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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam el curs de l’any
2018. Passam al debat de..., primer els demanaria si es
produeix alguna substitució.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, president, Sílvia Limones substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passam al debat del primer punt de l’ordre del dia,
relatiu a les proposicions no de llei RGE núm. 10797/17 i
16679/17.

I.1) Proposició no de llei RGE núm. 10797/17,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
dotació de vehicle als centres d’unitats bàsiques de salut de
les Illes Balears.

Començam per la primera, que és la RGE núm. 10797/17,
presentada pel Partit Popular, relativa a la dotació de vehicles
als centres d’unitats bàsiques de salut de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula la Sra. Tania Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president, bon dia, diputats i diputades. Entre el
personal de les unitats bàsiques ha sorgit una demanda
justificada, és una realitat la urgent necessitat de dotar les
unitats bàsiques de salut de vehicles per poder desenvolupar
amb èxit les tasques corresponents a la seva feina.

El servei d’atenció primària és el primer nivell d’assistència
sanitària. Els centres d’unitats bàsica de salut són el primer lloc
on ha d’acudir l’usuari quan té qualque problema de salut, però
en ocasions aquest usuari no ho pot fer, ja sigui per raons
familiars, de mobilitat, de salut.

A unes illes on bona part de la població es troba
disseminada i resideix en habitatges unifamiliars dispersos el
personal d’Atenció Primària de les unitats bàsiques de salut ha
d’acudir als domicilis d’alguns usuaris diàriament amb els
vehicles privats per poder realitzar cures o anàlisis entre altres
actuacions.

El personal sanitari ha d’acudir amb els seus vehicles sense
estar homologats o adaptats per transportar material sanitari,
tampoc no existeix cap assegurança que cobreixi algun
desperfecte als vehicles privats i es desconeix també si
acompleix la legislació de seguretat laboral.

En el cas que el personal sanitari ni compti amb vehicle
privat no pot acudir als domicilis o a les urgències que
sorgeixin de manera que el pacient acaba sent el perjudicat.

L’any passat una infermera d’una unitat bàsica del municipi
de Sant Joan de Labritja mentre acudia a un domicili va patir
un accident, el seu cotxe fa quedar sinistre, no és lògic que el

personal sanitari s’hagi de traslladar de domicili en domicili
amb el vehicle privat per poder desenvolupar la seva feina.

La conselleria abona 3 euros per domicili realitzat en
concepte de benzina al finalitzar l’any, però, què passa amb
aquesta professional, entre d’altres, que va quedar sense
vehicle?

Com he dit els vehicles privats no estan adaptats per
traslladar material sanitari i tampoc no estan identificats en cas
d’acudir a una urgència.

Per tot això, el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Salut de les Illes Balears a dotar de
vehicle els centres d’unitats bàsiques de salut de les Illes
Balears, especialment i prioritàriament a les unitats bàsiques
que comptin amb una major població disseminada”.

I finalment a la vista de les esmenes presentades pel Grup
Socialista, que hi ha unitats que ja compten amb vehicles, com
que hi ha una demanda específica del municipi de Sant Joan de
Labritja, proposo de modificar el text de la PNL i afegir un nou
punt que seria: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut de les Illes Balears a dotar de vehicle el
centre d’unitat bàsica de salut de Sant Joan de Labritja i Sant
Miquel de Balansat”.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

(Inici de la intervenció no enregistrat a causa del micròfon)

... presentat pel Grup Parlamentari Socialista les esmenes
RGE núm. 1304/18 i 1305/18. Per a la seva defensa té la
paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Bones tardes a tots, per començar
demanaria a la Sra. Marí, quan ha fet la seva exposició ha dit
“ha sorgit una necessitat”, ha sorgit?, des de quan tenim aquesta
necessitat?, per quin motiu tenim aquesta necessitat?, perquè
sembla que ha sorgit ara com per generació espontània
sobrenatural i li he de donar la benvinguda al reconeixement
del Partit Popular a la importància i a la prioritat que s’ha de
donar a Atenció Primària.

Potser, no ho sé, aquesta necessitat ha sorgit després
d’aquest incident que ens ha explicat d’aquesta infermera o ja
d’abans utilitzaven els seus vehicles privats els professionals
sanitaris per fer aquests desplaçaments?

Entenc..., bé, a mi personalment em sorprèn aquest doble
discurs que fa el Partit Popular, a la seva legislatura quan ells
varen tenir les responsabilitats es varen dedicar a fer retallades
i ara demanen millores. Al seu moment no varen demanar no
tancar els centres de salut els capvespres o tampoc no varen
demanar llevar el copagament per a la targeta sanitària o
mantenir-la per a tota la població d’aquesta comunitat
autònoma.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201710797
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801304
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201801305
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La Conselleria de Salut, crec que ha quedat ben clar, la
consellera ha comparegut durant aquesta legislatura reiterades
vegades en aquesta comissió, i ha explicat clarament que té
dues estratègies prioritàries: per una part, l’atenció a la
cronicitat, i per altra part, l’aposta clara i ferma per a l’atenció
primària estant ambdues directament relacionades.

I per que aquest motiu? Perquè s’ha demostrat que en
aquells països orientats a l’atenció primària i que prioritzen
l’atenció primària tenen a tots els nivells una millor salut de la
seva ciutadania a un menor cost.

Per a enguany sabem, els han aprovat fa dos mesos, no
arriba, que els pressuposts d’aquesta comunitat han incrementat
en més d’un 20% la inversió que es dedica a atenció primària
dedicats, aquests doblers, a contractar més professionals, a un
pla tecnològic, a la millora del serveis i també a la renovació
d’aquests cotxes.

El passat gener de 2017 ja es varen adquirir onze vehicles
que es varen destinar a Mallorca, recentment s’han comprat
vuit vehicles híbrids que es destinaran tres a Eivissa i Menorca
també en té tres. 

Igualment, a part d’aquests cotxes, aquests vehicles, el
passat mes d’abril de 2017 es varen adquirir 118 ambulàncies
de transport sanitari no urgent amb tecnologia i equipament
capdavanters, 91 són per a Mallorca, 13 per a Menorca, 13 per
a Eivissa i 1 per a Formentera, i 69 ambulàncies de transport
urgent que estaran al servei els propers mesos a les quatre illes.

Per tant, passam d’una inversió zero del Partit Popular a
mantenir equipaments assistencials i vehicles en aquest cas a
aquesta inversió que fa el Govern perquè realment és
necessària.

Per tant, crec que aquesta priorització a l’atenció primària
l’ha demostrada aquest govern i les millores són notables a
totes les illes.

