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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui. En primer lloc els voldria comentar dues coses,
abans de demanar si es produeixen substitucions, i és que a
causa d’un problema a la torre de control de l’aeroport de Son
Sant Joan, des de la una pràcticament no hi ha trànsit aeri; per
tant hi ha determinats diputats que es veuen impossibilitats de
ser a la comissió. 

Com que ja tenim quòrum, començam i els demanaria si es
produeixen substitucions.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Silvia Limones substitueix María José
Camps.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Alberto Jarabo substituirà Carlos Saura.

(Algunes rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò passam a l’ordre del dia d’avui, que té com a
únic punt el debat i votació de les proposicions no de llei...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí, perdón, Sr. Presidente, yo sustituyo a Olga Ballester.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4089/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a prevenció de les
morts per suïcidi.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4439/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de l’oli
de palma en l’alimentació.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. La proposició no de llei RGE 4439/17... No, això
està equivocat, és la 4089/17, del Grup Parlamentari Mixt,
relativa a prevenció de morts per suïcidi.

Ho venc a dir per aclarir-ho; hi havia una altra proposició
no de llei, la 4439, també del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’oli de palma a l’alimentació, que va ser retirada per la
diputada que havia presentat la iniciativa, i per tant decau de
l’ordre del dia d’avui i només queda la de prevenció del suïcidi.

Per començar el debat d’aquesta proposició no de llei té la
paraula la Sra. Seijas per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Buenas tardes a tothom. Dentro de
nuestros planes de prevención en materia de salud muchos de
ellos han demostrado sobradamente su validez, pero echamos
en falta un plan de prevención sobre los suicidios.
Curiosamente es un tema que tanto social como
estadísticamente pasa de puntillas en nuestra sociedad; siguen
pesando tabúes en nuestro día a día que esconden este
problema. 

Diez personas se van a suicidar hoy en España, dos mueren
cada semana en Baleares. Según las últimas estadísticas en
2013 se quitaron la vida 3.870 personas, 2.911 hombres y 959
mujeres, la cifra más alta registrada en los últimos 25 años. De
ahí la media de diez personas que se quitan la vida cada día.

El suicidio, por lo tanto, se erige como la primera causa de
muerte no natural en nuestro país, por delante de algo que nos
parece tan cercano como los accidentes de tráfico o la violencia
de género, tendemos a invisibilizarlo, pero la administración
pública no está para dejarse influir por tabúes sociales sino para
dar soluciones a un grave problema social. Seguro que da
menos votos que otras actuaciones, pero es más grave y le
dedicamos menos recursos que a otros problemas más
mediáticos.

Quiero poner como ejemplo, que lo he reiterado en
anteriores intervenciones, la muerte por suicidio de una joven
de 36 años hace poco tiempo en Menorca, que tras seis intentos
frustrados consiguió acometer el fatal desenlace. Esta persona
era paciente habitual de los servicios de psiquiatría, y en su
desesperación acudió por su cuenta a la isla de Mallorca,
concretamente al Hospital Son Espases, donde tampoco
encontró solución, quitándose la vida tres días después de esta
visita. No pretendo buscar una explicación ni un fallo en el
sistema, ni es mi objetivo ahora exigir responsabilidades,
aunque en opinión de profesionales existen. Los profesionales,
perdón, los familiares callan porque inmersos en su dolor no
tienen fuerzas para reclamar; por eso pienso que debemos
desarrollar más y mejores mecanismos para abordar estas
situaciones. 

Contamos con políticas de seguridad ciudadana, de
seguridad vial, contra la violencia de género, pero no contamos
con políticas contra el suicidio. En 2014 se suicidaron en
Baleares 97 personas, 1,8 a la semana, un 70% de ellas,
varones. Tenemos una tasa del 8,8 de suicidios por 100.000
habitantes. En Menorca esta tasa sube a 15 suicidios por cada
100.000 habitantes, 4 décimas por encima de la media estatal
a nivel autonómico. Esto quiere decir que España..., bueno,
perdón, es cierto que España no es de los países europeos en
que más suicidios se registran, pero no por ello debemos
desentendernos ya que las cifras son más que representativas y
merecen nuestra atención.

