos y que está en la misma línea de opinión de

Ciudadanos, por lo que apoyaremos todos los puntos.

Tenemos realmente una legislación que ampara al

ciudadano pero que no se ha cumplido nunca, algo increible e

imposible de justificar, salvo en beneficio exclusivo de una

administración no transparente para no tener que verse obligada

a ser controlada por los ciudadanos a los que se debe. En lo que

llevamos de legislación, el ib-salut se ha limitado a presentar de

vez en cuando unos informes con sus datos de listas de espera,

que, perdónenme, pero creo que son una tomadura de pelo para

los ciudadanos, ya que son imposibles de comprobar ni de

consultar.

Y además, apoyados en esta información, decir que han

bajado las listas de espera. Han dado la información, una

información que quieren pero que es imposible de cotejar por

los propios pacientes ni por ninguna institución. Y realmente,

en la calle, el ciudadano de a pie, la gente comenta, cada día

con más frecuencia, que las listas de espera son mucho más

largas de lo que nos venden.

El ib-salut nos está, por lo tanto, usurpando el derecho

fundamental, como ciudadanos, de disponer de un sistema de

información y registro de pacientes en lista de espera de la

sanidad pública, fiable y transparente.

También añadiría que nombrar a un defensor de los

usuarios del sistema sanitario público de las Illes Balears,

independiente, es muy importante, ya que, entre otras de sus

funciones está la de denunciar las listas de espera con mucha

demora y la de exigir y comprobar que éstas sean transparentes.

El PSOE lleva en su programa electoral recuperar ambas

cosas, tanto el Decreto de garantía de demora como el Defensor

del usuario, es cierto que en las propuestas de resolución ya se

apoyó la propuesta de Ciudadanos de nombrar a este Defensor

del usuario, pero bueno, esperamos que se haga ya. Realmente

aquí la diputada del Partido Socialista ha comentado que el

Partido Popular eliminó estas dos propuestas, como un ping-

pong, pero realmente es que si ustedes tampoco lo hacen, pues

tampoco tienen mucha autoridad de ir dando lecciones.

También comentar que en la propuesta del PSOE y de

MÉS, que ponen la puesta en marcha en el primer semestre de

2018, a nosotros nos parece demasiado tarde para algo tan

importante, ya que es un derecho básico. Además, bueno,

creemos que todas las propuestas que se hacen aquí creemos

que son bastante asumibles, porque son importantísimas y no

deberían dejar de ponerse en marcha.

En cuanto al punto 6, donde se solicita el informe de los

criterios para derivar a los pacientes a centros concertados,

también me parecería muy oportuno y lo completaría pidiendo

el gasto que supone esta atención, por paciente y

procedimiento, también la evaluación a los centros a los que se

derivan estos pacientes.

Y comentar que el punto 4 me parece importantísimo,

además yo creo que es una muy buena demanda porque, como

dice aquí, especifica y explica que es verdad que llevaría a un

estudio y a una investigación de las verdaderas necesidades

clínicas y de una mejor organización sanitaria.

En cuanto a las enmiendas, retrasar todo esto a 2018 no lo

creo conveniente.

Y el resto de enmiendas que puntualizan cómo dejar el

escrito, es cierto que es verdad que puede quedar mejor a los

ojos, pero también es verdad que elimina muchas concreciones

que a lo mejor el que ha expuesto esta proposición no de ley da

importancia a la hora de realizar este punto.

También, nosotros, menos la enmienda de retrasar hasta

2018, lo que acepte el grupo proponente pues ya nos irá bien.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Correspon ara la intervenció

del Grup Parlamentari Podem com a grup proposant, per fixar

la posició i assenyalar si accepta les esmenes, i té, Sra. Seijas,

una exposició de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Bueno, hay alguna enmienda, como bien tanto el PP como

Ciudadanos y otros grupos habéis remarcado, que si se puede

concretar y que mejoran nuestra propuesta y sí se pueden

aceptar, pero hay otras que entendemos que tienen...

El punto 4, entendemos que no vamos a admitir ninguna

enmienda al punto 4.

Y después, en el resto de puntos, pues, puesto que no vamos

a admitir tampoco la puesta en marcha después del 2017, es

decir, a ver si podemos hacer un remix en cuanto a nuestra

propuesta y lo que nos propone MÉS Mallorca, MÉS Menorca

y el PSIB, ¿no?

Por ejemplo, en el caso del punto 1, entendemos que en vez

de “sistema informático” “l’eina informàtica”, eso sí lo

aceptaríamos.

En el punto 2, también aceptaríamos, por ejemplo, el texto

que quedase “El Parlament de las Illes Balears insta al Govern

de las Illes Balears a continuar dedicando recursos humanos y

económicos per tal de reduir las listas de espera y, un cop

estabilizada, tornar implantar una regulación que limite las

demoras máximas y evalúe sus resultados iniciando aquesta

posada en marxa dins el 2017".
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Es decir que no puede pasar esto del 2017, tiene que estar

dentro del 2017. Si lo aceptan así, nosotros le daríamos el visto

bueno.