I per aquest motiu la primera de les esmenes que presentam
on diu “dotar” hauria de dir “continuar dotant” perquè crec que
és de justícia reconèixer l’esforç que s’ha fet per part del
Govern per pal·liar aquesta situació des de l’inici de legislatura
i, com he explicat abans, són ja nombrosos els vehicles que
s’han adquirit i que s’està renovant tot aquest parc mobiliari, i
no només açò, sinó que, com he dit abans també, els
professionals i els equipaments tecnològics per fer un excel·lent
atenció primària.

I per altra banda, la segona esmena que presentam, que
textualment diu: “El Parlament de les Illes Balears constata la
ferma aposta del Govern de les Illes Balears per l’atenció
primària i per modernitzar-la, així com per incrementar la seva
accessibilitat a tota la població”, és pel que he dit al principi,
perquè s’han aconseguit o s’han reobert els centres de salut els
capvespres amb la qual cosa s’incrementa l’accessibilitat de la
població a atenció primària, s’han modernitzat els equipaments
i, així mateix, crec que hi ha una clara aposta per aquest servei
per tal d’optimitzar els recursos i millorar la sanitat i el servei
que es presta a la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma.
Res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Agraeix enormement l’interès per part
del Partit Popular de la reclamació de la dotació dels vehicles
per als centres de salut. 

De fet, Podem Illes Balears va fer una pregunta a la
conselleria a la Cambra del Parlament interessats en les
condicions en què treballen els professionals de la salut, les
quals repercuteixen directament en l’atenció als pacients, i més
si són pacients que necessiten una assistència urgent.
Denunciàvem que els equips de sortida a domicili d’emergència
no reunien les condicions per donar l’assistència que se
sol·licita i no van equipats per atendre les incidències amb què
es troben. Bé, ja en aquesta ocasió la conselleria ens va
respondre que estaven comprant noves unitats, i estem
assabentats de les millores. Crec que la diputada del PSIB ho
ha explicat molt bé, s’han adquirit 11 vehicles per renovar el
parc mòbil d’atenció primària a Mallorca; també s’han renovat
a Eivissa, i a Menorca tenim constància que en tenen 3. 

Però jo el que sí diria és que, bé, conscients de l’estat en
què van trobar-se en aquesta legislatura els vehicles, així com
moltes instal·lacions, per l’absència total de manteniment, no
sé si afegir a aquesta iniciativa l’acompanyament d’una dotació
de vehicles amb l’obligació d’un programa de manteniment
anual. Ens asseguraríem que la inversió no es faria malbé abans
d’hora. De totes maneres, essent conscients que aquesta dotació
s’està incrementant, s’està renovant, hi votarem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASA;

Moltes gràcies, Sr. President. En principi valoram molt
positivament aquesta PNL presentada pel Partit Popular, en
principi positiva, perquè el Partit Popular aposta per una sanitat
pública de qualitat i de proximitat; i, segona, perquè el Partit
Popular en aquest sentit retorna a la línia de reforçar aquesta
sanitat, és a dir, el fet d’intentar i de presentar una PNL per
millorar la flota dels centres de salut és bo, és positiu. Cal
recordar també que en aquest sentit pareix que el Partit Popular
també va en la línia també..., bé, que veu que és necessari
també incrementar recursos també humans i materials en el
sector sanitari.

Ara, els dubtes sorgeixen quant a la redacció, quan es
demana que es doti, com si en aquesta legislatura no s’hagués
dotat, no s’hagués avançat un pam i estiguéssim igual que l’any
2015, i cal recordar, i ho ha fet també la meva companya del
Partit Socialista, que als pressupostos de 2018, evidentment,
dins l’increment del 20% hi ha previstes partides per
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incrementar els professionals, un nou pla tecnològic, renovació
de vehicles, etc., etc., etc., i posar en valor sobretot el tema dels
professionals, que pareix que enguany serà un any en què
podrem donar major estabilitat i incrementar el personal de la
salut pública de les Illes Balears. 

I quant als vehicles, ja entrant en el tema dels vehicles, crec
que és de justícia incorporar les dues esmenes que presenta el
Grup Parlamentari del PSIB. Primer de tot, ja ho han comentat,
que durant 2017 s’han adquirit diversos equipaments per
millorar la flota, és a dir, primer de tot 11 vehicles per renovar
el parc mòbil d’atenció primària; també vehicles híbrids que
entraran en servei d’aquí a res, en breu, en qüestions de
setmanes; a Eivissa també s’han adquirit 3 vehicles que
substituiran els 3 actuals; a Menorca, el mateix... També tenim
108 ambulàncies de transport sanitari no urgent amb tecnologia
i equipaments capdavanters: 91 són per a Mallorca, 13 per a
Menorca i 13 per a Eivissa i 1 per a Formentera; a part, 60
noves ambulàncies de transport urgent. També una nova
ambulància de suport vital avançat. També una flota
d’ambulàncies en general a Eivissa i a Formentera. En total,
118 ambulàncies noves a les Illes Balears, i també el fet que
Menorca disposa d’un avió ambulància les 24 hores. Per tant
crec que és de justícia incorporar aquestes dues esmenes.

Quant a l’aportació que ha fet el Partit Popular d’incloure
dins l’esmena del PSIB el problema d’aquests dos municipis en
concret, sí que agrairia que es pogués explicar. Jo no som
generalment partidari que a una PNL presentada que és de
caràcter generalista s’incloguin dos casos concrets en el mateix
moment si no són justificats, és a dir, no sé quin és el cas
d’aquests dos municipis, aquests dos casos sobrevinguts,
sobretot si està justificat i no hi ha altres casos d’altres
municipis, perquè presentar aquesta PNL, que en principi hi
podríem donar suport, que quedin aquests dos municipis i per
ventura hi ha altres municipis que també estan en aquesta
situació, no ho sé, és a dir, si es pot en el següent torn
d’intervencions justificar un poquet els casos concrets.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara 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, com tots
sabem l’atenció primària és sens dubte un dels pilars de la
sanitat de qualsevol societat, però malgrat això és cert que a dia
d’avui encara hi tenim moltes mancances. En aquesta comissió
hem parlat moltes vegades de la manca de pediatres a atenció
primària, o també deficiències estructurals de certs edificis, etc.
A més aquesta branca de la sanitat pública va patir molt durant
la crisi i va patir amb retallades importants que s’han anar
revertint. Jo amb això l’únic que vull dir és que qualsevol
govern ha de fer una aposta contínua pel manteniment de les
infraestructures i dels equipaments, evidentment amb les
possibilitats que hi hagi en el moment, però mai no s’han de

deixar de banda perquè si no passen aquestes coses en salut, en
educació, etc.