Por todo ello propongo que elaboremos una estrategia de
prevención que sea independiente del Plan de salud mental en
el que sabemos que está trabajando la conselleria, en la que
participen todas aquellas entidades y profesionales que atiendan
a personas con riesgo, es decir, todos los implicados en los
servicios de salud, fuerzas de seguridad, servicios sociales,
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docentes, personal de geriátricos, sanitarios de prisiones, etc.,
proveyendo los medios necesarios tanto humanos como
materiales. Esta estrategia debería desarrollarse en tres ejes: en
la detección temprana, en la mejora de la atención y el
seguimiento terapéutico, en la prestación de formación para
profesionales como policías, bomberos, profesionales
sanitarios, etc., y estos ejes deberían incluir: mejorar el acceso
y la eficiencia a los servicios de salud mental y sus plantillas,
creación de un programa de monitorización de los pacientes en
riesgo, modificar y mejorar la recogida de datos para adecuar
el registro estadístico y poder así evaluar el impacto de estas
políticas. 

Puede que estemos ante un reto importante, pero no lo es
menos la magnitud del problema, un problema que los expertos
consideran que en un alto porcentaje podría evitarse, ya que
sólo uno de cada veinte intentos de suicidio se consuma, y
podría hacerse con unas políticas de prevención adecuada que
reducirían estas cifras. De hecho en las comunidades
autónomas donde se ha implantado alguna estrategia las tasas
de suicidios se han reducido un 25%. Un tercio de las personas
que han intentado suicidarse volverá a intentarlo en el período
de un año; el 10% de las personas que intentan suicidarse
finalmente se quitan la vida. Quiero subrayar también los
factores de riesgo como el acoso escolar, la violencia de
género, el maltrato a menores, la violencia sexual,
discriminación social, desahucios... Estos factores, que están
ahora en nuestra sociedad actual cada vez más en auge
favorecen el aumento de riesgo de suicidio. 

Con un enfoque correcto nuestro sistema de salud puede
prevenir y actuar en muchos casos; en Finlandia se impuso una
estrategia dirigida al sistema educativo para mejorar el acceso
a los servicios de salud mental y aplicar métodos de
intervención en crisis suicidas; su tasa de suicidios disminuyó
notablemente. Sólo señalar que en el caso finlandés el 88% de
las personas que intentaron suicidarse fueron vistas con
anterioridad por un médico de medicina general que
probablemente no supo responder adecuadamente. En España
la proporción es del 25%. Según los estudios, en los tres meses
antes de cometer el acto el 80% de los suicidas, 80%, advierte
de sus intenciones y pide ayuda; en torno al 50% acude al
médico, en la mayoría de las ocasiones a un médico de atención
primaria por no tener acceso a los servicios de salud mental. 

Un protocolo adecuado a actuación podría evitar muchos
casos. El Ministerio de Sanidad y Consumo español creó en
2011 una guía de práctica clínica de prevención y tratamiento
de la conducta suicida. Algunas comunidades autónomas como
Cataluña y Madrid han desarrollado estrategias específicas con
buenos resultados en este sentido. La magnitud del problema de
la conducta suicida es tal que requiere una estrategia propia en
las Illes Balears, donde no sólo hay diseñado un plan de
actuación en contra de los suicidios, sino que..., perdón, donde
no sólo no hay diseñado un plan de actuación en contra de los
suicidios, por lo menos hasta el momento, sino que ni siquiera
el Govern ha priorizado estudiar el tema. Dejémonos ya de
desidia. La Asociación de Psicólogos de las Illes Balears
comenta la elevada tasa de suicidios en la comunidad, exige
una mayor celeridad en la toma de decisiones de las
instituciones autonómicas. Por esto insto a que abordemos la
cuestión con urgencia para conformar una estrategia eficaz

dentro del ámbito de la salud mental. Ahora mismo puede estar
autolesionándose un ciudadano de nuestra comunidad con
riesgo de muerte. No podemos quedarnos impasibles.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

S’han presentat, per part del Grup Parlamentari Popular, les
esmenes RGE núm. 5256 i 5257/17 i, per a la defensa
d’aquestes esmenes, té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. Primer de tot he d’excusar l’assistència
del Sr. Diputat Vicent Serra, no ha pogut arribar a aquesta
comissió per causa de les cancel·lacions i els retards de vols
ocasionats pels problemes tècnics que està patint l’aeroport de
Palma.