El tema del punto 3, donde pedimos que se tenga en cuenta

también los criterios sociales, además de los puramente

sanitarios, pienso que sí, que es a lo mejor detallar mucho,

pero, como comentaba la Sra. Ballester, entiendo que eso es

necesario si, por ejemplo, el último párrafo, pues no lo... lo

suprimiríamos, quedando de esta forma el punto 3: “El

Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a donar a conèixer els criterios de priorización de la

inclusión o exclusión de pacientes en la lista de espera con los

criterios objetivos de valoración, se han de tener también en

cuenta criterios sociales, a més dels purament sanitaris como

son los determinantes sociales, el hecho de tener hijos a cargo,

la condición de cuidador principal, etc.”, así sería, y la última

parte se suprimiría.

El Parlamento..., el punto 4 ya quedamos que quedaba

igual.

En el punto 5, aceptamos el matiz de “seguir publicando

trimestralmente” porque parece ser que esta gestión... se está

publicando ahora mismo, aunque, como bien comentaba la Sra.

Ballester, es complicado encontrarlo dentro del portal, no es

una cuestión que sea asequible, y insistiremos en esto en la

conselleria para que se hagan más accesibles los datos a

cualquier persona, que no tenga que tener un máster en

informática para poder encontrar los datos que se necesitan.

En el punto 6, también aceptamos el tema de quitar la “d”

y dejar “els criteris”en vez de “dels criteris”.

Y en el punto 7, aceptamos que quede que “El Parlament

de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a

elaborar y a poner a disposición de los usuarios y profesionales

un protocolo que ha de ser aceptado de forma expresa”...

bueno, “la aceptación y la conformidad para la atención en

centros alternativos al ib-salut, así como la cesión de los datos

personales a estos centros según la legislación vigente.”

Si esto es asumible por los partidos que han presentado las

enmiendas, nosotros también lo daríamos por bueno y en aras

al máximo consenso. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas, però aquest president és incapaç

de...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Ah, perdón.

EL SR. PRESIDENT:

... resumir el que vostè ha dit, si vol tornam intentar repetir

el que vostè ha dit i vostè va modulant. Per una banda, el Sr.

Serra ha demanat una votació separada del punt 2, perquè és

una qüestió de procediment que hauria de quedar clara si

l’accepta o no.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President, quedaria pendent de la redacció

definitiva...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no...

EL SR. SERRA I FERRER:

..., de saber si ho votam tot conjuntament o no.

EL SR. PRESIDENT:

... això és el que intentam aclarir.

Sra. Seijas, respecte del primer punt, he entès que vostè

acceptava la redacció de l’esmena número 1.

(Remor de veus)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

(...) informática (...)

EL SR. PRESIDENT:

Afegir només” informàtica”?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. La número 2, vostè entenc que fa una transacció

a l’esmena número 2 que li han presentat, que afegia després de

“llista d’espera”, “un cop estabilitzat”? I canviar “primer

semestre del 2018" per “dins el 2017".

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Desde la espera... “i un cop estabilitzada”, sí... “tornar a

intentar una regulación que limite... (...) máximas y evalúe esos

resultados diciendo que es posarà en marxa dentro del primer

semestre... -no-, dentro del 2017".

EL SR. PRESIDENT:

A veure, torn a repetir, el que el president ha entès és que,

després de “reduir llistes d’espera”, vostè ha introduït el

concepte “un cop estabilitzades”, no?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, “i un cop estabilitzades”, exactamente.
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EL SR. PRESIDENT:

I a la part final s’eliminava “primer semestre del 2018" per

“dins el 2017".

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

“En marxa dins el 2017, exactamente, se eliminaba “el

primer semestre del 2018" exactamente.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. 

EL SR. SERRA I FERRER:

Parlar “d’un cop estabilitzades” és un concepte molt

relatiu...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sr. Serra. Aquí podem fer dues coses: jo, davant

la complexitat estic intentant aclarir-ho, perquè és important

saber què votam, eh? El que no podem admetre és ara un torn

de rèplica, contrarèplica, perquè el grup proposant ja ha

expressat els seus criteris... Sr. Serra, ha expressat els seus

criteris, per tant, l’únic que ha de contestar en aquest cas és el

grup proposant.

Passem a la número 3, la número 3... he entès que vostè

mantenia el text i l’únic que feia era retirar la darrera part del

seu propi text.

(Remor de veus)

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, ¿podemos pedir un receso porque veo que hay

mucho...?, es que si no nos...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, perfecto, tiene cinco minutos.