Avui aquesta proposició no de llei, aquest tema que ens
presenta el Grup Parlamentari Popular, crec que és molt
interessant i és evident que hi ha persones que necessiten ser
ateses a ca seva perquè no es poden desplaçar al seu centre de
referència, ja sigui per qüestions de salut o per mobilitat, amb
problemes de recursos, etc., i per tant les unitats bàsiques
pensam que són imprescindibles per a qualsevol població en
temes d’atenció mèdica de necessitat.

Jo convidaria, perquè alguns diputats érem avui matí aquí
i justament s’ha convidat el Grup Parlamentari Popular que a
una iniciativa en què es parlava del complement de destí dels
funcionaris de carrera, que ha dit que es feia feina en aquest
sentit i a posta s’abstenia, els han convidat, ja que s’hi feia
feina, que hi votassin a favor. Per tant jo ara convidaria el
Govern que, malgrat es faci feina i és cert que es fa feina, i
donaríem suport perquè és vera que es doten d’unitats i per tant
a l’esmena de continuar donant no hi veim cap problema
perquè és una realitat i se segueix dotant, també convidaria el
Govern a votar a favor aquesta proposició no de llei, perquè el
que vol és un benestar per a la comunitat i tampoc no anar
mirant herències.

Pel que fa a la segona esmena és típica de qualsevol govern,
tirar-se les floretes, sigui de la comunitat o sigui de l’Estat, però
a tothom li agrada reconèixer quan ho fan bé. Es fa bé però
també trob que no és necessària. 

Nosaltres sí que donarem suport a aquesta proposició no de
llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS
per Menorca. Té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. MÉS per Menorca votarà
a favor d’aquesta iniciativa perquè entenem que l’atenció
primària ha de ser pilar de la política sanitària, i en aquest sentit
i tenint en compte el que exposa aquesta proposició no de llei
s’han de facilitar aquests desplaçaments, difícils de fer segons
les condicions del pacient, i també influeix, com ja s’ha dit, i
molt, la disseminació d’habitatges en el territori. Consideram
que la Conselleria de Salut fa feina en aquesta direcció
d’enfortir l’atenció primària, a la vegada que ja s’està renovant
la flota d’ambulàncies. De fet a Menorca ja fa uns mesos van
rebre 13 ambulàncies noves i tenim entès que l’Ib-salut ha
adquirit nous vehicles per donar resposta precisament al que
demana aquesta proposta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Seijas.
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LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Compartimos el sentir y la
necesidad que se refleja en esta proposición no de ley; también
que el Gobierno está haciendo lo que puede, la conselleria, por
paliar las necesidades. A lo que sí tenemos también que hacer
mención és que el resultado de cómo están..., no es sólo
comprar los vehículos, es después también el mantenimiento,
lo que comentaba el Grupo Podem anteriormente, y esto es lo
que estamos viendo, que no se están cuidando los vehículos que
se compran, no se están haciendo los mantenimientos como
toca y demás, y realmente a la hora de adquirir los vehículos
hay que adquirirlos de una forma que se mediante renting o por
un medio de adquisición en el que se hagan cargo del
mantenimiento del vehículo para que mientras esté en servicio
del ib-salut y del departamento correspondiente, que estén en
perfecto estado de uso. Eso es lo que se está perdiendo.

Y una vez más se refleja que los gestores públicos, ya sea
PP, sea PSOE, sean todos los que han pasado por los diferentes
gobiernos, no se están preocupando del mantenimiento de la
propiedad pública, y esto es el reflejo de lo que está pasando.
¿Son necesarios los vehículos? Por supuesto que sí. ¿Está
haciendo trabajo la conselleria en esta linea? Por supuesto que
sí. ¿Qué hay que tener más diligencia en cuidar estos vehículos
que son una inversión y que no es simplemente la compra,
ponerlos nuevos y después olvidarse del mantenimiento para
que funcionen como toca y para que tengan la durabilidad que
tienen que tener? También.

Entonces, la posición del Grupo Mixto en esta PNL va a ser
de abstención, porque creemos que se está haciendo lo que
toca, que esta PNL, por una parte el PP que es un poco
oportunista, pero que también pone de manifiesto una
necesidad real que existe y que la conselleria que está
haciendo... lo está haciendo por el tema, pero que puede hacer
más. Entonces, la posición es de abstención y llamar la atención
para que los gestores públicos, los que están ahora en el poder
que se olviden de los que estuvieron antes, que recuerden que
son ellos los que están ahora, que tomen nota de estos temas y
que a ver si puede invertir esta situación.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Ara correspon la intervenció del
grup parlamentari proposant, el PP, per fixar posició i
assenyalar si accepta les esmenes. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, president. En primer lloc, agrair les aportacions
fetes a aquesta proposició de llei per part de tots els grups
parlamentaris.

I amb referència a les esmenes presentades pel Grup
Socialista, acceptam l’esmena RGE núm. 1304/18, on diu, “a
dotar” ha de dir “continuar dotant”. Però no acceptam la RGE
núm. 1305/18, perquè no té gaire sentit que votem un punt per
constatar una cosa que és obligació de l’administració com

modernitzar i incrementar l’accessibilitat de la població a
qualsevol servei o administració pública. 

A la diputada del Partit Socialista també m’agradaria dir-li
que sempre mira el passat i recorden les altres legislatures, però
podrien millorar el present i el futur del sistema sanitari balear
amb els 1.300 milions d’euros que tenen més.

Per una altra banda, anunciï que presentarem una PNL
demanant aquest estudi per justificar la necessitat dels vehicles
en el centre de salut del municipi de Sant Joan de Labritja.

Al diputat de MÉS per Mallorca, bé, jo som del municipi de
Sant Joan de Labritja, conec la situació geogràfica, la major
part de la població viu en disseminat, l’accés a aquestes cases
és, moltes vegades, per camins de terra i de difícil accés i, com
he explicat a l’exposició de motius, hi ha ocasions en què el
personal sanitari del centre no compta amb vehicle privat i no
pot acudir a fer aquestes visites a urgències o de cures o de
control que té amb alguns pacients.

Bé, és tot. Sí que m’agradaria saber si accepten l’esmena...
bé, la modificació que he fet d’afegir el punt segon.

EL SR. PRESIDENT:

De Sant Joan de Labritja?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí. 

EL SR. PRESIDENT:

Bé, el que hem de demanar als grups parlamentaris, com és
una modificació ve a ser una esmena nova, és si hi estan
d’acord o no? Es necessita unanimitat per votar-la.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí, Sr. President. Agafant l’argumentació que ha fet el Sr.
Ferrà crec que no està justificat, i menys pel grup proposant,
que ara aquí en minuto resultado, en el darrer moment ens faci
aquesta proposició. Crec que, bé, potser que Sant Joan tengui
aquestes necessitats, però potser que altres municipis d’aquesta
comunitat també les tenguin. Bé, agafant l’argumentació del Sr.
Ferrà és una proposició no de llei general i, per tant, no crec
que ara haguem d’especificar només en un punt concret.