Aquesta proposició no de llei és una iniciativa amb moltes
dades, ben argumentada, i no tenc gaire més a afegir. Només
alguna consideració en forma d’esmenes, que aniré presentant
al llarg de la intervenció.

Diré que votarem a favor de tots els punts, com hem vengut
fent en aquest tema fins ara tots els grups parlamentaris. Així
va passar a la proposició no de llei del Partit Popular 14762/16,
de 23 de novembre del mateix any, amb les dues esmenes
presentades i incorporades, quan es va demanar incloure servei
de psicologia en els diferents centres de salut de Balears. I per
aquesta raó voldríem que s’afegís la referència a aquesta
proposició no de llei com a esmena número 1 en el punt cinquè,
perquè és exactament el que es va votar a favor per unanimitat
i per evitar que es quedin propostes aprovades despenjades de
context. També la proposició no de llei del Partit Socialista
9728/2015, de 17 de febrer de 2016, respecte de polítiques de
prevenció de suïcidi va tenir el suport unànime de la Comissió
de Salut del Parlament.

Per una altra part, no és la primera vegada que la diputada
Sra. Seijas, com a membre del Grup Mixt, presenta iniciatives
parlamentàries d’aquest tema, en el ple del 14 de març d’aquest
any, la pregunta 3663/2017 era demanar per la planificació
d’actuacions, encara que la contestació de la consellera va anar
en un sentit diferent del que es proposa avui, perquè la
conselleria va contestar que vol abordar el suïcidi dins el Pla de
salut mental i no de forma documental i independent, com
estipula el punt 1 de la proposició no de llei d’avui,
independència que entenem com a document a part perquè mai
pot anar separada tècnicament de l’estratègia de salut mental
com s’ha dit i que jo també raonaré.

Un altre aspecte a considerar serien els possibles
incompliments d’aquestes propostes citades, però que avui no
entrarem a valorar. Ja s’ha dit que el suïcidi és una gran
malaltia cerebral que es dóna sobretot a diferents trastorns
psiquiàtrics, incloent una cada vegada més freqüent patologia
dual, trastorn mental greu, més consum de tòxics, que també
està influenciat per la càrrega genètica de cadascú. I que si es
dóna en determinades circumstàncies aquesta latència genètica
es pot manifestar en aquesta conducta autodestructiva.
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Per tant, s’han d’individualitzar els casos, però també cercar
els vincles dins la persona mateixa i d’aquesta amb les altres i
amb la societat. Queda clara per tant, la necessitat d’una
abordatge multifactorial i multiprofessional abans que el cervell
arribi al seu límit, i d’aquí el suport a la proposició no de llei.
Però hi ha un aspecte que aquest grup voldria recalcar i que és
la repercussió que té un suïcidi sobre l’entorn més pròxim, que
sol ser la família. La mort d’un familiar per un suïcidi és un
dels pitjors dols, perquè el sentiment d’amargor és per a tota la
vida, com ho és el sentiment de culpa que genera i que
impedeix la superació del fet i l’acceptació que el suïcidi és
previsible, però no prevenible. Per això voldríem incorporar
l’esmena 2 al punt tercer de la proposició no de llei, que
remarca l’atenció psicològica a l’entorn personal més proper de
qui ha estat víctima d’un suïcidi. Així podria quedar:
“Incremento de la atención terapéutica en el ámbito de la
psicología” i després que inclogui l’entorn personal de la
víctima.

