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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, començam la sessió d’avui i, en
primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí, Sr. President, Santiago Tadeo substitueix Misericòrdia
Sugrañes.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Silvia Limones substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que
consisteix en el debat de les proposicions no de llei RGE
9537/17 i 10132/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 9537/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
l’atenció pediàtrica a l’equip d’EAP Canal Salat.

Començam el debat per la Proposició no de llei RGE núm.
9537/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a l’atenció pediàtrica a l’Equip d’Atenció Primària
Canal Salat.

Per a la seva defensa pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula la Sra. Font, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Avui presentam aquesta proposició
no de llei perquè hem volgut dur fins aquesta cambra cert
malestar dels pares i les mares davant la manca d’especialista
de pediatria a Ciutadella. No diem a cap moment que les
criatures no siguin ateses, ni molt menys, però aquest enrenou
fa temps que sona a la zona de ponent de Menorca. De fet l’any
2014 es va presentar una moció a l’Ajuntament de Ciutadella
i a començaments de l’any 2015 una vintena de mares van fer
un escrit de queixa a l’ib-salut.

Som conscients de la dificultat per cobrir segons quines
especialitats, com per exemple pediatria, i precisament per açò
abans de presentar aquesta iniciativa vam demanar com estan
cobertes les diferents places de pediatria a Menorca, i resulta
que a l’Hospital Mateu Orfila hi ha sis places de facultatiu
especialista de l’àrea de pediatria, que són quatre metges
especialistes en pediatria i dues pediatres; a atenció primària de
Menorca, a Dalt Sant Joan, a Maó, en tenim un total de quatre,
tres metges especialistes en pediatria i una plaça vacant; al
Verge del Toro, també a Maó, tenim una metgessa especialista
en pediatria i una metgessa especialista en medicina familiar i
comunitària; a Es Banyer, a Alaior, en tenim dos, una metgessa
especialista en pediatria i una metgessa especialista en
medicina familiar i comunitària; a Ferreries tenim un metge
especialista en medicina familiar i comunitària; i a Canal Salat,
a Ciutadella, hi ha tres metges especialistes en medicina
familiar i comunitària. Aquesta relació posa de manifest
diverses coses: que Ciutadella té cobertes les necessitats

pediàtriques sense almenys un metge especialista; que Maó,
amb alguns habitants menys que Ciutadella, compta amb dos
centres de salut i un hospital i un total de deu pediatres -vuit
són especialistes-; que si qualsevol habitant de Maó té una
urgència pediàtrica en cinc minuts és a l’Hospital Mateu Orfila,
mentre que Ciutadella, la població més allunyada de Maó, és a
dir de l’hospital, no compta amb cap especialista en pediatria
que passi consulta i que atengui el servei d’urgències de Canal
Salat.

Som conscients que la gestió dels recursos humans a
l’administració té la seva complexitat, però es fa difícil
d’entendre aquest desequilibri entre Maó i Ciutadella i que no
es pugui cobrir amb almenys un especialista dels que són a
Maó. Imagín que qualcú em dirà que si l’especialista no es vol
desplaçar a Ciutadella no se’l pot obligar, però em sembla que
amb molta facilitat ens oblidem que estam parlant d’un servei
públic, d’un servei a la ciutadania. Pensam que es podria
solucionar aquest problema, fins que les places puguin ser
cobertes, amb el desplaçament d’algun dels especialistes que hi
ha a Maó, i d’aquesta manera satisfer aquesta demanda real i
necessària.

Per tot açò instam el Govern de les Illes Balears a garantir
que almenys una de les places de facultatiu especialista en
pediatria i puericultura al centre de salut Canal Salat a
Ciutadella de Menorca serà ocupada per un metge especialista
en pediatria, i també instam el Govern de les Illes Balears a
garantir que el servei d’urgències del centre de salut Canal
Salat de Ciutadella de Menorca comptarà les 24 hores del dia
amb un metge especialista en pediatria. Per què demanam açò?
Som conscients que tenim l’hospital a Maó, però bàsicament
perquè en una situació d’urgència pediàtrica pensam que tots
els minuts compten i la distància entre Ciutadella i Maó és de
45 quilòmetres; d’aquesta manera també podríem tenir coberta
la zona de Ferreries.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Font. S’han presentat dues esmenes a
la proposició no de llei, les RGE núm. 12403 i 12404/17, per
part del Grup Parlamentari Socialista i per defensar aquestes
esmenes té la paraula la diputada Sra. Camps, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. Certament al Grup
Parlamentari Socialista també li semblaria bé que totes les
places que hi ha actualment previstes de pediatres o de
pediatria a Menorca fossin ocupades, a Menorca i a totes les
Illes, però el fet és que cada vegada que s’han convocat places,
aquesta convocatòria a Ciutadella ha quedat deserta, i aquest
problema no només es dóna a les Illes Balears sinó que també
es dóna a la resta d’Espanya. Metges de família, que són els
que supleixen aquestes mancances de pediatres, entenem que
estan suficientment capacitats com per atendre aquestes
assistències als centres de salut d’atenció primària; no parlam
d’hospitals, parlam d’atenció primària, que és en qualsevol cas
la situació en què es trobaria també Ciutadella.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201709537
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712403
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201712404
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En aquests casos, per exemple, hi ha països, com Anglaterra
mateix, que només té pediatres als hospitals, i així també passa,
com a exemple més proper, a Catalunya, que hi ha pediatres
que són més bé un òrgan consultiu dels metges de família i
comunitària que atenen els infants, que no ells facin la pròpia
visita. Per tant entenem que quan hi ha una urgència sé que 45
quilòmetres poden semblar una eternitat, però realment només
són 45 quilòmetres, i si extrapolam aquest argument de la
portaveu de MÉS per Menorca a tots els serveis, clar, tots els
menorquins també voldríem tenir l’hospital de referència Son
Espases més a prop; és a dir, sempre hi ha algun servei que ens
queda enfora. Crec que amb el que duim de legislatura s’ha
demostrat la voluntat de l’actual govern d’apropar tots els
serveis, quants més millor, a tots els ciutadans d’aquesta
comunitat dins la mesura en què açò és possible i dins
l’eficiència i la gestió de recursos, que no vol dir tampoc una
atenció pitjor, sinó que quan realment hi ha una urgència
pediàtrica és molt millor que el pediatre visiti també aquest
infant a l’hospital perquè hi ha altres tipus de qüestions que són
necessàries, com tot l’utillatge i tota la infraestructura material
que també és necessària per atendre aquestes urgències.