EL SR. PRESIDENT:

Si hi ha qualque grup que vulgui intervenir simplement per
dir si accepta això o no? No importa explicar raonaments.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

No, jo en la mateixa línia, entenc els arguments, crec que sí
convidaria que la proposició no de llei si és generalista és
generalista i si inclou particularitats les ha d’incloure totes,
perquè, clar, de municipis amb nuclis disseminats en tenim...
Llucmajor, per exemple, per posar un exemple, segurament es
troba en situacions semblants, però no...
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EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, ho sent molt, però no es tracta d’obrir un altre
torn d’intervencions. M’encanta que tothom tengui ganes de
parlar, però simplement és per fixar si s’accepta o no la
votació.

EL SR. FERRÀ I TERRASA.

No l’accept.

EL SR. PRESIDENT:

Altre grup parlamentari vol expressar la seva opinió?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Des d’El Pi sí que l’acceptam, president. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies. Idò, com que no hi ha unanimitat no es
pot sotmetre a votació aquest punt.

Pel que he entès, el Partit Popular accepta l’esmena que va
referida al punt que consta a la proposició no de llei i no
accepta de punt nou que ha presentat el Partit Socialista. Per
tant, l’únic que hem de sotmetre a votació és el primer punt
amb l’esmena afegida del Partit Socialista.

Vots a favor? Tothom ha votat a... perdó, d’acord.

Vots en contra?

Abstencions?

Són 12 vots a favor i una abstenció.

Per tant, queda aprovada aquesta proposició no de llei amb
l’esmena incorporada. 

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

I.2) Proposició no de llei RGE núm. 16679/17,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i
Socialista, a favor de la lluita contra la SIDA.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
16679/17, presentada pels Grups parlamentaris MÉS per
Mallorca i Socialista, relativa a la lluita contra la SIDA.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula l’Hble. Diputat...

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Josep Ferrà.

LA SRA. PRESIDENTA:

... Josep Ferrà, disculpi, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies. Bé, intentaré ser breu. Aquesta proposició
no de llei va ser redactada al voltant de l’1 de desembre, Dia
Mundial de la Lluita contra la SIDA, i fou redactada amb un
objectiu principal que és que en els darrers anys ens hem anat
oblidant d’aquesta malaltia, de la SIDA, a causa de diversos
factors i diversos motius que intentarem explicar. 

La nostra comunitat té actualment la xifra més alta de
contagis pel virus del VIH a l’Estat, més de 2.000 persones
conviuen a les Illes amb el VIH i més del 50% d’aquests nous
diagnòstics es fan tardanament i complicant la posada en marxa
del protocol sanitari i la mateixa salut de les persones. La
majoria de nous diagnòstics d’infecció per VIH es produeixen
en homes amb relacions homosexuals. Aquests portadors
asimptomàtics i que desconeixen els seus estatus impossibiliten
l’inici d’un tractament, augmentat les possibilitats de contagi
cap a altres persones. 

Malauradament, encara que estiguem vivint una important
davallada de mortalitat causada per la SIDA i per les malalties
associades fruit de les noves medicacions, estam també davant
d’un escenari en el qual cal seguir fent una feina molt seriosa
de contenció del que fou unes de les pandèmies més importants
del segle XX i que ho continua sent en el segle XXI.

Les ajudes a la prevenció patiren un seguit de retallades
durant la passada legislatura, per la qual cosa la salut de les
persones es va situar en un escenari molt complicat. Cal
recordar també que la prevenció és molt més eficient que el
diagnòstic i el tractament, i en aquest sentit els estudis del
Grupo de Estudios de la SIDA (GeSIDA), de la Societat
Espanyola de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica són
molt clars. GeSIDA està d’acord a establir una indicació
farmacològica per ajudar a prevenir la infecció per VIH a
aquelles persones que no tenen el virus, però que corren el risc
de contraure’l, és la denominada profilaxi preexposició (PrEP).

El fàrmac i la indicació ja estan disponibles a altres països
i el que volem amb la PrEP és que aquesta nova realitat es
tengui en compte i sigui estudiada per grups d’alt risc de
contagi.

En resum, el que volíem, la intenció d’aquesta proposició
no de llei és, primer de tot, evidenciar que, és a dir,
s’invisibilitza un problema, tots, crec que per tots és compartit
que tenim en el record el problema de la SIDA a finals del
segle XX, a principis del segle XXI, i durant els darrers anys,
per les causes que ja s’han comentat aquí, pels avanços que van
cap a cronificar aquesta malaltia, la donam com si fos ja un
problema superat quan no és així.

El segon punt important, segon objectiu d’aquesta PNL és
posar en valor el tema del diagnòstic tardà. El tercer és treballar
també en el sentit de la prevenció i el quart millorar la qualitat
de vida dels seropositius.
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Per tot això, en aquesta proposició no de llei instam el
Parlament de les Illes Balears..., instam -perdó- el Govern de
les Illes Balears a continuar la feina en matèria de prevenció,
especialment a les escoles i en persones amb pràctiques de risc,
a fomentar les proves d’VIH, especialment les ràpides, i a
reduir el diagnòstic tardà.

També instam el Govern de les Illes Balears a implementar
als centres sanitaris i educatius campanyes de prevenció
d’infeccions pel VIH SIDA i d’altres malalties de transmissió
sexual.

També instam el Govern que el VIH sigui denominat com
a virus infectotransmissible en lloc de virus infectocontagiós
especialment al certificats mèdics.

També instam el Ministeri de Sanitat perquè estudiï amb
celeritat i garantir la inclusió de la indicació i el finançament de
la medicació per a la implementació de la PrEP.

I també instam el Ministeri de Sanitat que, a atesos els
canvis epidemiològics, elabori un nou pla de VIH SIDA.

Per tant, en resum, són aquests els objectius de la PNL, per
una banda, posar en valor i recordar una problemàtica i centrar-
nos en el fet que cal seguir fent feina en la prevenció, en el
diagnòstic i també a millorar les condicions de vida dels
seropositius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. També per a la seva defensa per part del
Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Vicenç Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bones tardes, per intentar no repetir qüestions que ja s’han
dit, simplement vull recordar determinades coses. Parlam d’una
infecció de VIH SIDA, que són dues situacions molt diferents
i que aquesta bàsicament en el que incideix, aquesta iniciativa,
és en les noves infeccions de VIH SIDA.