No fa gaire es va projectar en el cine Augusta un
documental mallorquí que abordava la conducta suïcida des
d’aquest punt de vista multidisciplinar. Un senyal d’interès per
aquesta problemàtica és l’acceptació que va tenir pel públic,
però també per molts de festivals de cinema nacionals i
internacionals, amb un missatge clar, s’ha de potenciar la
prevenció i augmentar els recursos públics. Només així, segons
l’Organització Mundial de Salut, podrem evitar un 20% de
suïcidis.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Marí. En torn de fixació de posicions
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la Sra.
Marta Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bones tardes, Sr. President, bones tardes diputats,
diputades. Efectivament, tal i com s’ha dit, el febrer de 2016 es
va aprovar una iniciativa per desenvolupar un protocol per
preveure eficaçment el suïcidi a les Illes Balears, primerament
establint uns mecanismes de coordinació entre les
administracions de salut, serveis socials, educatius i qualssevol
altres que tenguin relació amb aquesta situació i, a més a més,
realitzar un estudi per valorar si els recursos actuals, els
recursos humans a la xarxa pública són suficients per donar
compliment a un futur protocol.

No entenc exactament què és el que demana aquesta
iniciativa, sabem que, per una altra banda, té unes preguntes
registrades conforme amb aquest tema i entre aquestes no trob
exactament quina és la coincidència amb una iniciativa que ja
s’ha presentat. En tot cas, pensem que el que s’hauria de
demanar és l’estat d’execució d’aquesta proposta que en un
principi ja va ser aprovada per unanimitat en aquesta mateixa
comissió.

Per tant, votarem en contra d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, president. Des de MÉS per Mallorca
consideram que aquest tema és un tema, efectivament
preocupant, vull dir la Sra. Seijas ha fet una anàlisi de la
situació en general, dels percentatges. Evidentment són
situacions que s’ha de fer feina per evitar i posar els mitjans
necessaris, i és una preocupació que no és nova en aquest
Parlament, no és ara que ens hem temut d’aquesta situació, sinó
que ja en aquest cas el Partit Socialista en el desembre del 2015
va presentar ja una iniciativa que abordava aquesta
problemàtica. Aquella iniciativa la vàrem aprovar en aquesta
comissió i amb aquesta iniciativa encomanàvem una sèrie de
feines al Govern per abordar aquesta problemàtica, com era
desenvolupar un protocol per prevenir eficaçment el suïcidi;
com era establir uns mecanismes de coordinació i valorar i
realitzar un estudi sobre els recursos actuals i les necessitats
dels recursos per complir aquest protocol.

És clar, nosaltres no negam la problemàtica i veiem una
bona intenció en la proposta que es presenta, però si nosaltres
encomanam al Govern que faci una feina en un sentit
determinat, llavors no veiem coherent que li diguem que faci
feina en un altre sentit, i que li diguem que aquesta estratègia
de prevenció, com diu el primer punt, hagi de ser independent
de l’estratègia de salut mental, quan sabem que evidentment la
relació amb els problemes de salut mental és total. Per tant, no
entenem que hagi de ser una estratègia separada.

Es proposen coses molt concretes que nosaltres entenem
que han de ser consensuades i pactades, d’acord amb els
experts en el tema, vull dir, aquí es diu que es parli amb els
experts, però a la vegada es presenten mesures que no sabem si
són les adequades o no.

I qualque punt que també em presenta molts dubtes, com
seria el número 7 mateix, que és conscienciar i sensibilitzar
sobre la magnitud de les conseqüències de la mortalitat de la
conducta suïcida; que, és clar, el tractament mediàtic que s’ha
de fer d’aquest tema, s’ha de ser molt curós i a mi punts com
aquest em preocupen si realment són positius o no.

Per tant, nosaltres entenem que el que hem de fer és
demanar en quin estat es troba aquesta feina que s’ha
encomanat, que ens consta que s’hi fa feina, i no desorientar el
Govern i no dir-li que faci feina amb un protocol i amb uns
mecanismes de coordinació i després dir-li que ha de fer una
estratègia separada del Pla de salut mental i que ho ha de fer
d’una altra manera.

