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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i,
en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Xico Tarrés.

EL SR. MARTÍNEZ I PABLO:

David Martínez substitueix Carlos Saura.

I. Proposició no de llei RGE núm. 10822/17, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, relativa a creació d’una sala d’hemodinàmica
a l’Hospital de Son Llàtzer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
10822/2017, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS, relativa a la creació
d’una sala d’hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Sureda, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. A
l’Hospital de Son Llàtzer no hi ha actualment una sala
d’hemodinàmica, tot i que li correspondria segons els
estàndards europeus i el Pla integral de cardiopatia isquèmica
del Ministeri de Sanitat per població de referència.

A més a més, també s’ha de tenir en compte que en els
darrers anys l’activitat hemodinàmica s’ha incrementat arreu de
l’Estat espanyol en un 7,6%, ja que les malalties
cardiovasculars són la primera causa de mortalitat a Espanya.

Però, a banda de les xifres, no tenir una sala
d’hemodinàmica a Son Llàtzer suposa un seguit de problemes
quotidians que es podrien resoldre amb la seva instal·lació.
Problemes com que els pacients que estan ingressats a
l’hospital han de ser traslladats en ambulància a l’Hospital
Universitari de Son Espases quan s’han de sotmetre a un
cateterisme, molestant al pacient i incrementant la seva estada
a l’hospital. Però també suposa una despesa econòmica pel
nombre d’ambulàncies medicalitzades que s’han de fer servir.

En canvi, els professionals de Son Llàtzer tenen clar que
disposar d’aquest servei comportaria nombrosos beneficis com
poden ser reduir la llista d’espera de pacients per un
cateterisme, alleugerir la tasca dels professionals de l’hospital
de referència de Son Espases, millorar evidentment la qualitat
assistencial dels pacients perquè ja no s’haurien de desplaçar i
perquè es podria oferir el tractament més oportú per a la

cardiopatia isquèmica, a més, es reduiria la demora de les
sol·licituds ambulatòries i s’evitarien complicacions i riscs en
la salut del pacient. També hem de tenir en compte que amb
aquesta sala milloraria el desenvolupament científic i docent
dels professionals de Son Llàtzer, que en aquests moments no
poden fer la residència en cardiologia.

Tots aquests avantatges que suposaria aquesta sala
d’hemodinàmica de Son Llàtzer, es varen tenir ja en compte a
l’any 2011, quan es va acordar una aliança entre l’Hospital de
Son Llàtzer i Son Espases, amb la participació de la Direcció
General de l’ib-salut i la Conselleria de Salut. Amb això volem
deixar clar que tant la conselleria d’aquell moment, com l’ib-
salut i els professionals d’ambdós hospitals, varen valorar
positivament la creació d’aquesta sala d’hemodinàmica.
Malauradament l’acord que s’havia de signar i que suposava la
posada en marxa d’aquest projecte, es va suspendre 24 hores
abans d’aquella reunió.

Avui, sis anys després, pensam que aquest projecte seria
molt beneficiós per als pacients de Mallorca, per als
professionals de Son Llàtzer i per al funcionament del sistema
de salut de Balears. Per això els deman el seu suport per instar
el Govern perquè creï aquesta sala d’hemodinàmica a
l’Hospital de Son Llàtzer.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Sureda. S’ha presentat per part del Grup
Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 13607/17. Per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un temps
màxim...

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, molts són els arguments
tècnics plantejats en la introducció d’aquesta proposició no de
llei, que efectivament és una de les demandes que va tenir el
Partit Popular, la demanda passada, també com s’exposa en la
introducció. I de fet, va originar diverses reunions d’àmbit
cardiològic i administratiu per valorar aquesta possibilitat,
sobretot a instàncies de l’Hospital de Son Llàtzer que, a més
dels números que s’han manejat aquí i que es diuen a
l’exposició de motius, doncs lògicament la presència d’una
unitat d’hemodinàmica a un hospital, tendeix a augmentar els
serveis i, per tant, les prestacions d’un hospital i per tant, la
possibilitat d’accedir a un nou nivell de categoria hospitalària.