Simplement quatre dades. Les darreres dades de la nostra
comunitat autònoma, el darrer any computat hi va haver 148
nous diagnòstics i un 80% en homes i... pràcticament el 50%
eren homes que practicaven sexe amb homes.

La via sexual és el 80% de noves infeccions per VIH i el
diagnòstic tardà..., un diagnòstic tardà vol dir que quan un sap
que està contagiat per aquest virus la seva xifra de CD4 es
troba per davall de 350, és a dir, que ja està seriosament
alterada la seva inmunodepresió. Per tant, ja és molt fàcil estar
a la frontera de poder contreure algunes de les malalties que
són diagnòstiques de SIDA.

Per tant, les estratègies avui dia que la SIDA com a malaltia
ja està dins... pràcticament una malaltia crònica els reptes dels
diagnòstics són evitar noves infeccions, nous diagnòstics. Per
tant, entram en un pla que el millor de tot és prevenir.

Per prevenir, a més de mesures que intentin canviar les
conductes de les persones, no es tracta de dir el que està bé o
el que està malament, sinó que el que un faci, ho faci d’una
forma segura.

La profilaxi, una de les mesures i motius d’aquesta PNL és
la introducció o no de la profilaxi preexposició, al nostre país
és una part o és una mesura preventiva que es pot implementar
en aquelles persones que encara no tenen els virus, però que
estan en un risc molt elevat de tenir-lo ateses, bàsicament, les
seves pràctiques de risc. Per tant, parlam d’un grup de població
molt determinat i es tracta de donar una medicació diàriament,
que té una reducció de risc pràcticament del 90%.

Crec que hem de dir que a països com Estats Units ja està
aprovat des de l’any 2012, o sigui, que ha plogut una mica, que
a Europa fa dos anys que està aprovat i que a Espanya es troba
en estudi perquè hi ha un conveni del Ministeri de Sanitat amb
el laboratori farmacèutic que és un estudi que es preveu que
acabi el mes de desembre d’enguany, de l’any 2018.

I per tant, és veritat que hi ha molta evidència que això és
útil. Crec que tothom que fa feina dins el món sanitari sap que
és un recurs que ja s’utilitza en molts d’indrets, als nostres
hospitals consultes d’infecciosos en casos molts determinats ja
es fan, però -diguéssim- no té el vistiplau el medicament a la
fixa tècnica del ministeri en el seu finançament.

Però crec que és molt important posar aquest tema damunt
la taula i demanar evidentment celeritat i que s’inclogui aquesta
indicació en el perfil de malalts que estiguin molt... més
indicats i tots els estudis publicats el que sí diuen és que és molt
important que estiguin dins un programa perquè la variable
principal, a més del medicament, és l’adherència del
tractament, és a dir, que si ho han de prendre cada dia ho
prenguin cada dia.

El darrer punt parla de l’elaboració d’un nou pla de VIH
SIDA i de malalties de transmissió sexual entre altres coses
perquè el pla estratègic de prevenció i control de VIH i altres
infeccions de transmissió sexual està caducat, perquè la
vigència era de l’any 2016. 

Per tant, crec que és una proposició no de llei que intenta
recollir una malaltia que va tenir una problemàtica molt
important clínicament a finals del segle passat i que en aquests
moments, com ha dit el Sr. Ferrà, el problema rau en la
relaxació de mesures conductuals que, per tant, fan cada vegada
més evident que són necessàries aquestes campanyes de
prevenció.

La profilaxi preexposició és una mesura més de prevenció
en persones amb elevat risc de contagi i evidentment tot el que
sigui posar mesures per evitar noves infeccions de VIH i fer un
diagnòstic el més precoç possible és el més adequat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Thomàs. S’ha presentat per part del Grup
Parlamentari Popular l’esmena RGE núm. 1270/18, per a la
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defensa d’aquesta esmena té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular l’Hble. Diputat Sr. Serra, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. He escoltat atentament les
intervencions dels representants i portaveus dels Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca i del PSOE i no m’ha semblat
escoltar cap dada fora de seny i fora de la coherència en una
proposta que fa referència a millorar l’actitud en contra de la...
a favor de la lluita contra la SIDA.

Però, és clar, si un llegeix l’exposició de motius un ha de fer
referència que dins aquesta exposició de motius dins un context
tècnic, podríem dir, idò resulta que s’inclouen una sèrie de
coses que sembla que estan fetes just perquè el Partit Popular
voti en contra o per desmarcar un poc la votació del Partit
Popular perquè, és clar, quan estam vinculant tot el procés que
hi ha hagut respecte d’una sèrie de repunts de les xifres de la
SIDA a una sèrie de retallades de l’anterior legislatura o quan
parlen que la crisi econòmica va ser una excusa, jo francament,
quan realment..., ja ho vàrem comentar ahir al Ple, es reconeix
actualment que hi ha hagut una crisi, que no es varen prendre
les mesures econòmiques que s’haguessin hagut de prendre i
que varen determinar, amb aquesta deixadesa, que l’Estat
espanyol entràs en una situació econòmica, això sí complicada
i que va condicionar moltes polítiques, entre les quals la
política sanitària. És a dir, que jo crec que intentar interferir
una proposta constructiva, com és la lluita contra la SIDA, amb
arguments d’aquests tipus que són absolutament falsos, jo pens
que denota jo crec un intent d’intentar desmarcar un grup que
està a favor de la lluita contra la SIDA de totes, totes.

Però sense esgotar més temps en aquest assumpte i sabent
que és un tema del que en tornarem parlar i que farà falta
recordar-ho, vostès recordaran les retallades i el Grup
Parlamentari Popular i jo mateix els recordaré que les
retallades, en part, són conseqüència de la mala gestió política
de l’equip de Zapatero, que a través de dos ministres ja ha
reconegut que van fer les coses bé, que va determinar un dèficit
i que per això es varen haver de prendre una sèrie de mesures
i ja està, i així seguirem mentre vostès vulguin, perquè la
realitat és aquesta.

Entrant ja dins el tema de la proposta d’avui. Direm que el
primer punt lògicament el Partit Popular hi votarà a favor, com
ha votat sempre en aquesta línia, quant allò que fa referència a
la prevenció, especialment a les escoles, etc.

El punt dos que fa referència a implementar en els centres
sanitaris educatius campanyes de prevenció respecte de la
infecció VIH, SIDA i altres malalties de (...) sexual, hi votarem
a favor, com hi ha votat el Partit Popular en aquesta línia
absolutament sempre.