Per tant, nosaltres creiem que l’orientació que es va donar
l’any passat és la correcta i per coherència no donarem suport
a la proposta.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, crec que
la diputada del Grup Parlamentari Mixt ha fet una exposició de
motius molt extensa i concreta en aquesta proposició no de llei
que es presenta avui i ha aportat dades molt significatives. Per
desgràcia, crec que tots tenim coneixement, gent devora, o bé
familiars o amics que han patit o han tengut suïcidis, allà on, si
bé no han aconseguit el que volien en reiterades vegades, ho
han arribat a aconseguir, i no sempre -i això sí que crec que és
cert- estan relacionats amb trastorns mentals valorats. Crec que
són casos molt difícils, que és difícil la prevenció i crec que
hem de reiterar l’esforç per part del Govern de fer feina en
aquest sentit.

Així mateix, a part de la proposició no de llei que ha
comentat la portaveu del Grup Parlamentari Popular, i també
s’hi ha fet esment, el febrer de l’any passat vàrem debatre la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Socialista on també
es varen aportar dades i vàrem comentar entre tots les
principals deficiències que existeixen tant en tema de salut
mental com en prevenció de suïcidis, i de fet per unanimitat
vàrem aprovar aquella proposició no de llei, que instava -i no
repetiré els punts perquè el company del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca també els ha dit- a fer feina i desenvolupar
un protocol en aquest sentit. 

A l’exposició de motius la Sra. Seijas afirma que no hi ha
evidències que s’hagi posat en marxa el pla, però la presidenta
sí que va dir en el Ple de dia 14 de març que el Pla de
prevenció de suïcidi estaria acabat dins el mes de juny. Amb
això vull dir... no seria més oportú esperar a la presentació
d’aquest pla que s’està elaborant i que s’ha fet, i després
valorar-lo i sol·licitar els possibles canvis o les possibles
ampliacions que trobàssim oportunes? Vostè, Sra. Seijas,
demana formular una estratègia de prevenció de suïcidi en el
punt 1, amb un seguit de condicions; nosaltres volem una
estratègia, un pla contundent per lluitar contra aquest gran
problema de la societat, i crec que ho volem nosaltres i ho
volem totes les persones que som aquí defensant aquesta
proposició, però entenem que pot ser contraproduent i pot crear
duplicitats demanar un estudi mentre s’està fent o s’està
elaborant un altre estudi en aquest sentit.

Com que no estam en contra del fons de la qüestió, però
com que també entenem que ja s’hi està fent feina, nosaltres ens
abstendrem en aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Tot i que compartim la preocupació
per la incidència del suïcidi a la nostra comunitat, crec que
hauríem d’esperar a veure el Pla de salut mental que està
elaborant el Govern abans d’entrar a demanar altres actuacions.
De fet he trobat una mica agosarat entrar a dir com s’ha de fer
l’estratègia de prevenció del suïcidi, ja que no crec que sigui el
Parlament que ha d’entrar a fer aquest tipus de valoracions.

En qualsevol cas, la lluita per a la prevenció del suïcidi és
molt complexa i requereix una intervenció interdisciplinària de
diferents professionals, dispositius i recursos sanitaris i socials.
En açò coincidim plenament amb el que s’exposa a la
proposició. L’OMS recomana als països que donin participació
a diferents àmbits governamentals en l’elaboració d’una
resposta coordinada integral. És cert que és precís un
compromís d’alt nivell i no tan sols en el sector sanitari sinó
també en les àrees d’educació, de feina, serveis socials i
justícia. 

Entenc, emperò, que s’hagi presentat aquesta PNL, donat el
temps que ha passat des que vam aprovar l’anterior proposició
sobre suïcidi a què fa referència a l’exposició de motius. Tot i
així crec que és convenient esperar que el Govern faci pública
l’estratègia i, si de cas, valorarem si s’ha de dur a terme alguna
altra iniciativa, ja que parlar de suïcidi és parlar d’un tema de
salut pública, açò sí, sempre sota la guia dels professionals de
la salut.