Però com moltes vegades, es presenta aquí una proposta
amb una base molt tècnica, com hem dit, i una conclusió quasi
tècnica a l’hora d’instar a crear una sala d’hemodinàmica a
l’Hospital Son Llàtzer. Però pens que, com a legislatiu i per a
aquest tipus de qüestions, l’estudi tècnic hauria de ser previ i
profund a una decisió política. Un estudi tècnic, a més de les
xifres que s’han donat aquí, que no tenim per què dubtar-ne,
tengués en compte també la distància entre l’Hospital de Son
Llàtzer i l’Hospital de Son Espases, que és d’uns 3 quilòmetres
aproximadament. Si la disminució casuística a l’Hospital de
Son Espases repercutiria amb un nivell d’intervencions als dos
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establiments hospitalaris i, per tant, una disminució quant a la
capacitat d’entrenament dels professionals, o qualsevol altra
valoració que es pogués fer d’àmbit tècnic.

Per tant, per aquesta raó hem presentat aquesta esmena. El
fet que qualsevol decisió, a la qual nosaltres no ens hi
oposaríem, sempre i quan això anàs avalat per un estudi tècnic,
un raonament tècnic de per què podríem instal·lar una unitat
d’hemodinàmica a Son Llàtzer, havent-hi una unitat
d’hemodinàmica a Son Espases. I en base a això, esperarem el
plantejament del grup proposant, d’El Pi, respecte de
l’acceptació o no d’aquesta esmena.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr.  Serra. Per part dels grups parlamentaris
Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS per
Menorca s’ha presentat l’esmena RGE núm. 13709/17. Per a la
defensa d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup
Socialista l’Hble. Diputat Sr. Thomàs, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda a tothom.
Primer dir que aquí es parla del 2011 i jo, si em perdonen, em
sent referit personalment per la meva responsabilitat, i he de dir
que l’ib-salut va dir que no en el 2011 a aquesta proposta, i ho
va fer en funció d’una anàlisi d’activitat i alternatives, i en
aquell moment es va trobar que no estava justificat. Això és la
realitat que personalment vaig viure.

De totes maneres, aquí es fa un plantejament que podríem
dir que és de part, si vostès miren l’exposició de motius, tot són
beneficis, no hi ha perjudicis, no es parla de costos. I quan es
planifica un nou recurs i sobretot quan és un nou recurs que té
necessàriament una despesa econòmica, hem d’intentar
respondre bàsicament a tres criteris, que són el criteri de
necessitat, el criteri d’eficiència i el criteri de seguretat i cada
un d’aquests és important i, en funció de les respostes, haurem
de decidir si posam un servei o no posam un servei. I això va
referit perquè primer hauríem de saber quins són els estàndards
de necessitats per crear un servei d’aquests.

Aquí s’adjunta una dada del PICI que és antiga, perquè el
Ministeri de Sanitat té plans posteriors a aquest, on es diu que
una sala d’hemodinàmica s’ha de posar cada 400.000-600.000
habitants, la qual cosa dóna una xifra d’1 i busques-2,5 per
milió de persones i vull recordar que en aquests moments tenim
a les Illes Balears dos serveis d’aquests públics i un concertat
a l’illa d’Eivissa i la població de referència de Son Llàtzer és
d’aproximadament 260.000 habitants.