Quant al punt número tres, és respecte a sol·licitar que es
parli d’aquesta malaltia com a infectotransmissible, en lloc
d’infectocontagiosa, jo crec que hi ha un seguit
d’argumentacions que fan que una persona que actualment amb
els tractaments es pot considerar una persona en un estat de
cronicitat i que pot mantenir una sèrie de condicions físiques i

psíquiques correctes, doncs sembla un poc de contrasentit que
se l’impedeixi entrar a determinats llocs de treball públics, o
determinat accés a altres serveis públics. I que una malaltia que
únicament es pugui transmetre a través de fluïts que puguin
tenir el virus, s’ha de diferenciar d’una malaltia contagiosa,
com podria ser qualsevol malaltia eruptiva, o una tuberculosi,
o qualsevol patologia d’aquest tipus. Per tant, al punt número
tres també hi votarem a favor, en la línia de millorar qualsevol
tema que vagi a favor de la lluita contra la SIDA.

Quant al punt número quatre. Sabem tots que aquesta
profilaxi posada a disposició, ja s’han comentant aquí una sèrie
de dades quant a la disminució del risc de VIH en el tema de
les relacions sexuals, o d’un 70% respecte de la transmissió en
vena. Sabem que aquesta medicació va ser aprovada per
l’Agència Europea del Medicament el 22 de juliol del 2016 i
que va aprovar també la medicació per fer aquest tipus de
prevenció, prevenció que actualment estan emprant altres
països d’Europa. Però en la línia que estudiï, el concepte que
estudiï, l’haurien de posar dins el mateix nivell de les propostes
1 i 2, quan es parla respecte del Govern balear, en el sentit que
aquestes propostes 1 i 2 parlen de continuar i crec que el
Govern central ha iniciat ja estudis en aquest sentit. Hi ha un
treball que actua en 3 línies, legislatiu en el sentit que, una
vegada aprovat per l’Agència Europea del Medicament, es
pugui comercialitzar a Espanya. Una altra línia tècnica mèdica
quant a l’eficàcia i quant a l’eficàcia de la mesura aquí
Espanya, hem de tenir en compte altres dades com per exemple
el preu de 500-800 euros per mes i per persona, a Estats Units
són 1.500 dòlars, que es poden disminuir quan es parli de
medicaments genèrics.

Per tant, jo crec que són temes que s’han d’estudiar, parlam
d’una quantitat que a Espanya aproximadament pot haver-hi
1.500 persones que el prenen de forma actualment irregular i
per tant, això s’ha de regularitzar. El Ministeri de Treball fa
estudis, juntament amb Catalunya i el País Basc i per això
l’esmena que ha presentat és canviar el fet que estudiï, pel fet
que segueixi estudiant, perquè és una realitat. Aquest estudi que
està basat en la profilaxi per exposició de VIH a Espanya, que
està emparat pel Pla nacional de la SIDA i que està fet per un
grup d’experts del Ministeri de Sanitat, té una sèrie de
conclusions i recomanacions que bé, les podem trobar tots a
internet, per tant, no fa falta que jo vengui a citar-les totes,
però, bàsicament parlam de considerar aquesta profilaxi per
exposició, com una intervenció més en salut pública i en la que
hem també de plantejar-nos mesures conductuals i estructurals.
També s’han de valorar els resultats quant a l’eficàcia, quant a
determinants de l’eficàcia, com podria ser la falta d’adherència
i els possibles efectes adversos de les intervencions, entre les
quals hi ha un possible augment de les pràctiques de risc i
conseqüent augment d’altres malalties de transmissió sexual.

Per tant, crec que són temes que s’han posat damunt la
taula, que es fan recomanacions, es fan 10 recomanacions molt
puntuals. Com dic, són de fàcil accés per a tots i no els repetiré.
Per tant, si s’accepta l’esmena, votarem a favor també del punt
quatre.

I quant al punt número 5 de demanar un nou Pla VIH,
SIDA. Efectivament, dir que l’actual arriba fins al 2016, encara
que existeixen actualitzacions periòdiques i la darrera és de
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l’any 2017 i que allò que aporten darrer quant a què es facin
col·laboracions de comunitats autònomes, (...) científiques i
associacions, però jo crec que els plans que s’han fet fins ara
han comptat amb aquest tipus de col·laboracions. 

Sigui com sigui i amb tots aquests condicions que he
comentat, si s’accepta la nostra proposta d’esmena, votaríem a
favor dels 5 punts.

Gràcies, Sr. President.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Sí, gràcies. Bona tarda. Bé, dia 1 de desembre es va
celebrar el Dia Mundial contra la SIDA i volem destacar el
treball admirable que es fa per part de les associacions que
donen suport a les persones afectades per aquest virus i lluiten
contra l’estigmatització social que moltes persones pateixen a
causa de la seva condició serològica.

Són molts els reptes als quals ens enfrontem, els nous
tractaments farmacològics han millorat enormement la qualitat
de vida de les persones afectades, però la seva gran eficàcia
també ha comportat una disminució de les precaucions, que són
fonamentals per prevenir noves infeccions. En aquest sentit és
bàsic reforçar la sanitat pública, més que mai, per tal que
aquests tractaments siguin sent sempre accessibles.

D’altra banda, creiem que vist que el problema està encara
molt lluny de solucionar-se, cal dur a terme moltes més grans
iniciatives de conscienciació, dirigides sobretot a la població
més jove, que incloguin campanyes per exemple a les
aplicacions mòbils de contactes, així com establir una oficina
de salut jove.

Respecte de l’estigmatització social, lamentem portades de
diaris amb titulars descontextualitzats i sensacionalistes, que
poden generar alarmisme i serofòbia contra el col·lectiu
homosexual, així com provocar indignació i ràbia en un
col·lectiu que porta dècades lluitant contra l’associació falsa i
molt perjudicial entre homosexualitat i VIH. Aquests titulars ni
tan sols es corresponen amb el contingut de les notícies que
encapçalen, que en canvi solen ser per norma general rigoroses
i científiques. No tot s’hi val!

Evitar l’estigma social i el patiment innecessari que aquest
comporta a les persones afectades i col·lectius assenyalats
injustament, és tasca de tothom, partits polítics, institucions,
ciutadania i també mitjans de comunicació. Per tant, tots som
responsables i és important que s’aparquin els interessos
partidistes o empresarials, posant sempre per davant la
protecció d’aquestes persones afectades en un tema tan seriós.