Per tant és cert que la manca de pediatres és un problema a
la nostra comunitat, és cert també que és un problema a tot
l’Estat, però crec que no és cert que aquesta manca de pediatres
suposi una deficient atenció als infants en aquesta comunitat, i
que aquesta atenció als nins i les nines està totalment garantida
a tots els nivells amb tota la qualitat que és exigible i per igual
a tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant una altra passa que s’ha fet ha estat..., els contractes
eventuals que hi havia s’han convertit també en interins, però
hi ha una qüestió que sé que és molt formal i que possiblement
no serveixi d’argument a la portaveu de MÉS per Menorca,
però quan es convoquen oposicions i el que treu plaça tria
destí..., tria aquell destí, no el pots obligar, no hi ha forma...
possible d’obligar un metge a traslladar-se a un altre centre
quan aquell no és el seu destí i així no l’ha demanat. Per tant en
aquest cas, i dins el Pla estratègic en pediatria que està duent a
terme el Govern, s’intentaran pal·liar totes aquestes mancances
i aquestes dificultats que actualment tenim, però realment creim
que hem d’evolucionar un poc més i hem de passar d’aquest
discurs emocional, com de greuge comparatiu, entre diferents
llocs fins i tot de la mateixa illa, ja no diguem entre illes, que
és més complicat el desplaçament, sinó a una proposta que
tècnicament sigui realment viable i ens ajudi a cobrir totes
aquestes vacants que hi ha convocant les oposicions, i que
realment s’hi puguin presentar pediatres, i en aquest moment,
quan açò sigui possible, crec que el Govern no tendrà cap dubte
a dotar aquesta plaça quan hi hagi aquestes oposicions, i algun
pediatre hi hagi concursat.

En aquest sentit presentam dues esmenes. A la primera, al
punt primer, demanam que el Parlament de les Illes Balears
insti la Conselleria de Salut del Govern a continuar fent
esforços per atraure aquests professionals en pediatria, així com
a consolidar i dotar d’estabilitat mitjançant les corresponents
oposicions. Òbviament, quan s’hagin atret aquests professionals
i s’hagin presentat a les oposicions i no quedin desertes les
ofertes d’oposició d’aquesta especialitat es cobrirà Ciutadella,
com no pot ser d’altra manera. I, al punt 2, que el Parlament de
les Illes Balears insti igualment el Ministeri de Sanitat del

Govern espanyol a ampliar el nombre de places de formació
per a especialitats de pediatria per ajustar-lo a la demanda real,
perquè si en fan falta 100 i en formam 60 sempre en tenim 40
que no arribam.

Clar, el punt 1 de la proposició no de llei, que exigeix al
Govern garantir que almenys una de les places de facultatiu
especialista en pediatria i puericultura del centre Canal Salat
quedi coberta, idò es garantirà, es garantirà quan tècnicament
sigui possible, però no es pot obligar cap pediatre que ara
mateix dóna el seu servei a Maó o a Alaior a traslladar-se a
Ciutadella, i entenem que tampoc no seria de rebut, per dotar
un servei correctament, amb el pediatre i amb les places de
pediatre que hi ha a Ciutadella, desfer-ne una altra que tampoc
no estan encara acabats de dotar al 100%, no?

I quant al segon punt, que és demanar que es compti en el
centre de salut Canal Salat de Ciutadella durant 24 hores al dia
amb un metge especialista en pediatria, no hi ha cap centre de
salut a tot Balears que ho tengui i reiteram el que hem explicat
inicialment, que no és necessari, perquè en qualsevol cas
aquestes urgències s’atenen millor als hospitals, fins i tot
tornam repetir, Catalunya, Anglaterra, només tenen pediatres a
centres hospitalaris, no a centres de salut, o d’atenció primària.

Per tant, esperem que la portaveu de MÉS per Menorca
pugui considerar la bondat d’aquestes dues esmenes i esperem
que les accepti. Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. I ara toca obrir un torn de
fixació de posicions. Començam pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Realment estam davant una proposició no de llei que, com bé
han dit les dues..., bé lògicament per part de qui la proposa hi
està d’acord, però també fins i tot la portaveu socialista, que ha
presentat dues esmenes, diu que li semblaria bé que totes les
places fossin cobertes, amb açò dient que el centre de salut de
Ciutadella Canal Salat hi hagués aquestes places, estiguessin
ocupades en aquest sentit, no? En el tema de (...) vull dir. Clar,
açò és el lògic, el que voldríem tots.