Amb això què vull dir? Que evidentment aquí s’han de
manejar dades que són tècniques, una és saber quantes
coronografies es fan, quants de procediments d’angioplàstia es
fan i quantes se’n fan a Son Espases que vénen derivades de
persones que vénen de l’Hospital Son Llàtzer, i així sabríem si
la càrrega de feina que compliria una sala d’hemodinàmica a
Son Llàtzer compliria o no els criteris de qualitat, perquè sí que

tothom diu, i en això tothom hi està d’acord, és que una de les
coses que has de decidir és que per tenir un cardiòleg entrenat
ha de fer tants de procediments de cada tipus per any, o un
servei ha de fer un número determinat. Jo en aquests moments
no tenc aquestes dades, però el nivell d’activitat va lligat a la
qualitat, a la seguretat i a l’experiència dels professionals.

Aquí es parla de xifres de demora, segons la meva
informació les demores estan dins procediments raonables. És
més, ara fa just un any l’Hospital Son Llàtzer, a través del
Servei de Cardiologia i del Servei d’UCI, tenen una
disponibilitat d’un sistema de programació que decideixen ells;
és a dir, la gent dels serveis de les dues unitats que hi ha a Son
Llàtzer tenen uns buits que no estan ocupats que són aquests
serveis de Son Llàtzer que els han d’omplir.

Es parla aquí, per exemple, del tema dels desplaçaments, els
malalts ambulatoris de Son Llàtzer aniran pels seus mitjans a
Son Llàtzer o a Son Espases i hi ha un problema que és, supòs
que per manca d’informació, que es diu que hi ha un cost de
facturació pel trasllat d’una ambulància. El conveni actual de
les ambulàncies no va per servei, està contractat el servei, vull
dir, independentment de si traslladen deu o quinze en un dia
pagam exactament el mateix. 

Evidentment aquí no es parla de cost, basta que s’imagini
que si ha de crear un servei d’hemodinàmica a Son Llàtzer no
podem dir... tenim l’obligació de contemplar quin cost té, idò
tendrà com a mínim el cost de l’equipament, el cost de l’obra
civil, el cost del material de consum fungible i personal, no són
cardiòlegs normals, són cardiòlegs que, com a mínim, tenen un
entrenament especial per desenvolupar aquestes activitats. Hem
de parlar que no és el mateix un servei que està obert les 24
hores al dia que un servei que fa feina de vuit a tres.

En conclusió, a veure, jo crec que el que hem de plantejar
és que, com deia el Sr. Serra, té un punt que és prou tècnic,
però tècnic en funció de respondre aquestes preguntes de
necessitat, d’eficiència i de seguretat per als malalts. Què hem
de fer? Estan saturats els dos serveis d’hemodinàmica de Son
Espases? Idò, no. Hi ha un problema d’equitat a Mallorca? Jo
m’atreviria a dir que no, pot ser ho podríem plantejar amb
Eivissa o amb Menorca, però amb Mallorca no. I ens hauríem
de plantejar si un nou servei a Son Llàtzer donaria el seu nivell
d’activitat per acomplir l’estàndard de qualitat i de seguretat. 

Jo amb això, per intentar concloure, crec que... home,
l’exposició de la proposició no de llei diguéssim que és
francament optimista, però jo crec que, i per això hem presentat
una esmena, una esmena que el que vol és no tancar la porta
sinó que... es va fer un estudi, que jo sàpiga, a l’any 2011, han
passat sis anys, idò, per això presentam una esmena que digui
que s’estudia la necessitat i la creació d’aquesta unitat. No sé
què ha passat en sis anys, pot ser que les xifres actuals
d’activitat ens serveixin per justificar-ho, però jo crec que seria
el més correcte, perquè és un tema de planificació sanitària on
crec que no és el Parlament, ni una comissió de Salut del
Parlament que ha de decidir sobre la creació d’una
infraestructura important.