Considerem que aquesta iniciativa va en la línia que
defensem i hi votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyores diputats. Bé, s’han
donat moltes dades d’aquest tema pels portaveus que m’han
precedit i alguns ho han fet de manera molt especialitzada i
molt específica i jo no me vull repetir. Però sí que me sembla
interessant i alhora preocupant una dada que es va conèixer a
finals de l’any passat a una entrevista a Diari de Balears on el
doctor Roberto Oropesa, de l’Hospital de Can Misses, alertava
que durant 2017 24 persones havien començat a fer un
tractament de SIDA a Eivissa, una xifra que considerava i
qualificava de massa alta per a una illa amb 150.000 habitants.
Aquesta dada creiem que demostra que la SIDA, malgrat hagi
minvat i hagi davallat el nombre de contagis, segueix essent
molt present dins la nostra comunitat i que en cap cas no es pot
relaxar la política de prevenció ni educativa ni d’informació.

Així mateix també pensam que és vital un pla eficient per
part del ministeri amb col·laboració de tots els governs
autonòmics per poder fomentar un diagnòstic precoç dels
contagiats, així com també poder acostar les proves a la
ciutadania, facilitant-ne, si fos possible, l’accés més enllà de
l’entorn d’espais clínics, no sé si a través de farmàcies, o fins
i tot de qualque seu d’una ONG. 

De totes maneres he de dir que estam d’acord amb el fons
de la iniciativa, i que al cap i a la fi estam parlant d’un tema
sanitari de primer ordre que evidentment necessita el
compromís de tots i totes els que som aquí. Donarem suport a
aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Poca cosa a afegir després de les
explicacions del Sr. Ferrà i del Sr. Thomàs, només incidir en el
fet que la cronificació de la malaltia ha tengut com a
conseqüència una pèrdua de la por a la seva infecció i, per tant,
uns comportaments més relaxats de les relacions sexuals, amb
una tendència a no emprar mitjans anticonceptius. Sobre açò el
percentatge de persones infectades per relacions heterosexuals
ascendeix al 36,2%, i el 32% correspon a les relacions
homosexuals. 

Tota aquesta planificació no podem deixar de lluitar contra
aquesta malaltia. Molt important és la detecció; com en
qualsevol altra malaltia la detecció precoç millora el diagnòstic,
però la realitat és que el temps mitjà per conèixer que s’està
contagiat pot ser de set anys, durant els quals es pot estar
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asimptomàtic. Fins al 30 de juny de 2017 es van notificar 3.359
nous diagnòstics, i el 26% dels afectats tenien menys de 30
anys quan varen ser diagnosticats, i més del 16% tenien 50
anys. Per a l’any 2020 l’ONU busca complir el seu objectiu 90-
90-90; amb ell s’intenta assegurar que el 90% dels que viuen
amb el virus coneguin el seu estat serològic, que el 90% dels
que saben que estan infectats tinguin tractament, i que el 90%
dels que estiguin en tractament suprimeixin la seva càrrega
viral.

No podem entendre que l’Agència del Medicament encara
no hagi aprovat la comercialització del PrEP, tot i que el
setembre de 2015 l’OMS va començar a recomanar el seu ús
per a totes aquelles persones que es trobessin en situacions de
risc. L’any passat va ser l’Agència Europa del Medicament que
va donar llum verd a la seva venda, i països com França,
Noruega, Escòcia i altres ja el tenen a la seva disposició.

Per tant, tot el nostre suport a aquesta iniciativa de MÉS per
Mallorca i el PSIB. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Deman al grup proposant si vol una suspensió de... Ai,
perdó, disculpau. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula
l’Hble. Diputada Montse Seijas, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Desde el Grupo Mixto también
apoyaremos esta proposición no de ley, ya que entendemos que
por encima de (...) en el “y tu más” que están siempre el Partido
Socialista y el partido del PP, prima el interés del tema que
estamos tratando y el interés de los ciudadanos.

Per tanto apoyaremos esta proposición. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Deman al grup proposant si vol una suspensió de
la sessió o podem continuar?

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Intervenció del grup proposant per fixar la posició i
assenyalar si accepta l’esmena. Té la paraula l’Hble. Diputat
Sr. Josep Ferrà, del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Sí, no, simplement, molt breu. Acceptarem l’esmena
proposada pel Partit Popular, jo crec que així s’ha constatat
durant el dia d’avui quan hem vist l’esmena, que efectivament
hi ha aquesta línia de feina per part del ministeri, i no tenim
absolutament cap problema per incorporar-la dins el text.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
núm. 16679/2017. 

Vots a favor?

Podem considerar aquesta proposició no de llei aprovada
per unanimitat. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

II. Adopció d’acord respecte dels escrits RGE núm.
16975/17, del Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual
se sol·licita la compareixença de la consellera de Salut, per
tal que informi sobre la situació de la salut mental a les Illes
Balears, i RGE núm. 326/18, del Grup Parlamentari Mixt,
mitjançant el qual se sol·licita la compareixença de la
consellera de Salut, perquè expliqui el motiu dels
incompliments en matèria de contractació que ha detectat
la Sindicatura de Comptes a l’exercici 2015.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que és el relatiu a
una adopció d’un acord respecte de l’escrit RGE 16975/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la consellera de Salut del Govern
de les Illes Balears per tal d’informar sobre la situació de la
salut mental a les Illes Balears; i també la sol·licitud de
compareixença RGE 326/18, presentada pel Grup Parlamentari
Mixt, en la qual se sol·licita la compareixença de la consellera
de Salut per tal d’informar sobre els motius dels incompliments
en matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de
Comptes a l’exercici 2015.

Parlarem primer de la que du per número el 16975, que és
la que fa referència a sol·licitar la compareixença de la
consellera de Salut per parlar o informar sobre la situació de la
salut mental a les Illes Balears.

Té la paraula, pel Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Seijas.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sr. Presidente. Bueno, esta comparecencia ya había
sido aprobada por comisión para el periodo de sesiones
anterior, y por causa mayor, porque me vino un... un tema
ciático que me tenía tumbada en la cama, no me podía levantar,
pues no puede estar presente para que la consellera nos diera
todas las explicaciones sobre el nuevo plan de salud mental y
también cómo se va a llevar a cabo la situación de los
trabajadores de psiquiátrico, y todo lo que va relacionado con
la puesta en marcha del Plan de salud, del Plan de salud mental.

Entonces vuelvo a reiterar esta petición, ya que no se ha
todavía dado cuentas en el Parlamento de todo el contenido del
Plan de salud mental. Hemos tenido conocimiento a través de
la prensa y en pequeña..., así en pequeñas tomas, pero creo que
dada la importancia de todo el Plan de salud mental y todo lo
que conlleva de transformación que tiene que llevar esa parte
también de la parte de la salud en nuestra islas, es conveniente

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201716975
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201716975
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201800326
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la presencia de la consellera para que nos lo explique en sede
parlamentaria. De ahí que pida el apoyo de los grupos para que
esta comparecencia pueda llevarse a cabo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. 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. Com s’ha comentat, aquesta
sol·licitud de compareixença o aquesta compareixença va
decaure per malaltia de la Sra. Seijas a la Comissió de Salut de
dia 29 de novembre de 2017, i ens pareix una compareixença
oportuna perquè ens permetrà ampliar més les raons per les
quals es varen rebutjar algunes iniciatives o propostes per
incloure als pressupostos del 18.