EL SR. PRESIDENT:

Recomençam la sessió i el que li demanam, Sra. Seijas, és

si ens pot llegir tal com queden els punts de la proposició no de

llei, primer perquè es pugui prendre registre per al llibre de

sessions i perquès després tothom sàpiga exactament què

procedim a votar.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Vale. Bueno, entonces quedamos en que el punto 1 es tal

como está redactado en la propuesta inicial, salvo que se

sustituye “un sistema informático” por “l’eina informàtica”. 

En el punto 2, después de “listas de espera”... vamos a ver,

“el Parlamento de las Illes Balears insta el Govern de las Illes

Balears a continuar dedicando recursos humanos y económicos

per tal de reduir las listas de espera...”, espera, esto no está, no,

la tenía yo en la anterior, sí, espera, es que está diferente aquí;

sí, “el Parlament de las Islas Baleares insta el Govern de las

Islas Baleares a continuar dedicando recursos humanos y

económicos per tal de reduir las listas de espera y un cop

estabilizada tornar a implantar una regulación que limite las

demoras máximas y evalúe els seus resultats iniciant aquesta

posada en marxa dins el 2017". 

EL SR. PRESIDENT:

Això és sobre el text de l’esmena número 2, eh? D’acord?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Salvo que no es en el primer semestre sino que es dins el...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, però és el text de l’esmena número 2. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Vale, perfecto, con que es dins el 2017.

El punto 3, queda como... se acepta la enmienda, pero con

una transacción, colocando al final de “objectius de valoració”,

“se han de tener en cuenta criterios sociales a més de los

puramente sanitarios como los determinantes sociales, el hecho

de tener hijos al cargo, la condición de cuidador principal,

etc.”, quedaria de esta forma. 

El punto 4 es tal como está en nuestra propuesta. 

El punto 5 sería como seguir... sería el nuestro...

admitiríamos lo de seguir publicando trimestralmente esta... la

enmienda, “a seguir publicando” en vez de “a publicar

trimestralmente” “a seguir publicando trimestralmente”.

El punto 6 le quitaríamos la “de”, quedaría “els criteris” en

vez “dels criteris”, tal como se marca en la enmienda...

EL SR. PRESIDENT:

Perdone, Sra. Seijas, però la número 5...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

¿Sí?

EL SR. PRESIDENT:

... si parlam sobre la seva redacció original, on acabaria?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

La transacción.

EL SR. PRESIDENT:
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“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a publicar trimestralment en el portal del pacient

les dades sobre les llistes d’espera, incloses les xifres per

hospital i per processos”

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

El punto 5 tal como está en nuestra proposición. 

El punto 6, quitándole la “de”, sería “... a través del portal

del paciente els criteris utilizados” en vez de “dels criteris”.

Y al punto 7 se acepta la enmienda presentada, tal como

está redactada. 

EL SR. PRESIDENT:

¿Al punto 6 acepta usted la enmienda?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vale. Y el 7, ¿la acepta? 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Qué hacemos, ¿votación conjunta o votación separada?

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Eh... conjunta. 

EL SR. PRESIDENT:

Idò, procedim a votar aquesta proposició no de llei de

manera conjunta, els set punts, tal com ha exposat el grup

proposant. 

Vots a favor?

Vots en contra’

Abstencions?

Idò, queda aprovada aquesta Proposició no de llei RGE

núm. 11247/16, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a millorar la transparència en les llistes d’espera del

sistema sanitari a les Illes Balears.

2) Proposició no de llei RGE núm. 11538/16,

complementada amb l’escrit RGE núm. 11546/16, del Grup

Parlamentari Mixt, relativa a servei de cuina de l’Hospital

de Son Espases.

Passam a continuació al debat de la Proposició no de llei

RGE núm. 11538/16, complementat amb l’escrit RGE núm.

11546/16, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei de

cuina de l’Hospital de Son Espases, i per a la seva defensa té la

paraula la Sra. Olga Ballester, per un temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, Sr. Presidente. Desde esta comisión Ciudadanos

quiere trasladar a todos los grupos la petición del personal

estatutario de cocina de Son Espases sobre la situación que se

está viviendo en las cocinas, tanto a nivel laboral como de

gestión, que impiden dar en su conjunto un buen servicio a los

usuarios. Una situación que se lleva produciendo desde que en

2010 se produjo el traslado de Son Dureta a Son Espases con

la concesión del servicio. Creemos, pues, que ya va siendo hora

de resolver aquello que no funciona.

El 5 de julio de 2016, el personal estatutario de cocina,

dependiente del Ibsalut, registra un comunicado dirigido a la

directora gerente del Hospital Universitario Son Espases, el

HUSE, María Dolores Acón Royo, acerca de la situación

insostenible en las condiciones de trabajo del servicio de cocina

del hospital. Los trabajadores estatutarios del servicio de cocina

declaran que esta situación es debido a la elevada carga de

trabajo y a una deplorable gestión por parte de la concesionaria

que les impide realizar bien su trabajo y ofrecer un servicio de

calidad. 