També han entrat en els discurs o s’ha comentat el tema que
hem de defugir un poc..., no sé com ho he de dir, si, de la
competitivitat, o que és a un lloc n’hi ha, a un altre no n’hi ha,
que de vegades açò passa entre illes i ara en aquest cas concret
també dins la pròpia illa de Menorca. Si bé és cert que aquesta
proposta moltes vegades hi ha temes tècnics que tècnicament
han de ser possibles que es puguin cobrir, perquè veiem que hi
ha per exemple el tema que també s’ha comentat, el tema de
què tal vegada hi ha una oferta de places, no es treuen o quan
es treuen millor dit, la persona que la treu va a una altra
destinació, etc.

A partir d’aquí altres vegades el Govern balear el que ha fet
ha estat, per exemple quan hi va haver el tema..., se’n va parlar
molt del tema del trasllat d’especialistes perquè no s’haguessin
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de desplaçar tants de malalts de les illes menors a l’hospital de
referència de Son Dureta i ara de Son Espases, doncs que es
desplacessin a Menorca o a Eivissa. En aquest sentit es va
intentar fer el que toca que és un intentar trobar solucions en
aquest sentit.

Jo crec que aquesta proposta lògicament ningú no hi pot
estar de fet en contra, crec que al final tot el que sigui millorar
el nostre sistema sanitari amb una demanda que sí que és cert,
però com també deia la portaveu de MÉS per Menorca, que ells
havien demanat..., crec que posa l’exposició de motius primer
per escrit, com estaven cobertes les places, nosaltres també hem
fet les nostres investigacions, hem parlat també amb metges a
Menorca i clarament és així com diu. Però jo crec que, torn
repetir, seria una proposta que el que caldria seria que sortís per
unanimitat, tal vegada no pot sortir per unanimitat en els termes
que proposa MÉS per Menorca, però també vull pensar que les
esmenes que presenta el Grup Socialista, presentar una esmena
dient “a continuar fent esforços per atreure professionals en
pediatria”, bé açò lògicament segur que s’ha fet en el passat, es
fa ara i es farà en el futur, no? Igual que la segona, vull dir que
no solucionen, o no donen una solució en aquest sentit a la
proposta. Jo quan ens havien dit, m’havien passat que s’havien
presentat esmenes en aquesta proposició no de llei, la idea era
mirar a veure com ho podíem conjugar. 

A partir d’aquí, nosaltres donarem suport a la proposició no
de llei. Ara crec que és un error que no pugui sortir per
unanimitat. Jo crec que l’important seria que hi hagués..., sortís
en aquesta comissió per unanimitat aquesta proposta i tal
vegada afegir no les..., torn repetir, no les esmenes, perquè les
esmenes crec que no aclareixen..., no serien tendents a aclarir
el problema, però sí tal vegada, quan tècnicament fos possible,
tal vegada es tracta d’afegir als dos punts, sobretot al primer, el
segon és cert allò que ha dit la portaveu socialista, que en els
centres de salut no compten tots ni molt manco, amb un
especialista les 24 hores en pediatria. Però crec que sí que el
primer punt sí que s’hauria d’intentar treure per unanimitat i tal
vegada aquí, sense entrar en l’esmena que ha presentat el Grup
Socialista, intentar... i parlar de temes tècnicament pel que diem
de la dificultat d’ocupar les places, doncs s’hauria de garantir,
quan tècnicament sigui possible, que les places o que el Govern
ho estudiï, o que en el termini de sis mesos doni una resposta
perquè no les pot cobrir, és a dir, d’aquí tres mesos, o sis
mesos, en un termini es decideixi.

Jo trob que l’important és que s’intenti que realment en el
centre de salut de Canal Salat de Ciutadella es pugui comptar
amb un especialista en pediatria. A partir d’aquí, perquè sigui
possible, crec que el convenient és que estiguem d’acord totes
les formacions..., tots els grups parlamentaris i per tant, tal
vegada s’hauria de fer alguna esmena, no sé quina exactament
estaria disposada a acceptar la portaveu de MÉS per Menorca,
ja dic, així i tot nosaltres l’acceptarem, però crec que si el Grup
Socialista no l’accepta, crec que és un error també en aquest
sentit, crec que si anam tots a una és l’adequat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Correspon ara al Grup
Parlamentari Podem Illes Balears, té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Bé, entenem perfectament la petició
de MÉS per Menorca que fa amb aquesta iniciativa. La situació
a Eivissa no és molt més diferent, sobretot els caps de setmana,
amb primària tancada i sense PAC des del divendres a les 15
hores fins dilluns a les 8 hores, tenim un sol pediatre per a
Eivissa i Formentera, és el de guàrdia que tenim a l’Hospital de
Can Misses, i arribem a estar fins a 5 dies en temps de Nadal i
Setmana Santa.

Els metges dels SUAP, que veuen majoritàriament pacients
pediàtrics, sense ser pediatres, fan aquesta funció. La mancança
d’especialistes en pediatria és evident i per això donarem
suport a aquesta iniciativa.

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. Bé, estic prou d’acord amb l’exposició
que ha fet el Sr. Tadeo i també la Sra. Camps. Vull dir, respecte
del primer punt crec que és el que tots voldríem, que el màxim
de places del màxim de centres de pediatria fossin cobertes per
especialistes en pediatria, crec que això és un desig de tots i
crec que seria bo que intentàssim que aquest punt pogués sortir.