Per tant, nosaltres per això vàrem presentar, conjuntament
amb tres altres grups parlamentaris, aquesta esmena
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precisament per deixar la porta oberta. Estudiem novament a
veure si tota una sèrie de paràmetres que societats científiques,
el ministeri defineix que donen resposta a aquestes tres
preguntes, necessitat, eficiència i seguretat. Evidentment, si
aquestes tres respostes són contestades en sentit positiu que ho
justifiquin estic convençut que la Conselleria de Salut i el
Servei de Salut ho planificaria dins les seves necessitats de
futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per a la defensa d’aquesta esmena té
la paraula, per part del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
l’Hble. Diputada Sra. Maicas, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. Bé, consideram que aquesta
iniciativa reclama un servei que pot ser fonamental en un
hospital i trobam que ha de ser considerada. Nosaltres hi
votarem a favor, sempre que es contempli la nostra esmena, que
ha explicat molt bé el Sr. Vicenç Thomàs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Maicas. Per a la defensa d’aquesta esmena té
la paraula, per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
l’Hble. Diputat Sr. Reus, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, presidenta. Bé, un poc en la línia dels diputats que
m’han precedit, crec que compartim aquesta esmena perquè
compartim també el que ha exposat el Sr. Serra, quan parlam de
serveis molt concrets a llocs molt concrets hem de tenir la
prevenció que aquests tipus de serveis a llocs concrets han de
fer una anàlisi més global sobre la necessita, sobre els beneficis
i els inconvenients, una anàlisi més global sobre l’impacte que
pot suposar i la seva sostenibilitat des d’un punt de vista, no em
referesc exclusivament des d’un punt de vista econòmic, sinó,
per exemple, com ho explicava el Sr. Thomàs, el fet que han de
tenir una activitat, un llindar d’activitat determinat perquè sigui
viable un servei d’aquest tipus.

Per això, l’esmena va en aquesta línia evidentment de no
tancar la porta, evidentment som partidaris de com més serveis
que siguin viables millor, però sí que es requereix aquest estudi
previ, aquesta anàlisi sobre si és viable o no és viable.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Reus. En torn de fixació de posicions, pel Grup
Parlamentari Mixt té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Seijas,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Daré... no tengo nada más que añadir, es un tema
sumamente técnico y daré apoyo a la iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de deu minuts, per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar.

Continuam amb la intervenció del grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta les esmenes. Té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Sureda, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, les
esmenes van totes dues en el mateix sentit i, per tant, ja avanç
que les acceptarem, perquè consideram que és important que es
faci aquest estudi.

Hi ha un parell de coses que no puc entendre, com en el
2011 sí que es veia la necessitat de posar aquesta unitat
d’hemodinàmica a l’Hospital de Son Llàtzer, durant aquests
anys hi ha hagut un increment d’habitants a les nostres illes i,
per tant, sembla que la necessitat ha de ser encara més grossa.
Sí que és cert que el Parlament no és qui decideix segons quins
tipus d’infraestructures, però si ens miram moltes proposicions
no de llei s’ha decidit o s’ha instat el Govern a fer-ne d’altres,
quan ens convé bé i quan no, no. Massa bé, ja us ho dic, ho vull
mirar en positiu i vull que s’intenti fer aquesta sala a Son
Llàtzer.

Segons les dades que jo tenc sí que existeix demora en el
tema dels pacients.

El tema de les ambulàncies, sí que és ver que tenen un
conveni i que es paga no pels viatges que es fan, però també
moltes vegades els viatges no es poden fer tots els viatges que
es voldrien perquè hi ha un temps i, evidentment, no anam
sobrats d’ambulàncies. I amb el tema també de les ambulàncies,
no tots els pacients poden anar amb els seus cotxes perquè de
vegades també hi ha serveis d’urgència i s’hi ha de poder
accedir.

Per acabar, recomanaria que anassin a parlar amb els
professionals de Son Llàtzer perquè en aquest cas ells sí que
veuen la necessitat que es faci aquesta sala. 

Vull agrair el suport amb aquesta esmena perquè almanco
d’aquesta manera s’estudiarà i es mirarà la viabilitat de poder
posar aquesta unitat d’hemodinàmica a l’Hospital de Son
Llàtzer.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Sureda, ens podria aclarir quin text seria...