Además de esta mala organización también declaran que las

infraestructuras están en malas condiciones y que muchas veces

hay falta de género a la hora de elaborar las dietas. Además,

todo ello se une a una indiferencia hacia las quejas y denuncias,

por parte de la gerencia del hospital, de los gobernantes del

servicio de cocina y de los jefes de cocina que cuestionan

continuamente a los trabajadores y ha llevado a éstos a la

decisión de denunciar la situación a través de la prensa en

varias ocasiones y en esta ocasión también a acudir al amparo

de los grupos parlamentarios.

Los profesionales apuntan que está en juego su

profesionalidad y sobre todo el bienestar de los pacientes, que

es lo más importante. 

El 30 de julio, preguntada la gerente del HUSE sobre esta

situación, comentó que le habían llegado comentarios desde

hacia meses, pero que el comunicado lo recibió sólo hacía una

semana y declara que no se había reunido todavía con los

directivos de la empresa concesionaria del servicio. 

A nosotros no nos parecen correctas estas declaraciones,

consideramos que si un gerente de un hospital sabe desde hace

meses de una problemática en un servicio, lo que se tiene que

hacer es bajar al servicio e intentar escuchar los problemas que

se proponen para ver si se puede solucionar.

Por su parte la consellera de Salud, Patricia Gómez, el día

3 de agosto, aseguró a un medio de comunicación que el

control de la cocina de Son Espases es exhaustivo; que un

hospital necesita un tiempo de rodaje; que las quejas se van

estudiando cada día y que la relación con la concesionaria del

servicio es buena, pero no apunto nada acerca de estudiar o

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201611538
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buscar una solución a las demandas del personal estatuario de

cocina y dar solución a dichas quejas.

Quizás, una vez informados, tras hablar con el servicio de

cocina, una vez informados de la actuación de la Sra. Acón, o

de la Sra. Patricia Gómez, nosotros consideramos que quizás

por estas razones, porque vemos que hay una dilación en el

tiempo o por parte de la administración que no haya esa

agilidad y esas ganas de ir al servicio y solucionar, quizás es lo

que nos ha llevado debido a este mal funcionamiento del

servicio a llevar esta propuesta aquí al Parlamento.

Porque, como vemos, la versión del personal de cocina de

Son Espases no tiene que ver con lo expuesto por la consellera,

en cuanto al funcionamiento del servicio de cocina, ni lo

expuesto por Acón. Los trabajadores denuncian que esta

situación la padecen desde hace ya casi seis años, es decir,

desde su traslado de Son Dureta a Son Espases en el 2010. Y

además, comentan y aportan que el 5 de diciembre de 2013 se

hizo un informe realizado por los Servicios de prevención de

riesgos laborales sobre cargas de trabajo del personal de

cocina, y se incumple hoy en día las recomendaciones que se

hacían, ya se hizo una queja el 31 de marzo de 2014, donde se

hizo un manifiesto dirigido a la Gerencia del hospital

denunciando estos hechos, que no funcionaba bien desde su

puesta en marcha. Se ha vuelto a hacer un nuevo manifiesto el

5 de julio de 2016. La verdad es que resulta sorprendente que

tras seis años de denuncias continuadas, la situación no se haya

solucionado, ya no sólo por el bien de los profesionales del

servicio de cocina del hospital de referencia de Baleares, sino

por la calidad del servicio y del bienestar y necesidades de los

pacientes. 

Por todo lo expuesto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

ha presentado una proposición no de ley con dos puntos.

El punto 1, que dice: “El Parlamento de las Illes Balears

insta al Gobierno de las Illes Balears a que, de manera urgente,

establezca una mesa de diálogo entre la Conselleria de Sanidad,

la Gerencia del Hospital de Son Espases, la empresa

concesionaria y el comité de empresa.” Este punto lo

establecimos porque, tras hablar con este grupo de personas,

comentamos que a nivel laboral nosotros, como grupo de la

oposición, y siendo problemas laborales, nosotros no podíamos

hacer ninguna iniciativa, pero lo que sí podíamos hacer, en

vista de que no hay diálogo entre las partes, yo creo que para

solventar un problema que ya tenemos seis años con lo mismo,

yo creo y veo muy conveniente no tener miedo al diálogo. Yo

creo que si se sientan la Conselleria de Sanidad, la Gerencia del

hospital, la empresa concesionaria, el comite de empresa y se

exponen los problemas que existen, sabiendo que es un

problema complejo, pero sabiendo que no todo el mundo tiene

toda la razón, ni todo el mundo tiene..., ni toda la razón, ni

ninguna razón. Entonces, si lo que realmente se quiere es

solventar un problema, qué menos que hacer una mesa de

diálogo para que todos escuchen, no como ahora que todo el

mundo dice que sabe del problema, pero no se soluciona.