De moment MÉS per Menorca no pot donar suport a
aquesta iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Donam la benvinguda al
públic que ha vengut a escoltar aquesta iniciativa, i els he de dir
precisament a ells, que no varen ser aquí fa un any i mig, que
aquest parlament fa un any i mig ja va tenir en compte la greu
situació d’aquesta comunitat i el tractament que tenia aquest
tema tan greu. Per tant va ser fa més d’un any, un any i mig,
que en aquesta mateixa comissió es va debatre una proposició
no de llei que contemplava i abastava tots aquells aspectes que
de qualque manera ajudarien a minvar els resultats de risc de
suïcidi en aquesta comunitat. Per tant pensam que ja es va
tractar. Vostè, Sra. Seijas, va donar el seu suport en la seva
intervenció, no va qüestionar en cap moment el plantejament de
la iniciativa i hi va votar a favor. 

Per tant nosaltres del que ens de cuidar i hem de fer el
seguiment és a veure quin és l’estat d’execució d’aquella
resolució que es va aprovar fa ja més d’un any, com he dit. I jo
li ho contestaré: l’estat d’execució d’aquestes quatre propostes
de resolució vénen a dir que s’està desenvolupant un pla
estratègic de salut mental que permetrà respondre a les
necessitats de la nostra població de forma equitativa i eficient,
un pla estratègic de salut mental que contempla un pla de

 



538 SALUT / Núm. 42 / 12 d'abril de 2017 

prevenció del suïcidi, un pla estratègic en elaboració que està
a punt de finalitzar -com han dit d’aquí a dos mesos estarà a
punt- i que inclourà com a primera línia estratègica la prevenció
del suïcidi. L’estratègia s’està elaborant de manera transversal
i implica tots els serveis que atenen persones en risc suïcida;
així les accions contemplades desenvoluparan i impartiran
programes formatius de detecció i prevenció del suïcidi, així
com les patologies psiquiàtriques amb una major incidència de
la conducta suïcida, que serveixi de guia per a l’avaluació dels
pacients suïcides des dels serveis d’urgències dels hospitals
coordinats amb l’Atenció Primària a tota la comunitat, i també
per fer un seguiment una vegada aquests pacients són donats
d’alta, un seguiment de manera coordinada amb tots aquells
àmbits on es desenvolupa la vida d’aquestes persones: l’àmbit
social, educatiu, i fer el seguiment allà on es trobin.

Està previst també que els serveis d’urgència d’adults
utilitzin un protocol únic per a la recollida d’informació,
avaluació i criteris d’ingrés associats a la conducta suïcidi. Es
crearà així mateix un servei d’intervenció en crisi en adults per
al seguiment dels casos d’alta hospitalària, com he dit, o
d’urgències fins que puguin ser atesos per un altre servei. Es
desenvoluparà i s’implantarà un procediment normalitzat
d’actuació de les USM ambulatòries per a pacients en risc
suïcida i intents de suïcidi previs. Es potenciaran els factors
protectors d’atenció de situacions d’alt risc prestant especial
atenció als grups de risc: infància, adolescència, persones amb
malaltia crònica greu, així com els pacients amb trastorns
relacionats amb la major incidència de suïcidi. Es promourà
així mateix la coordinació interconsulta entre unitats de salut
mental i professionals d’atenció primària, amb la intervenció i
el seguiment del pacient en risc de suïcidi. Així mateix es
promourà la coordinació i la interconsulta entre tots aquells
àmbits que intervenen en el seguiment d’aquests pacients, com
he dit abans. 

Ja veu, Sra. Seijas, que s’està treballant des de l’inici; des
del moment en què es va aprovar aquella proposició no de llei,
que es va publicar el 26 de febrer de 2016, el Govern està
treballant en aquesta línia que es va demanar aquí en el
Parlament, que va exigir aquest parlament de manera unànime,
i ho està fent amb participació de tots els sectors que atenen
persones en situació de risc vital. 