Clar, tal vegada el problema en el redactat és la paraula
“garantir”. No sé fins a quin punt, la Sra. Camps ho ha explicat
bé, les dificultats en l’assignació de destins que això es pugui
garantir. Però tal volta canviant aquesta paraula “garantir” per
una expressió del tipus “realitzar les gestions necessàries per
intentar aconseguir”, per exemple, crec que tots podríem
intentar cercar un altre redactat amb el qual tots poguéssim
estar d’acord. Jo crec que és un objectiu compartit que el
màxim de places siguin ocupades per pediatres i que hi hagi
una distribució també justa, homogènia i el màxim igualitària
possible.

Respecte del punt segon, també compartesc el que han dit
tant la Sra. Camps com el Sr. Tadeo, és clar, en els centres de
salut no hi ha ni pediatre, ni hi ha traumatòlegs, per exemple,
en els centres de salut no hi ha traumatòlegs 24 hores i si algú
ha de ser atès per una urgència de traumatologia evidentment
ha d’anar a l’hospital i una urgència pediàtrica també el mateix. 

Per tant, aquests temes són temes que superen, vull dir que
es presenten per a un lloc concret, en aquest cas Ciutadella, que
nosaltres evidentment no hi tenim res a dir i voldríem que per
tot hi hagués el màxim de serveis, però que superen l’abast del
lloc. Una cosa és dins els centres de salut i en els PAC amb
servei 24 hores, crec que hem d’intentar que hi hagi uns serveis
homogenis i d’acord també amb la població que atenen, amb
els centres de salut que tenen i també tenir en compte les
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distàncies als hospitals, que evidentment en aquest cas podria
ser un fet diferencial.

Però creiem que això és una qüestió que s’hauria de
planificar i no prendre una resolució per a un cas concret. Un
poc en la línia que ja hem debatut en aquesta, el cas, per
exemple, d’ambulàncies de llocs particulars, crec que hem
d’anar alerta a no fer plantejaments de casos molt concrets
quan aquests plantejaments no s’avenen amb una planificació
general i homogènia.

Per tant, en aquest segon cas, en aquest segon punt nosaltres
particularment no ho veiem factible. Sí que en el primer
proposaríem in voce aquest canvi de redactat per intentar el
màxim de consens.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Ara correspon al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, té la paraula
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Per ventura
repetiré un poc els arguments d’alguns grups que m’han
precedit. Com saben, justament ahir mateix hi va haver una
pregunta en el Plenari que vaig fer jo mateixa, parlant d’aquest
tema, és un problema que no és exclusiu de Menorca, ja es va
dir que més de la meitat dels pediatres d’Eivissa eren metges de
familia, i la Sra. Camps, igual que ha dit la Sra. Font, jo ho vaig
dir ahir i la consellera ho va dir, evidentment que estan atesos,
evidentment que són bons... els especialistes que estan dins...
que substitueixen als pediatres, en aquest, ho fan bé, però
també és evident que no són els especialistes que pertoca i si
són especialistes és per qualque cosa i el que caldria hauria de
ser que poguessin ser pediatres. 

De la pregunta que es va fer ahir nosaltres no vàrem quedar
del més contents, és veritat que s’han de fer un pla estratègic,
però aquest pla fa devers dos anys que s’hagués pogut iniciar,
tenen la documentació que els varen lliurar des del Col·legi de
Pediatres i, per tant, ja es podria haver fet feina en aquest sentit.

Pel que fa als punts de les propostes de resolució de la
proposició no de llei, jo en el primer punt estaríem totalment
d’acord que s’intentàs reubicar, que qualque facultatiu
especialista pogués anar a aquest centre de salut. 

Pel que fa al segon m’abstendria, per si els grups que donen
suport al Govern hi vénen a bé, però de la mateixa manera que
voldríem garantir 24 hores a un centre de salut un pediatre
podríem fer una proposició no de llei que tots els centres de
salut que estiguin 24 hores oberts hi hagués un pediatre, que no
sol ser el cas i per això solen anar a urgències. 

Referent a les esmenes que ha presentat el Grup Socialista,
l’esmena del punt 1 “continuar fent esforços”, per a mi és com
no dir res, es fan esforços evidentment, però no importa faci res
i es poden esforços i no aconseguir. Jo crec que nosaltres el que
hem d’intentar aconseguir són unes fites i, per tant, que es
pugui complir la proposició no de llei que s’aprovi en aquest

parlament. Per tant, amb l’esmena in voce que ha fet el Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca igual hi vendria a bé. 

Pel que fa a la segona esmena, més que substitució del punt
2 seria un nou punt, per part meva, perquè no té res a veure
amb el punt 2 que ha fet vostè a la proposició inicial. Per tant,
si s’accepten els punts nosaltres demanaríem votació separada. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la Sra. Seijas. 

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Pues, yo no puedo estar más de
acuerdo con esta iniciativa y, a diferencia de la Sra. Camps,
pienso que realmente hay una descompensación entre la zona
de Levante y la de Poniente en tener por lo menos al menos un
especialista en pediatría. 

Entiendo también que hay falta de estos especialistas en
toda nuestra comunidad, especialmente me parece que hay más
dificultad en Ciudadela para cubrir esta plaza, pero pienso
también que cuando se quieren buscar soluciones alternativas,
mientras que esto no se soluciona y se aumenta el número de
pediatras y que podamos disponer en Ciudadela de un médico
especialista en pediatría o de un pediatra, pues que también hay
alternativas como cuando se manda una vez a la semana al
neurólogo a pasar consulta en el Canal Salat o cualquier otro
especialista que habitualmente pues está en el hospital y hay
que desplazarse al hospital.