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Com que són iguals, si els sembla bé agafarem la dels grups
que donen suport al Govern i així pareixerà que ho farem més
bé.

Afegiria, si els va bé a tots, un termini de sis mesos perquè
aquest estudi estigués fet. D’aquesta manera sabrem si abans
d’acabar aquesta legislatura és necessari posar aquesta unitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ho he entès bé vol afegir “amb un termini de sis mesos”.

Bé, acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 10822/17.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

En conseqüència queda aprovada per unanimitat la
Proposició no de llei RGE núm. 10822/17, presentada pel Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS,
relativa a la creació d’una sala d’hemodinàmica a l’Hospital
Son Llàtzer.

(El Sr. President pren la direcció del debat)

II Adopció d’acord sobre l’escrit RGE núm. 11849/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, pel qual se sol·licita
la compareixença de la consellera de Salut, per tal
d’informar sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que és relatiu a
l’adopció d’un acord respecte de l’escrit RGE 11849/17 que va
presentar el Grup Mixt, mitjançant el qual se sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut per tal d’informar
sobre la situació de la salut mental a les Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Ante la no aparición o la no
presentación oficial del Plan de salud mental cuando estaba
previsto según la consellera, que ya estaría en el mes de junio,
y después con los números artículos donde se nos va dando
noticias a la ciudadanía e incluso a los propios parlamentarios
de las direcciones que va tomando este plan, pues creo

conveniente que la Sra. Consellera, y a parte sumándolo a la
última intervención a partir de preguntes de Podem en el último
pleno, que venga a esta comisión para explicar en concreto
cómo ha quedado el Plan de salud mental. Dice que sólo está
ahora pendiente de impresión y de coordinar todas las
informaciones que van. Creo que puede ser un buen momento
para tener la primicia en este parlamento de cómo va a quedar
el Plan de salud mental y también sacar con esta exposición
inquietudes de los trabajadores del Psiquiátrico y de otros
sectores que se verán afectados por este plan.

Entonces de ahí mi petición, y espero obtener el respaldo
del resto de grupos para que la Sra. Consellera tenga a bien
comparecer.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. En torn de fixació de posicions,
pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Dins el context de falta de
professionals en general d’aquesta comunitat tenim que el camp
de la salut mental és un servei deficitari, reconegut no només
per professionals sinó també pels mateixos responsables
administratius polítics, que fa falta reforçar-se. 

Darrerament vàrem tenir ocasió també de sentir diferents
col·lectius implicats en aquesta problemàtica, que en malalties
de salut mental varen demanar un increment de recursos,
demanda que ja sabem tots que sol ser habitual en aquest tipus
de celebracions, però que aquesta vegada pens que sí que fa
falta reforçar-se una vegada tenim un context econòmic que
permet reforçar totes les infraestructures de caire social.

Realment hi ha diferents propostes presentades i per les
quals nosaltres pensam que seria important que la consellera
vengués, com per exemple una sèrie de propostes en el camp de
salut mental, com per exemple mocions aprovades al Consell
Insular d’Eivissa on es demanava un reforç, també esmentada
ahir a la intervenció de Podem al Parlament, i que jo també la
vaig dur a pressupostos per demanar aquest increment de
personal, concretament que va sortir del Consell Insular
d’Eivissa amb el suport del PSOE, el suport de Podem i el
suport del Partit Popular, i que encara no s’ha vist plasmada a
la realitat, i per tant crec que és el moment, una vegada ja
anunciat ahir de forma indirecta que el Pla de salut mental
estava fet, veure quina era la projecció del compliment
d’aquestes normatives. 