En segundo lugar, proponemos, eso sí, que “El Parlamento

de las Illes Balears inste al Gobierno de las Illes Balears a que

proceda a realizar una auditoria a la empresa concesionaria del

servicio de cocina, para comprobar, detectar y corregir las

anomalías, tanto en las funciones a realizar por todo el

personal, como la calidad global del servicio, conforme a los

pliegos de la concesión.” Es decir, si hay problemas de calidad

y de aquello que se había estipulado con la empresa, es

justamente una proposición no de ley que hicimos ayer en el

pleno, donde la administración, por mucho que concesione, no

puede desentenderse del servicio; es decir, si hay problemas y

no llega una buena calidad al usuario, o los trabajadores se

quejan de que no se cumplen las condiciones laborales, pues no

tiene más que hacer una inspección.

Y por eso pedimos en el caso de que..., bueno no está

puesto como en el caso de que el apartado a) se vaya al

apartado b), pero bueno, es como un sentido común, ¿no? Si se

abre un espacio de diálogo, una mesa de diálogo y se consiguen

resolver los problemas de las partes, perfecto, pero, si no, se

tendrá que abrir una inspección, porque lo que está claro es que

el problema existe y tenemos que afrontarlo. No se pueden

cerrar los ojos a una realidad por muy complicada que parezca,

o porque todos crean que tienen el cien por cien de razón.

Nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. En torn de fixació de

posicions pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.

Vicent Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Tornam dur avui, aquesta vegada a

iniciativa del Grup Parlamentari Ciudadanos, que vull dir que

té una exposició molt treballada, amb la qual cosa és difícil

afegir res més. Doncs, com dic, tornam dur avui queixes d’una

externalització. Dia 1 de juny d’aquest mateix any va ser la

cuina de Can Misses, que també es va tractar a la Comissió de

Salut, i ara parlam de la cuina de Son Espases. 

En els dos casos es varen excusar amb el trasllat, però

veiem que la problemàtica de Son Espases dura ja sis anys des

del trasllat. En ambdós casos aquestes queixes estan avalades

per treballadors i sindicats. En ambdós casos es parla de

problemàtica apareguda quant a augment de càrrega de feina i

problemes amb retalls de personal. Per això, el que pensam és

que s’evidencia una gestió insuficient de les externalitzacions,

unes externalitzacions que el PSOE i el pacte, en el seu

moment, varen estriar com a model de gestió amb el qual el

Partit Popular no hi està en contra, però quan es tria aquest

model, l’administració ha de poder garantir el servei, o bé amb

un major control de la forma de gestió per part de

l’administració, o amb un major control de l’administració per

a la selecció de les empreses que concursen, per assegurar la

gestió futura amb les empreses solvents. O bé, els dos casos a

la vegada.

Per això pensam que el que falla són els dos punts i si han

fallat els dos punts a les dues illes, vol dir que tenim un

problema central de conselleria, que hauria de donar

explicacions, a no ser que fos el gerent de Son Espases qui

assumís personalment la mala gestió denunciada d’aquesta
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problemàtica concreta, que, segons els treballadors, dura ja sis

anys. 

Per això, li votarem a favor d’aquesta PNL. Gràcies, Sr.

President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem té

la paraula la Sra. Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues poco hay que añadir porque ha

sido muy clara en su exposición la Sra. Ballester. Decirle que

compartimos totalmente su criterio y de verdad que la

felicitamos por traer esta PNL aquí al Parlamento.

Y que es una realidad que los servicios que están

externalizados con la concesionaria, tanto en Son Espases como

en Can Misses, pues que están siendo deficitarios en cuanto a

una atención como toca a los pacientes, y también con los

derechos de los trabajadores. Cuando la concesionaria no

funciona, pues le meten multas y ¿qué hace una empresa

privada cuando tiene multas? Lo que hace es no reducir sus

ganancias e ir en contra del servicio prestado, en la calidad del

servicio prestado y de exprimir más a los trabajadores. Eso es

lo que está pasando.

Uno de los acords pel canvi también es el tema de auditar

todas las concesionarias que existen en la administración

autonómica. Estamos llevando esto al seguimiento de acords

pel canvi y esperemos que se nos diga cómo está la situación de

estas auditorias, o cuándo se van a empezar, porque creo que es

conveniente revisar todos los servicios en los que hay

concesiones, para comprobar simplemente que se están

cumpliendo los pliegos de condiciones y lo que se ha

contratado con las diferentes empresas en el momento de que

se les ha cedido este servicio.

Nada más que aportar. Por supuesto que daremos apoyo a

esta iniciativa. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Té la paraula pel Grup MÉS per

Mallorca el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Començaré dient el sentit del vot, amb el primer punt no

estam d’acord, perquè en el primer punt consideram que

existeixen les meses i existeixen els ponts i els canals adequats

per tractar aquests temes, existeixen i no té sentit que establim

una mesa de diàleg entre la conselleria, la gerència, l’empresa

concessionària i el comitè d’empresa, consideram que

existeixen ja els canals adequats i les vies legals i

reglamentàries per resoldre aquests temes. 