Entonces, a mí me parece que sería una alternativa mientras
que no haya plazas pues que uno de estos especialistas, por
ejemplo para que no hubiera agravio comparativo con los que
ya están ubicados en los centros de atención primaria de otras
localidades, pues incluso el del hospital pues que uno de los
médicos especialistas del hospital en pediatría que se pudiera
desplazar a Ciudadela y que pasase consulta por lo menos una
o dos veces a la semana, y que en los casos específicos que
puedan tener más dificultades los médicos de familia que
atienden en pediatría, que no dejo de reconocerles su valía y
que llevan también muchos años atendiendo, pero bueno, hay
un especialista que, como bien ha dicho la diputada de El Pi,
para poder atender a los niños.

Esa podría ser una solución alternativa mientras que no
encontramos otra solución. Puede ser también, me permito
hacer esta enmienda in voce para ver si puedo ayudar al
consenso y sacar el tema adelante. 

En cuanto al segundo punto, me encantaría, pero también lo
veo un poco ideal, porque todos los ciudadanos de Baleares
pues somos iguales y también por supuesto que lo quiero para
Menorca, pero también para el resto de las Islas y yo creo que
ahora mismo esto no lo veo viable, tiene que perdonarme, pero
no lo veo viable. Por eso también ruego la votación separada.
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Lo que sí también en la primera enmienda del PSIB lo veo
un brindis al sol, es decir, más de lo mismo. Me parece que...
yo voy a admitir lo que usted diga, lo voy a votar
favorablemente. En el segundo punto me abstendré. Pero lo que
sí tengo claro es que el segundo punto me parece importante y
yo le sugeriría que lo admitiese como un punto de adición y que
se pudiera votar también a favor. Nada más. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara pertoca la intervenció del
grup proposant per fixar posició i assenyalar si accepta les
esmenes i així tenir clar què hem de sotmetre a votació. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Agraïm el suport dels grups polítics
que així ho han dit de bones a primeres. Respecte del tema de
les esmenes, puc acceptar les dues del PSIB, però d’addició, no
de modificació.

Respecte de l’esmena in voce de la Sra. Seijas m’interessa,
i per açò demanaria cinc minuts, si és possible, per negociar.

Pregunta, es pot acceptar l’esmena in voce així? Perquè
m’interessa...

EL SR. PRESIDENT:

Si hi ha... si tots els grups parlamentaris hi estan d’acord i
evidentment el grup proposant també...

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo hi estic. I els altres?

EL SR. PRESIDENT:

No problem, però us donam cinc minuts?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, reprenem la sessió, té la paraula la Sra. Font per
explicar-nos com queda la proposició no de llei.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Molt bé, hem arribat a un acord entre tots els grups, hem dit
que acceptàvem les esmenes del PSOE, aquestes serien
d’addició i passarien a ser els punts 2 i 3.

Retir el segon punt.

Mantenc el primer punt, però hi hem fet una transacció en
acceptar l’esmena in voce de la Sra. Seijas, i el redactat
quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer les gestions

necessàries per donar el servei d’especialitat pediàtrica almenys
una vegada a la setmana a Ciutadella”.

Punt 2 retirat, de manera que l’esmena 1 del PSOE passaria
a ser el punt 2; l’esmena 2 del PSOE passaria a ser el punt 3.

Moltes gràcies per l’esforç de tots.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva...

(Remor de veus)

Moltes gràcies per la seva claredat, i don per entès que es
pot aprovar per unanimitat. Ho podem aprovar per unanimitat?
Molt bé.

Idò, Sra. Font, si fa arribar per escrit el text concret del punt
1.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 10132/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció del
consum de cànnabis a la nova llei de drogues.

LA SRA. PRESIDENTA:

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10132/17, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció del consum de cànnabis a la nova llei de drogues.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Sr. Serra, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Duc aquesta PNL sense esperar les
conclusions de la ponència d’estudi del cànnabis perquè la nova
llei de drogues ja s’està elaborant i perquè no pens que
interfereixi cap de les conclusions que es puguin fer. Si es vol
reconduir aquesta proposta a les conclusions també ho podem
parlar aquí, però pens també que si s’està elaborant un pla com
més aviat es proposi això millor, si és que s’aprova.

Bé, idò passem a la introducció real que és que segons els
diferents estudis existeix una elevada incidència de consum de
cànnabis, és la droga il·legal més consumida al món, Espanya
ocupa la quarta posició europea en consum de joves de 15 a 24
anys i el segon lloc en la població adulta de 15 a 64 anys.

A Balears, segons dades aportades per la mateixa directora
general de Consum i Participació, el consum de cànnabis als
darrers 12 mesos és més elevat que la mitjana espanyola, un
13,9% i d’aquests un 19% han declarat tenir un consum
problemàtic. Però també va dir la directora general que la nova
llei Balear de drogues tendria com a objectius prohibir el
consum d’alcohol a menors, precisar alguns aspectes de la
protecció d’espais sense fum i ampliar-los i després regular
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altres addiccions com el joc patològic i noves tecnologies, però
-textualment- “de moment no hem inclòs res relacionat amb el
cànnabis”, malgrat que també reconeix que -i també és textual-
“el consum de cànnabis en adolescents segur que és una porta
d’entrada per al consum del tabac, ja que majoritàriament es
consumeix fumat”, i que a una entrevista a un mitja de
comunicació ella mateixa va remarcar que “la lucha contra el
tabaco es una de las grandes prioridades”.