Ens sorprèn que vostè, a la seva proposició no de llei,
tengui... no sé com valorar..., sigui tan agosarada de contemplar
mesures concretes que haurien de ser plantejades pels
professionals. Vostè planteja tres eixos, tres eixos que han
d’estar inclosos dins l’estratègia. Miri, nosaltres ens dedicam
a la política i hem d’impulsar mesures polítiques, i després els
professionals ja interpretaran i determinaran de quina manera
es desenvolupen aquestes decisions polítiques. Jo crec que
nosaltres no podem determinar la manera en què es
desenvoluparà aquesta estratègia, i menys referir-nos a quina
atenció terapèutica haurà de tenir el personal que es dedica a
aquesta atenció. 

A nosaltres també ens sorprèn que el punt 8 digui “millorar
el sistema de registre estadístic en la mort per suïcidi”. Això
què vol dir? Què no està funcionant bé? Vostè no proposa cap
canvi, diu que s’ha de millorar, però en què s’ha de millorar?
Qüestiona els certificats de defunció que signen els metges?

Què és el que qüestiona, Sra. Seijas? Això és allò que ens
agradaria saber. 

Nosaltres pensam, per acabar, que la proposició no de llei
que es va aprovar en aquell moment contempla tots i cada un
dels punts que vostè presenta en la seva proposició no de llei,
però ho ha fet un any i mig després de què aquí s’aprovàs i un
any i mig després de què el Govern començàs a treballar en
aquesta línia, perquè a nosaltres ja fa temps i ja fa estona que
aquest tema ens preocupava.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Correspon ara la intervenció
del grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes presentades. Sra. Seijas té la paraula.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Obrador, les preocupa, pero
parece que no les ocupa, porque llevan un año y siete meses
para sacar esta estrategia, se están muriendo personas, no es
una cuestión de política que sean para favorecer un tema u otro.
Y no están ejecutando nada, sigue siendo el mismo problema.
Todo esto que usted está diciendo es papel otra vez y en la
práctica no llega a la gente a la que van destinadas sus medidas. 

Este es un ejemplo más, el caso de los suicidios, como el
resto de las políticas que ustedes están diciendo, es para la
galería, pero a la hora de la verdad no llega a los ciudadanos a
los que estamos representando y a los que venimos aquí a
defender. Entonces a mi eso sí es un tema que me preocupa, me
preocupa mucho.

Esta cuestión de las medidas que propongo en esta
proposición no de ley para su tranquilidad, está asesorada por
profesionales del sector, que están trabajando en las
instituciones de este Govern y que ven que no están atendidas
sus peticiones. Yo no sé, es que es tan amplio y todo ese
consenso, me gustaría saber el nombre de las personas, o de los
grupos que están trabajando en esas medidas que dicen ustedes
que están realizando.

Además, en todo esto que comentaba del Plan de salud
mental y demás, yo creo que este problema en particular que
merece una entidad independiente del Plan de salud mental en
general, aunque es cierto que está relacionado todo con
problemas mentales en su mayoría, pero que hay muchas otras
de las actuaciones que hay que realizar de acompañamiento y
demás, que serían para estudiar de una forma más transversal
y que tuvieran más medios para atajar este problema como
toca.

Después de preguntar a la presidenta del Parlament qué se
estaba haciendo después de hace año y medio de aprobar esta
medida en esta comisión, pues dice que no, que se va a poner
en marcha un protocolo, pero no está el protocolo todavía listo.
No hay nada hecho desde la fecha en que se aprobó esta PNL.
Entonces, dígame usted a ver dónde está la notificación a los
profesionales, dónde han llegado estas medidas, a las personas
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que están atendiendo estas patologías y demás. Es decir, más
bluf, bluf, bluf.

Siento mucho no haber obtenido más apoyo en la cámara
sobre esta cuestión y bueno, pues no será un tema que deje de
lado, como están haciendo ustedes y seguiré insistiendo y
encima de los responsables para que pongan en práctica
medidas para prevenir el suicido en la realidad.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Seijas. Una pregunta...

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Sí acepto las enmiendas que ha presentado el Partido
Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò passam a la votació de la proposició no de llei
RGE núm. 4089/17, amb les dues esmenes incorporades del
Partit Popular.

Vots a favor? 

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor 3, vots en contra 6, abstencions 1.

Perdó, són 3 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm. 4089/17 presentada pel Grup Parlamentari Mixt.

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