El segon punt ens sembla innecessari, entre cometes, però

li donarem suport; innecessari dic..., ens sembla bé el sentit,

però les concessions estan subjectes a uns plecs, a uns plecs en

què hi ha uns responsables d’aquell concurs i d’aquells plecs

que tenen una responsabilitat, i ens consta, per les dades que va

donar la consellera, que s’està fent el seguiment, que s’han

posat sancions, que s’han posat plets contra una part d’aquestes

sancions per desacord, i a mi m’agradaria saber si ha estat

sempre així, si els darrers cinc, sis anys, a veure quantes

sancions s’han posat, perquè estaria bé saber, ara que el Partit

Popular pareix que..., a mi al principi m’ha semblat que el Sr.

Vicent anava a atacar les externalitzacions i estava amb els

cabells drets, però després he vist que no, que el problema és

que les externalitzacions són un bon sistema, el que passa és

que no funcionen perquè els que estan governant ara no en

saben, quan el sistema, els plecs i fins i tot jo crec que els

funcionaris que deuen fer la feina de seguiment no són càrrecs

polítics, deuen ser tècnics que estan a l’administració.

Per tant sabem, tenim constància que es fa aqueixa

comprovació, tenim constància que es posen sancions, no tenim

constància de moment -no vol dir que no hi siguin, però- que en

els passats anys també es fes, però evidentment que es continuï

fent, dir realitzar una auditoria o que es continuï realitzant a

nosaltres també ens és igual i amb el sentit general estam

d’acord.

I res més. En el punt primer ja dic que no hi donarem

suport.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi

PROPOSTA PER LES ILLES, la Sra. Maria Antònia Sureda,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, les

denúncies pel mal estat de la cuina de Son Espases es remunten

a fa sis anys, i encara hi havia l’anterior conseller; per tant

pensam que és un problema que s’ha anat allargant i que ningú

no hi ha posat solució, no és un tema del conseller que hi hagi

hagut o del color del conseller que hi hagi hagut. Ni uns ni els

altres, i això és allò seriós, no han posat remei a la cuina

d’aquest hospital, que a més tots sabem que és públic.

Sabem que la presidenta, al Ple de dia 4 d’octubre, va dir

que les incidències se solucionaven o es resolien al voltant d’un

85%. Volem recordar que ja des d’El Pi jo mateixa vaig fer una

pregunta sobre les ambulàncies i anava una miqueta

encaminada en aquest sentit de la proposició no de llei que avui

ens han presentat. És evident que la lluita contra la precarietat,

que aquest govern sempre du per bandera, s’ha d’aplicar, i se

n’ha de donar exemple. Ara bé, també he de dir que aquí hi ha

dos temes dels quals es parla: un és el tema del servei, que això

és el que ens ha de preocupar, i l’altre és un tema laboral, que

evidentment ens ha de preocupar, però hi ha una concessió

donada i per tant s’ha de tractar des de la concessió o del

personal amb la concessionària o l’empresa.

Nosaltres pel que fa al punt 1, si queda talment... sabem que

hi ha les meses sectorials que van fent feina i creim -i amb això

avui matí he pogut parlar amb la diputada- per ventura el tema

de poder solucionar problemes laborals específics d’empreses
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és un tema delicat també, des del Parlament que ens hi fiquem

específicament i no de manera general. Per tant jo si segueix el

punt que quedàs així m’abstendria. Crec que el que importa és

que es doni prioritat a fer l’auditoria i s’actuï segons el resultat

d’aquesta auditoria; és a dir, l’auditoria d’aquest plec de

condicions ja dirà a les persones o als treballadors que estaven

al servei a Son Dureta que varen passar a fer feina a Son

Espases, en el plec de condicions jo crec que en toca parlar; jo

sincerament no l’he vist, però crec que s’ha d’auditar el plec de

condicions, el que deia i el que en realitat passa amb l’empresa

concessionària, i a partir d’aquí actuar amb contundència,

perquè el que importa és que hi hagi un bon servei a l’Hospital

de Son Espases i en general a tots els altres hospitals. Per tant

crec que és prioritari el punt b), que es faci aquesta auditoria als

plecs de clàusules, i a veure si s’executen i es fan així com

pertoca. I en el punt 1, si segueix igual, ja dic, ens abstendrem

perquè pens que l’empresa ha de donar explicacions a la

Gerència, i el comitè d’empresa o els laborals han de fer feina

i si no han de denunciar allà on pertoca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS

per Menorca, la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Abans de tot voldria dir que MÉS

per M enorca  no  està a favor d’aquest model

d’externalitzacions, però és el que tenim i tornar enrere el

model suposarien molts de doblers, cosa que no podem fer

actualment.

És evident que amb aquest model el que s’ha de fer és

controlar i, com ja ha dit el Sr. Reus, sancionar; per exemple,

des de la conselleria ens informen que s’està realitzant tot un

seguit de controls que han donat com a resultat unes

penalitzacions que han suposat més de 426.000 euros en

deduccions aplicades a la factura. Entenem que existeix un

conflicte amb els treballadors que són de la concessionària i

voldrien formar part de l’ib-salut, i que s’ha de fer el possible

per millorar les seves condicions.