Aquest plantejament ens du a una possible contradicció
entre la valoració de la importància del problema, la incidència
i els efectes d’aquesta droga i la inclusió de les eines de
prevenció per fer-hi front dins les normatives de prevenció,
perquè la prevenció específica del consum de cànnabis per ell
mateix o per la facilitació de l’entrada al tabaquisme dins la
nova llei de drogues quedarà amagada, repetesc, segon ha
afirmat la directora general, a pesar -i això ho vull remarcar-
que a totes les institucions s’executen programes de prevenció
de cànnabis, no estam orfes de programes de prevenció de
cànnabis, però no està estipulat dins la normativa.

La directora general també va fer constar a la
compareixença que els clubs socials de cànnabis havien de
jugar un paper dins l’ús terapèutic, que les polítiques de
prohibició sí que havien creat un problema de salut molt
important i que s’havia d’avançar cap a la regulació dels clubs
socials de cànnabis, arguments que haurien de compatibilitzar-
se amb missatges de prevenció que es volen donar respecte
d’aquest consum i més quan el missatge final va incloure -i ho
dic textualment, una altra vegada- “una necessària
monitorització i avaluació de resultats que s’obtindrien amb
aquest canvi de política”, i deixà patent que els missatges de
canvi de rumb d’aquestes polítiques no se sap quin rumb
tendran, constituint només per això un risc afegit a causa del
col·lectiu de gent jove amb el que no es poden fer experiments
que no siguin contrastats.

Però també vull afegir que no només és aquesta comunitat
autònoma on la consideració específica de la prevenció del
consum de cànnabis no queda reflectida dins les diferents lleis
de drogues. La Llei catalana 20/1985, de 25 de juliol, de
prevenció i assistència de substàncies que poden generar
dependència a Catalunya, encara anomena a l’article 3.2.b), de
drogues no institucionalitzades, i inclou heroïna, cocaïna,
cànnabis i derivats, àcid lisèrgic i altres com d’ús no integrat a
l’estructura social. És una llei del 1985, però que amb les
successives modificacions aquest paràgraf no ha estat tocat i
així podem citar les modificacions fetes en aquesta llei: la
primera a la Llei 10/1991, de 10 de maig; la segona a la Llei
8/1998, de 10 de juliol; la tercera a la Llei 1/2002, d’11 de
març, i la darrera modificació va ser a la Llei 2/2011, de 29 de
desembre, també de modificació de la Llei de drogues 20/1985.

Bé, idò cap d’aquestes modificacions no varen modificar
l’article 3, però sí que s’han aprovat altres normatives que
intenten normalitzar el consum de cànnabis a Catalunya com
tots sabem.

A Madrid la Llei 5/2015, de 18 de desembre, per la reforma
de les lleis 17/1997, de 4 de juliol, i 5/2002, de 27 de juny,
sobre dependència i altres addiccions, només modifica l’article
31 en allò referent a l’accés de menors a locals, i al preàmbul

fa constar que l’ús de drogues, especialment cocaïna, heroïna,
derivats del cànnabis, ha provocat un fenomen sociosanitari
sense precedents motivat per la falsa creença de la seva
innocuïtat.

He citat només dues normatives de les més representatives,
però en general no es fa cap representació o cap consideració
específica respecte de la promoció del consum de cànnabis a
pesar que, es vulgui o no, ja té unes connotacions que la
diferencien de la resta de drogues il·legals i s’argumenta que el
caràcter específic de la prevenció dins les diferents lleis de
drogues es fa només a les drogues legals.

I per tot això, per aquests motius exposats el Grup
Parlamentari Popular proposa instar la Conselleria de Salut que
a la nova llei balear de drogues, des de la perspectiva de salut
pública i dins el marc de les polítiques de prevenció de riscos,
constin aquells inherents al consum de cànnabis i derivats i
instar la Conselleria de Salut que la nova llei balear de drogues
inclogui les línies generals de la política de prevenció de
consum de cànnabis especialment les dirigides al col·lectiu
jove.

I si aquestes conclusions, i si s’accepta aquesta proposta...
es vol reconduir cap al que és... les conclusions del cànnabis,
de prevenció de cànnabis, idò podem parlar-ne, però crec que
és important que el missatge, si s’aprova, arribi abans perquè
com hem dit ja fa dies, ja fa temps que ens estan anunciant que
aquesta llei de drogues s’està elaborant i no voldríem arribar
tard amb alguna conclusió que fes referència o que pogués
afectar la llei de drogues, la nova llei de drogues d’aquesta
comunitat.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra. En torn de fixació de posicions pel Grup
Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Saura, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres estem d’acord
amb aquesta proposta. Pensam que la via de la prevenció i les
polítiques integrals pel que fa a la droga és fonamental per
evitar aquest cercle viciós entre consum via punitiva i doble
càstig en aquest sentit.