Vull dir que ahir l’anunci de la consellera crec que hagués
pogut ser donat d’una altra manera, no pens que la contestació
d’una pregunta d’un grup parlamentari, aprofitant aquesta
pregunta, s’hagi d’anunciar que hi ha un pla estratègic ja fet,
quan tots els grups parlamentaris demanaven per aquest pla ja
des de fa mesos i que... venia després especificat que hi hauria
una major inversió, una millor dotació de professionals. 
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Per tant, crec que sí, crec que és important saber aquest pla
en quins límits es mou, quin és el cronograma de la conselleria
d’aquest increment de dotació de professionals i preguntar-li
aquest pla de salut mental en quin context està dins el Pla de
salut que també s’havia anunciat des d’aquesta comunitat
autònoma i tampoc s’ha vist que... res, a no ser que estigui
esperant la consellera una pregunta d’algú per, en aquest
moment, dir que ja està fet encara, com va dir al pla de salut
mental, que no s’havia publicat. 

Per tant, donarem suport a aquesta compareixença a fi de
concretar totes aquestes qüestions que estan plantejades des de
l’inici de legislatura.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears
té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, des de Podem Illes
Balears hem fet diverses iniciatives al Parlament on hem fet
constància de la nostra preocupació respecte de la salut mental
i de la importància de conèixer aquest pla que des de fa més
d’un any va anunciar la consellera.

Trobem que és un servei que està molt abandonat i hi ha
una gran necessitat i esperem que amb aquesta compareixença,
encara que ens ha dit que no es faria públic fins... fins uns
mesos, no sé exactament..., no ens ha donat la data, puguem
accelerar el procés, un procés que es fa massa llarg, perquè
sense aquest pla veiem que no s’implementen les necessitats
que té realment aquest servei.

Idò 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, donarem suport a la proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 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. Molt
breument, dir que és important que venguin a explicar-nos
aquest pla de salut mental que s’ha fet des de la conselleria i,

com s’ha dit, una vegada que s’ha confirmat que està acabat
donarem suport a aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bé, primer he de dir que efectivament
també donarem suport al fet que comparegui la consellera per
explicar el Pla estratègic de salut mental.

Creiem que l’anunci que es va fer ahir en seu parlamentària
tampoc no ens hauria de sorprendre tant, perquè realment duem
una legislatura en la qual s’ha parlat molt de salut mental, se
sabia que es feia feina i que estava pràcticament enllestit aquest
pla, perquè la darrera vegada que va comparèixer la consellera
així també ho va explicar, per tant, no crec que... es puguin
qüestionar les formes en què es va anunciar -diguéssim- aquest
pla, perquè ja era... no era cap secret que s’hi treballava i que
estava pràcticament enllestit.

El retard l’ha justificat també la consellera per la
participació de nombrosos professionals i perquè realment es
vol fer un pla estratègic bo i molt complet i creiem que bé, totes
aquestes qüestions que s’han posat avui damunt la taula,
sobretot pel portaveu del Grup Parlamentari Popular, idò tindrà
l’oportunitat de plantejar-ho a la consellera quan comparegui
perquè realment la consellera de Salut crec que ha comparegut
cada vegada que se li ha demanat... tant al plenari, amb
interpel·lacions, com a aquesta mateixa comissió, on ha
comparegut ja unes quantes vegades, i també ha comparegut
per iniciativa o a petició pròpia quan ha considerat que així era
necessari.

Per tant, no podem dir el mateix que... en l’anterior
legislatura, on els consellers, encara que fos a petició dels grups
de l’oposició, no compareixien, en aquesta legislatura han
canviat les formes i demanam també, donam suport a aquesta
compareixença sol·licitada pel Grup Mixt.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Camps. 

Un cop escoltats tots els portaveus dels diferents grups
parlamentaris, si tothom hi està d’acord, crec que ho podem
assumir per unanimitat..., és així?

Idò, en conseqüència queda acordat recaptar la
compareixença de la Sra. Consellera per informar sobre la
situació de la salut mental a les Illes Balears.

I com que no hi ha més assumptes a tractar, podem aixecar
la sessió.
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