Votarem en contra del primer punt per motius ja explicats

a les intervencions que m’han precedit, i respecte del segon

punt tenc seriosos dubtes, ja que en el passat debat de política

general es va aprovar una proposta de resolució de Podem en

la qual s’instava a fer aquestes auditories, per la qual cosa

entenc que ja s’ha fet aquest manament; però reconec que la

redacció tal i com està no em satisfà, ja que entra en el detall de

l’auditoria, i entenc que l’auditoria contempla tots els aspectes.

Vull esperar a escoltar altres aportacions i que la Sra. Ballester

acabi de matisar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista

té la paraula el Sr. Enric Casanova, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, vegem aquesta PNL que presenta

el Grup Ciutadans, i quan llegim aquesta PNL veiem clarament,

que ja ho ha exposat també la Sra. Sureda, dues vessants, una

vessant sobre un servei i la qualitat d’aquest servei, derivat

d’un tipus de com s’ofereix aquest servei. Aquí el Sr. Serra del

Partit Popular diu que això és culpa dels governants perquè no

saben gestionar; jo crec que no és així, perquè quan es dóna la

concessió d’un servei un no sap com respondran les empreses;

vostè mateix és conscient que dues de les dues concessions que

va fer vostè s’han hagut de rescatar, és a dir, una primera

concessió que vostè va donar a una residència es va haver de

rescatar per un servei pèssim, i el segon servei que vostè va

concessionar era una altra residència i es rescatarà el mes que

ve perquè també el servei és pèssim. Per tant dir que és culpa

de l’administració que el servei no funcioni no sé fins a quin

punt.

El que està clar és que s’ha de fer un seguiment i s’ha de fer

una auditoria de com es fan aquests seguiments, i per tant tenim

una cosa que és la qualitat del servei, que aquí no posem en

dubte que els pacients i els ciutadans han de rebre el millor

servei possible, per tant s’ha d’auditar, s’ha de veure com es fa;

ja s’està fent, ja ho va exposar la consellera, hi ha quatre

persones que es dediquen a resoldre aquest tipus de problemes.

Hi ha un sistema informàtic, que és el sistema informàtic

Òptima, on es registren totes les incidències que hi pugui haver,

les incidències relacionades amb la qualitat del servei, i

aquestes es resolen en un termini de 48 hores en un alt

percentatge, va dir. També hem parlat del fet que es posen

penalitzacions si l’empresa no compleix, i per tant, a veure, jo

crec que posar penalitzacions de 426.000 euros en mal servei

de cuina en aquest darrer any és un tema important. No sabem,

com ha dit el Sr. Reus, abans com haurà passat.

També hi ha algun incompliment de les clàusules de

contracte. Sembla ser que hi ha hagut un incompliment que s’ha

resolt, hi ha hagut un expedient per incompliment de temes de

la cuina, un estoc d’aigua gelificada que no estava ben complert

i s’ha resolt, per tant, això...

Per l’altra banda tenim el tema de personal, el tema de

personal a Son Espases és un tema de personal una mica

complex, és un tema de personal que, com tots sabem, tenim

diferents situacions, tenim situacions en les quals hi ha personal

estatutari, hi ha personal laboral i hi ha personal de l’empresa,

per tant, podem dir que la cuina concretament té més de 100

persones i personal estatutari són 44, 36 auxiliars i 8 cuiners.

Per tant, a l’hora d’establir les relacions laborals és una situació

una mica complexa, perquè el personal laboral es regeix per

l’Estatut dels Treballadors, el personal estatutari té un conveni

propi, etc.

Per tant, realment on s’han de solucionar els problemes és

o bé a la mesa sectorial o bé al comitè d’empresa o bé a la junta

de personal, en funció del tipus de personal que sigui. 

És clar, a l’exposició de motius la Sra. Ballester parla que

no s’adeqüen les funcions que tenien preestablertes i d’altres.

Jo sí que li vull dir que tant a tots els convenis colAlectius i

altres, i a la llei marc del personal estatutari de Salut diu que a



392 SALUT / Núm. 31 / 19 d'octubre de 2016 

 

la negociació és on s’han d’establir les funcions, i després, a

l’Estatut dels Treballadors, a l’article 37, és on s’especifica.

En definitiva, el que vull portar a terme és que realment

portar aquí, al Parlament, com s’ha de negociar i com s’han

d’establir les funcions dintre d’un colAlectiu d’una empresa que

és concessionària, crec que és una mica agosarat. Per tant, crec

que aquí el que ens interessa és vetllar perquè el ciutadà tengui

la millor qualitat del servei i per tant, rebi allò que li pertoca.