Pensam que la millor prevenció també és d’alguna manera
combatre els símptomes de la crisi econòmica que encara
persisteixen, crec que hem de tenir una visió global en aquest
sentit i no seguir amb aquesta guerra contra les drogues per la
via punitiva i repressiva. De fet, aquí a les Illes Balears va
augmentar un 22% la desigualtat des del 2008 al 2012, els anys
més cruents de la crisi i pensam que aquesta via del càstig no
és l’adequada, i sí ho és la de la prevenció i això ho demostren
casos com el de Portugal que ja du setze anys descriminalitzant
les drogues i el problema no s’ha agreujat, tot el contrari, ha
disminuït el consum.
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Pensam que el cànnabis té connotacions pròpies, estam
d’acord en aquest sentit amb el portaveu del Partit Popular
perquè és la droga més consumida, també entre els joves i
pensam que s’ha d’incloure aquest pla de prevenció en la nova
llei i que sigui un pla propi per aquesta circumstància. Ja farem
propostes en les conclusions de la ponència. 

Crec que tenim una oportunitat per a la regularització del
cànnabis a la nostra comunitat autònoma per intentar que els
clubs tinguin una situació legal que els permeti fer les coses bé
com toca i com ells volen i esperam que aquest parlament
desenvolupi polítiques en aquest sentit que vagin en la línia
d’aquesta PNL, però també en la línia de promoure un
autocultiu responsable, de promoure un consum responsable i
unes polítiques de prevenció adequades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres bàsicament hi estam
d’acord. Sí que he de dir que ens ha sorprès atès que hi ha
una... es va crear una ponència que havia acabat... està pendent
només de... de la redacció de les conclusions i tenint en compte
que tampoc, de moment, que sàpiga, esper no ficar la pota, però
crec que no hi ha avantprojecte de llei de drogues, pensam que
tampoc no està enfora... no hagués estat fora de lloc esperar a
redactar aquestes conclusions i que es tinguessin en compte per
a l’avantprojecte de la llei de drogues.

En qualsevol cas, ens sembla bé la proposta, no diu res amb
què no estiguem d’acord i podríem dir moltes més coses,
evidentment la llei... possiblement... dins el que serà la llei de
drogues no serà el més rellevant, tal vegada no serà allò més
preocupant, però evidentment és un tema preocupant, és un
tema que hi ha de ser. 

Coincidesc també amb el grup Podem, amb el Sr. Saura,
que nosaltres som més partidaris d’una adequada prevenció que
no de la repressió. Creiem que és més efectiva una adequada
prevenció. Per tant, és necessari que hi sigui i, per tant, estam
d’acord amb la proposta. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA
PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sureda,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyors i senyores diputats. Bé,
nosaltres des d’El Pi no teníem notícia de la intenció de no
incloure la prevenció específica del consum de cànnabis dins la

nova llei de drogues, però si és així nosaltres volem manifestar
el nostre desacord.

Em semblaria imprudent no incloure aquest tema a la llei
sobretot després de conèixer que el cànnabis segueix estant
entre les tres substàncies amb més prevalença de consum a
Balears, segons dades de la Direcció General de Salut Pública
i Participació. 

Una altra dada important a tenir en compte és que gairebé
el 14% de Balears consumeix cànnabis i la xifra de consum per
part de menors d’edat és cada vegada més elevada. 

Amb això consideram que la prevenció no pot faltar en la
nova llei de drogues perquè el caràcter preventiu és
importantíssim. Votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Font, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposta. Ens agrada especialment el primer punt de
la iniciativa demanant que aquesta nova llei balear de drogues
sigui feta des de la perspectiva de salut pública, qüestió que un
dels ponents de la ponència d’estudi sobre el cànnabis, el Sr.
Parés, va destacar com a element fonamental a l’hora d’abordar
aquesta problemàtica i aquesta nova legislació. 

També coincidim amb el segon punt, que és la importància
de la prevenció en el col·lectiu jove. Creiem que evidentment
és el col·lectiu més sensible i a qui pot afectar més aquest
consum de cànnabis, amb la qual cosa evidentment hi hem de
fer feina. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Seijas, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Por supuesto que daré apoyo a esta
propuesta y al igual que los diputados que me han precedido
creo más en la prevención para erradicar el consumo no
responsable que en las medidas que son restrictivas y punitivas.
Entonces, pues, totalmente de acuerdo con el planteamiento y
con la petición y mi apoyo.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, Sra. Presidenta. Nosaltres estam d’acord amb
els conceptes bàsics d’aquesta proposició no de llei i si em
deixen manifestaré que pensam que aquesta proposició no de
llei podria ser innecessària perquè el projecte de llei de drogues
està en un procés molt incipient i no em cap en el cap que els
conceptes d’aquesta proposició no de llei no hi siguin. Per tant,
Sr. Saura, pot estar tranquil que votarem a favor. 

Volíem dir quatre coses. El cànnabis, especialment en el
joves, de vegades els arriba el missatge que aquest consum en
general és poc perillós, i no és cert. Especialment els joves
necessiten rebre informació sobre les drogues en general, i
també el cànnabis, i han de conèixer el risc que pugui anar
associat al seu consum perquè, evidentment, el risc va associat
també al nivell de consum.

Sempre parlam d’estratègies informatives, d’estratègies
educatives, però és ben cert que és necessari implementar
programes integrals, preventius dirigits als joves que afectin un
àmbit educatiu, a les escoles, però avui en dia també s’ha de fer
a través de xarxes sociocomunitàries. 