Per tant hi votarem a favor. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem té la
paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies. Bé, tal i com vàrem fer al seu dia, vàrem donar
suport a aquesta sol·licitud, i continuarem en la mateixa línia
perquè estem prou interessats en aquest tema, cosa que ja hem
fet i hem visibilitzat en el Ple del Parlament moltes vegades.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Moltes gràcies. Molt breument, simplement diré que
votarem a favor d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Pel 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 part del
Grup Parlamentari El Pi no tenim cap problema, com sempre
que s’ha demanat una compareixença per donar explicacions
d’una situació o... d’unes actuacions en concret, i per tant
donarem suport a aquesta sol·licitud.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Estam a favor de la compareixença

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Igualment per dir que estam d’acord
amb aquesta compareixença, ja s’havia acordat en el seu
moment, ho ha explicat la Sra. Seijas el motiu pel qual no es va
poder dur a terme i, una vegada més, compareixerà la
conselleria per retre compte d’allò que se li demani sobre salut
mental, que ja ho ha fet vàries vegades.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Escoltat tots els portaveus dels grups parlamentaris
crec que no és necessari votar perquè tothom s’ha manifestat a
favor i, en conseqüència, s’acorda la compareixença de la
consellera de Salut, per tal d’informar sobre la situació de la
salut mental a les Illes Balears. 

Passam al segon debat que fa referència a l’escrit RGE núm.
326/18, també presentat pel Grup Mixt, que sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut, per tal d’informar dels
motius dels incompliments en matèria de contractació que ha
detectat la Sindicatura de Comptes a l’exercici 2015.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Desde Ciudadanos hemos pedido una
solicitud de comparecencia de la consellera de Salud para que
nos explique las irregularidades en la gestión del ib-salut que
ha detectado la Sindicatura de Cuentas en el ejercicio del año
2015. Si bien somos conscientes de que este período que se
analiza fue gestionado durante cinco meses por el Gobierno del
Partido Popular, el resto del año bien es cierto que también es
responsabilidad de este gobierno del pacte y creemos que en si
es todo el año el que debe una explicación a los ciudadanos.

La Sindicatura de Cuentas denuncia en su informe que el
departamento que gestiona los hospitales y centros sanitarios de
Baleares gastó 220 millones de euros durante el 2015
saltándose las reglas de contractación pública y además señala
que lo hizo sistemáticamente, un proceso que debería ser un
procedimiento excepcional y debería aplicarse de manera
restrictiva. 

Además, también, la Sindicatura de Cuentas en este informe
comenta que hay irregularidades en las retribuciones del
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personal del ib-salut, en los procedimientos en la gestión del
gasto de personal y además comenta que no haya a disposición
un inventario completo de los bienes y derechos de los que es
titular el ib-salut. 

Por último, la Sindicatura ha comentado que corresponde
a los responsables del ib-salut explicar el por qué de estos
incumplimientos constantes de la normativa y por ello
Ciudadanos, pues, pide la comparecencia de la consellera, no
solamente para que nos explique estos incumplimientos, que
son de 2015, sino que lo más importante es para que nos diga
si se han subsanado a lo largo de este 2016 y 2017, dos años en
los que sí han sido de su total responsabilidad. Nada más.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Votarem a favor pels arguments que
ha comentat la portaveu de Ciutadans.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem té
la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Bé, consideram que pot ser interessant saber, per una banda,
què ha passat i què s’ha plantejat des d’ençà.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASA:

Des de MÉS per Mallorca votarem a favor d’aquesta
compareixença. Així i tot deixam constància agraint la
disponibilitat de la consellera, que els que hem estat en el
Govern coneixem també els horaris i les agendes que tenen els
consellers i que sempre es mostren predisposats a venir a les
compareixences del Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Senyors i senyores diputats. Donarem
suport a aquesta sol·licitud de compareixença de la mateixa
manera i amb els mateixos arguments que hem donat a
l’anterior. Jo no sé si el fet que hagi vengut a aquesta comissió
és perquè la consellera farà el mateix dia de la compareixença
les dues explicacions, m’agradaria que no fos així perquè són
temes totalment diferents i són temes prou importants i
extensos per poder fer-se’n en dues compareixences, però no és
la meva... no som jo qui ho ha de dir, ara, m’agradaria que en
quedàs constància.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Donam suport.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. Cap inconvenient que vengui la
consellera a donar explicacions. Ja ho ha dit la pròpia portaveu
que sol·licita la compareixença, el 2015 no està separat per
mesos, per tant, és un exercici sencer anual que hi va haver un
govern del Partit Popular i ara hi ha el Govern dels acords pel
canvi. Per tant, crec que la conselleria donarà les explicacions
que consideri oportunes.

Només posar l’accent que el contingut de la iniciativa diu,
el Grup Mixt demana la compareixença de la consellera
Patricia Gómez perquè expliqui el motiu dels incompliments en
matèria de contractació que ha detectat la Sindicatura de
Comptes a l’exercici 2015. És cert que ara en la seva exposició
ha demanat que bé, que açò és important, però que és més
important saber si en el 2016 es varen corregir aquests
incompliments detectats. Crec que seria més acurat i seria més
formal i seria més correcte que si realment es vol açò, doncs, a
la compareixença també es fes constar. Res més.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Camps. Aquest president entén que tots
els grups parlamentaris estan d’acord a substanciar aquesta
compareixença. Per tant, no la votarem sinó que l’aprovarem
per unanimitat. En conseqüència, s’acorda la compareixença de
la consellera de Salut, per tal d’informar sobre els motius dels
incompliments en matèria de contractació que ha detectat la
Sindicatura de Comptes a l’exercici 2015.
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Per fer una precisió a les paraules de la Sra. Sureda i per a
la seva tranquil·litat personal hem posat aquests dos punts a
l’ordre del dia, perquè havíem de prendre una decisió perquè
en aquests moments hi ha quatre sol·licituds de compareixença,
dues no necessiten un acord de recaptació, que hem fet avui, i
en canvi hi havia dues que sí ho necessitaven i, per això, ho
hem fet així, no hi ha res més. Per tant, la Mesa properament
dictarà l’ordre del dia de les properes comissions i li puc dir
que dia 14, que és la setmana que ve, la consellera ja ens ha
manifestat la seva disposició a venir.

No havent-hi més assumptes a tractar, aixecam la sessió.
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