A l’hora de la PNL, li he de dir que el primer punt no el

podem votar així com es troba perquè ja hi ha altres meses,

altres espais on s’estableixen aquestes relacions, simplement...

que, si es canviàs la redacció i es posàs que “es faciliti el diàleg

entre la conselleria, la gerència, l’empresa concessionària i el

personal”, és a dir... “que es faciliti”, però no “com” tampoc,

perquè les meses ja estan establertes i crear una mesa que ja

està establerta crec que és una mica absurd.

I del punt 2, com ja hem dit abans, ja s’havia aprovat una

resolució en el debat de Ple de l’autonomia i sí que li he de dir

que votaríem a favor sempre i quan es llevàs la part que afecte

el personal, és a dir, l’auditoria ho veu tot, però hi ha una...

establir que s’auditi i es corregeixin les funcions a realitzar per

tot el personal, crec que això és una cosa de sectorial, és una

cosa de comitè d’empresa o és una cosa de relacions laborals

en què no... hi han d’entrar els mateixos sindicats. Per tant,

pensam que això s’hauria de llevar.

És tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Té la paraula per

contradiccions el grup parlamentari proposant, ara mateix s’han

fet dues espècies de transaccions i per tant, necessitam

clarificar els termes de la votació.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. En primer lugar, dar las gracias a los

grupos que aprueban así como está la propuesta.

Creo que a veces lo que nos falta es un poco de imaginación

para poder resolver los problemas. Si aquí hay un problema

donde se plantea que lo que llega al ciudadano es un servicio

no correcto y se va hacia atrás y se miran las causas y los

trabajadores que están en el servicio te dicen que son dos, y es

que hay una elevada carga de trabajo, por una parte, y que hay

una muy mala gestión por parte de la concesionaria. Entonces,

lo que hay que hacer es, pues, trabajar estas dos partes.

Lo que está claro es que si este personal pertenece al ib-

salut, el ib-salut pertenece a la conselleria, o sea, es

administración, y lo que tenemos muy claro es que, según la

consellera, la consellera habla con la concesionaria, pero la

Gerencia del hospital, que habla con la consellera, no habla con

la concesionaria, y los trabajadores no hablan ni con la

concesionaria ni con la Conselleria de Sanidad ni con la

Gerencia del hospital; es decir, llevamos seis años que aquí

solamente se hablan medias partes.

Por eso, desde Ciudadanos, creemos que bien... nosotros

pusimos que se establezca una mesa de diálogo, se puede decir

“mesa”, se puede decir “que se facilite el diálogo entre las

partes”, es decir, la conselleria, la Gerencia del hospital,

concesionaria y comité de empresa, y yo creo que no se tiene

que tener tanto miedo desde el Parlament a instar al propio

gobierno, que es la conselleria, que es el ib-salut, a dialogar, a

dialogar, para escuchar los dos problemas que hay.

También, en cuanto al b), nosotros creemos que si los dos

problemas están ya bastante determinados, que es una carga de

trabajo porque hay una mala gestión y porque los trabajadores

realizan unas funciones que quizás no les pertoquen, porque

hay una sobrecarga y hacen más funciones de las que les tocan,

y después no se da una calidad, pues... en todas las medidas de

calidad, pues eso también se debe estudiar. Por eso decimos...,

porque en los pliegos de un contrato hay muchísimas medidas,

muchísimas, pero ya pensamos, ya vamos directamente a donde

está el problema, que és una carga de trabajo porque hay

funciones que quizá no estén bien definidas y mirar todas las

medidas de calidad.

Entonces, a mí me parece que son dos puntos que es lo

normal que haría cualquier persona que quiere solucionar

después de seis años, primero porque hay una falta de diálogo,

segundo porque hay dos temas que son concretos, muy

concretos, y tercero porque, si no, pues se hace una auditoria de

esos dos temas concretos, no de todas las medidas de los

pliegos.

Y sí que estaría de acuerdo en poner en el apartado a), en

vez de “establecer una mesa de diálogo”, poner “que se facilite

el diálogo entre la conselleria...”, que se facilite el diálogo, pero

el a) y el b) los dejaremos igual, porque creo que es una manera

de concretar lo que no funciona. Perdona, el b), el b),

dejaríamos igual el apartado b).

Ya está. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Votació separada o conjunta? D’acord.

Doncs, entenem que al punt a) canviaria “establezca una

mesa de diálogo” substituït per “facilite el diálogo entre”, i el

punt b) quedaria exactament igual.

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Sr. Casanova..., Sr. Casanova, és que no podem entrar a un

debat. Vull dir, si volen fer un recés fem un recés, ho parlen i

fan la proposta.

(Remor de veus)

Al punt a)... molt bé.

Idò posam a votació el punt a), el primer punt. 

Vots a favor? 
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Per tant, s’aprova per unanimitat, no hi ha vots en contra ni

abstencions.

El punt b), el segon punt.

Vots a favor?

Idò queda aprovat també per unanimitat.

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