Hem de recordar que en determinats moments el consum o
addicció de cànnabis fins i tot podria arribar a constituir un
problema de salut pública i com que una part important de la
proposició no de llei va lligada a joves i a adol·lescents, tothom
sap que és un grup vulnerable en relació amb aquest consum,
i que de vegades no només és necessari donar informació sinó
intentar modificar el comportament, que tenguin habilitats, que
tenguin una actitud determinada sobre les drogues, perquè
evidentment el consum està relacionat també amb l’edat, amb
la pròpia maduresa d’aquest jove i tots tenim present que a
determinades edats de vegades actuam en funció del que fa un
grup, especialment un grup d’amics. 

Ara bé, evidentment hi ha conceptes com que les accions de
prevenció en el cànnabis han de ser àmplies i també hem de
tenir en compte que la majoria de persones que consumeixen
drogues estan dins un àmbit que no és problemàtic de l’ús de
drogues, especialment en substàncies com és el cànnabis.
Evidentment, com s’administra la substància, quina substància
i la via d’administració té molt a veure, però la majoria de
persones no estan en un ús consum problemàtic.

Moltes vegades la prevenció, més aviat sempre, la dirigim
a persones que no són consumidores, per què?, perquè quan ja
són consumidores entram en la política de reducció de riscos i
intentar que ja que hi ha un consum que aquest consum sigui
més responsable. 

Evidentment hem de parlar també dels riscos no només per
a la salut sinó que en temes de drogues hi ha els riscos de
situacions legals que són importants, parlam de possessió, de
tinença, de cultiu, de detecció, etc. Per tant, és important

establir pautes de detecció, sobretot de detecció de consum que
en uns moments determinats puguin ser problemàtics i fins i tot
haguem de dir que estan contraindicats.

Crec que els joves necessiten un abordatge diferent de les
persones majors, que hem de rompre el mite que un consum de
cànnabis sempre condueix a un consum d’altres drogues, això
no està demostrat, i evidentment, com s’ha dit abans, el
Parlament té una ponència sobre la possible regulació
d’associacions de cànnabis i jo crec que tots tenim la percepció
que hem de caminar cap a una regulació del seu consum i d’una
determinada disponibilitat.

Crec que hem de fer estratègies d’informació sobre la
regulació, que evidentment en els joves són estratègies
educatives principalment i que arribats a un punt les estratègies
es modifiquen, perquè són estratègies de reducció en risc, de
reducció de danys i l’objectiu ja no és evitar un consum sinó un
consum responsable. 

En el món dels joves hem de tenir en compte els pares i
mares i evidentment de les conclusions de la ponència d’aquí
haurà de sortir què pensam que s’ha de fer amb els clubs de
cànnabis, si hi ha un àmbit per regular o no. 

Per tant, en conclusió, nosaltres donarem suport a aquesta
PNL i evidentment esperam que les conclusions de la ponència
puguin servir per establir unes bases de futur, com a mínim,
dins la nostra comunitat autònoma.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, presidenta. L’únic que es pot fer és agrair el suport
de tots els grups.

I fer dos comentaris únicament, sobretot referent al
portaveu socialista quant a que aquesta proposta tal vegada no
s’hauria d’haver duit aquí, ha estat un dubte meu si havia de
dur-la o esperar a les conclusions, però el fet de desconèixer
que estan en una fase incipient, jo pensava que el Pla de
Drogues estaria molt més avançat del que se’ns dit aquí, idò, ha
fet que dugués aquesta proposta al marge, però amb la intenció
fins i tot d’incorporar-la a les conclusions, si es vol, que de fet
una vegada és aprovat per unanimitat crec que anirà també com
a conclusió, al marge de com arribi. 

Però sobretot pens que era necessari aquest punt perquè la
mateixa directora general de Salut en dues ocasions es va
mostrar molt ferma en el plantejament que no hi hauria el tema
de cànnabis dins la Llei de drogues, i així ho va fer patent; al
Diari de Sessions, pàgina 648, de dia 31 de maig de 2017,
consta que de moment no hem inclòs res relacionat amb el
cànnabis dins la nova llei de drogues, i als mitjans de
comunicació de dia 3 de juliol de 2017 ja diu clar que no
entrarà res referent al tema del cànnabis.
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Per tant pens que no està de més aprovar aquesta proposta.
I, per altra part, quant al fet que es presenti al marge o de forma
paral·lela a les conclusions, vull dir que a la primera PNL
d’avui hem acabat de fer exactament el mateix. El Partit
Popular va dur una PNL en què demanava un estudi de les
places de formació MIR per a aquesta comunitat autònoma; és
un pla que encara no hem vist ni tampoc no l’hem reclamat,
però era una PNL, fer un pla per a totes les especialitats, i avui
acabam d’aprovar que es demanàs un increment de places MIR
per a pediatres, i això pens que són coses que no tenen perquè,
som en un àmbit de parlament, de debat, i crec que qualsevol
argument que reforci els plantejaments d’una determinada
proposta si va en el mateix sentit idò dóna coherència, i crec
que tant la proposta que hem aprovat avui matí, perdó, en
primer lloc, referent a augmentar nombre de places de formació
MIR, com aquesta, que és que s’incorporarà a les conclusions
de prevenció de ponència de cànnabis, idò crec que va en el
mateix sentit, es reforcen una a l’altra i crec que és important
que tots tenguem consciència que fa falta que aquesta
prevenció estigui dins la nova llei de drogues, al contrari del
que proposava la directora general de Salut.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Serra.

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
núm. 10132/17. Podem considerar-la aprovada per unanimitat?

En conseqüència per assentiment queda aprovada la
Proposició no de llei núm. 10132/17, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a prevenció del consum de cànnabis a la nova
llei de drogues.

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