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EL SR. PRESIDENT:
Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeix
qualque substitució.
LA SRA. MERCADAL I CAMPS:
Margaret Mercadal substitueix Misericòrdia Sugrañes.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Salvador Aguilera substitueix Montse Seijas.

saludables. Com podem assolir aquests objectius?, tenir una
població més sana ensenyant hàbits saludables? Crec que la
moció que avui presentam des del nostre grup parlamentari
mostra el camí, o comença o ajuda a mostrar el camí. D’una
banda, asseguram l’educació alimentària i nutricional als
centres escolars, especialment als usuaris de menjadors
escolars; i, de l’altra, garantim la progressiva implantació de la
dieta mediterrània en els nostres col·legis, deixant que els
professionals que coneixen els avantatges nutricionals dels
diferents aliments, els dietistes nutricionistes col·legiats, siguin
els responsables de la implantació i la difusió dels hàbits
saludables als quals la consellera feia referència a la
presentació de l’Estratègia d’alimentació saludable i vida
activa.

LA SRA. LIMONES I COSTA:
Silvia Limones substitueix Maria José Camps.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé. L’únic punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 15179/18,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi, a favor de la prevenció
primària de l’obesitat infantil; i la RGE núm. 921/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport a la
reconstrucció mamària per a l’illa d’Eivissa.
1) Proposició no de llei RGE núm. 15179/18, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES
BALEARS, a favor de la prevenció primària de l’obesitat
infantil.
Començam el debat amb la primera proposició no de llei, la
RGE núm. 15179/18, presentada per El Pi, a favor de la
prevenció primària de l’obesitat infantil, i per a la seva defensa
té la paraula la diputada Maria Antònia Sureda.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Aquesta
proposició no de llei la vàrem dur a la Comissió de Salut -era
molt concreta, també- pel tema del decret sobre la promoció de
la dieta mediterrània tant als centres educatius com en centres
sanitaris, i per tant ens va bé perquè tocam en ambdós casos
tant els temes de salut com els temes d’educació, que em
pensava inicialment que l’havíem enviada com a òrgan de
debat, però és indiferent.
A començament de 2017 es va presentar el segon estudi de
prevalença de l’obesitat infantil i juvenil que les direccions
generals de Salut Pública i Innovació i la comunitat educativa
varen elaborar en els centres educatius de Balears, amb la
participació de 2.855 alumnes. L’estudi s’emmarcava en
l’Estratègia d’alimentació saludable i vida activa promogut per
Salut Pública, i va obtenir dades significatives referides a
sobrepès, obesitat i baix pes de la població infantil i juvenil de
les Balears, així com informació sobre els seus hàbits
d’alimentació i vida activa.
A l’acte d’aquesta presentació la consellera de Salut, la Sra.
Patricia Gómez, va manifestar públicament, i així ho varen
recollir diversos mitjans, que podem tenir una població més
sana ensenyant els infants a incorporar hàbits de vida

La Llei 17/2011, de dia 5 de juliol, de seguretat alimentària
i nutrició, indica clarament en el seu article 40, quan fa
referència als menjadors escolars, que les autoritats competents
vetllaran perquè el menjar servit en escoles infantils i centres
escolars sigui variat, equilibrat i estigui adaptat a les necessitats
nutricionals de cada grup d’edat; serà supervisat per
professionals amb formació acreditada en nutrició humana i
dietètica. Arribats a aquest punt ens hem de demanar quins són
aquests professionals amb formació adequada en nutrició
humana i dietètica que poden garantir els objectius assenyalats
per la normativa ciutadana. Evidentment els dietistes
nutricionistes són aquests professionals sanitaris amb aquesta
titulació reconeguts com a experts en alimentació, nutrició i
dietètica, i amb capacitat per intervenir en l’alimentació d’una
persona o d’un grup des dels següents àmbits d’actuació: la
nutrició en la salut i en la malaltia; el consell dietètic; la recerca
i la docència; la salut pública dels organismes governamentals;
les empreses del sector de l’alimentació, la restauració
col·lectiva i social. Entenem, per tant, que a mesura que
pressupostàriament vagi essent possible, la nostra comunitat
hauria d’anar incorporant aquests professionals en els àmbits
assenyalats a la nostra proposició no de llei. Creiem que no
seria molt costós; el que s’hauria de fer és que hi hagués
sempre un especialista, o bé que els especialistes de salut, que
ja vàrem aprovar una proposició no de llei la setmana passada
perquè aquests professionals s’anassin integrant dins Salut, i si
no amb convenis amb el Col·legi de Dietistes Nutricionistes,
poguessin revisar el menjar que hi ha tant a les escoles com als
hospitals.
Nosaltres per això demanam en els dos punts de la nostra
proposició no de llei, en primer punt: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern a assegurar l’educació alimentària i
nutricional als centres escolars, i la seguretat nutricional dels
usuaris del menjador escolar, d’acord amb la Llei 7/2011, de 5
de juliol, de seguretat alimentària i nutrició”; i en el segon punt:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir, amb el projecte de decret sobre la promoció
de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de
les nostres illes, que la persona encarregada de supervisar els
menús i l’oferta alimentària dels centres educatius i sanitaris
sigui sempre un dietista nutricionista col·legiat”.
Una vegada mirat, i ho he comentat amb el Sr. Aguilera
abans, el decret, pens que s’especifica massa dins el decret
quins són els aliments que han de menjar. Crec que això és una
de les tasques que hauria de marcar l’especialista, i no que
anassin posats els diferents menús dins un decret llei.
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Per tant demanaríem el suport dels grups parlamentaris,
perquè creiem que no necessita molta inversió i això ajudaria
en el futur tants els centres sanitaris com els centres escolars.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Sureda. S’ha presentat per part del
Grup Parlamentari Mixt l’esmena RGE núm. 1772/19, i per a
la defensa d’aquesta esmena té la paraula el Sr. Aguilera.
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l’adaptació a l’oferta alimentària saludable, dóna a les entitats
o als diferents centres sanitaris, educatius, dependències
administratives, un termini de 3 anys per adaptar-se a la llei,
però el mes greu de tot és en aquelles situacions on ja s’han
firmat contractes, es donin 5 anys per adaptar-se a aquesta
normativa. Sincerament sobretot i parlo com a docent, en un
curs perfectament es pot poc a poc canviar tot allò que és
l’oferta que des del centre educatiu, sigui d’un col·legi o un
institut, a l’hora d’oferir tot allò que estam comentant del tema
del sucre, begudes, menjar més saludable i sincerament no
entenem que es puguin tenir 3 o 5 anys per aplicar aquest
decret.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
I res més. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Sr. President, i bona tarda a tothom.
L’OMS considera l’obesitat o el sobrepès com un dels mals
d’aquest segle XXI en les societats modernes, i avui la Sra.
Sureda ens presenta aquesta iniciativa que intenta, com molt bé
ella ha explicats, des dels més petits fer front a una malaltia que
té solució però que és una qüestió també social, educativa,
familiar, etc.

EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara correspon, s’ha presentat una esmena
pel Grup Parlamentari Socialista la RGE núm. 1789/19, i per a
la seva defensa té la paraula la Sra. Limones.
LA SRA. LIMONES I COSTA:

La meva esmena intenta sobretot veure que, com diu el
mateix text, és aprovar per via d’urgència abans d’acabar
aquesta legislatura que aquest projecte de llei s’aprovi. Per què
dic això?, perquè justament fa pràcticament un any, justament
en una notícia del dia 3 de març -avui som a 27 de febrer, com
he comentat fa pràcticament un any- ja el Govern anunciava llegeixo textualment la notícia- “Salud Pública prohibirá la
venta de bebidas azucaradas y bollería industrial en todos los
colegios”. Han passat els mesos i tornem una altra vegada, al
final justament de l’any passat, justament dia 26 de desembre,
una altra notícia: “A partir del próximo curso los colegios de
Baleares no podrán vender bollería industrial ni bebidas
azucaradas”, i com comentam justament, pràcticament a un
mes de dissoldre aquesta cambra, aquest decret no arriba, no?,
i sincerament sabem que s’hi treballa i ens agradaria de veritat,
per al bé de tothom i especialment per als més petits, però
sobretot per a la resta dels àmbits que abasta aquest decret, que
es pogués aprovar. Sabem que ha estat en tràmit d’audiència i
informació; no sé si ara des del PSOE ens podran dir
exactament si s’aprovarà en aquestes setmanes, però
bàsicament va en aquesta mesura.
Vull comentar també, com ha comentat la Sra. Sureda, que
aquest matí, revisant el decret una de les coses que m’ha cridat
moltíssim és que no entenc com pot el Govern en diferents
articles, regular o pràcticament dir que en el primer plat, segon
plat, guarnicions, postres, que hi haurà en els centres educatius,
universitaris, fins i tot en els centres sanitaris. Com molt bé ha
explicat la Sra. Sureda aquesta qüestió han de ser els
professionals els que hagin de fer, segons el públic, l’edat i és
obvi aquesta dieta mediterrània que tantes vegades es parla en
la nostra vida, però que moltes vegades, especialment els més
petits, que a casa les famílies han de lluitar perquè mengin
llegum, fruita, peix, etc., etc.
Per tant, bàsicament aquesta és la qüestió. I també voldria
fer un advertiment en el sentit de què el Govern hauria de ser
més valent perquè en la seva disposició transitòria única i això
ho torno dir, és el decret que tenim, no sabem exactament
quines són les al·legacions que finalment recollirà, però com
comentava, la disposició transitòria única que fa referència a

Muchas gracias, Sr. Presidente. Bueno lo primero que me
gustaría recordar es que la situación de partida no sería tan
preocupante si la pasada legislatura el Partido Popular no
hubiera recortado un 50% el presupuesto para proyectos de
salud pública, que es quien actualmente coordina este tema tan
importante. Los problemas de obesidad infantil no vienen
motivados sólo por los malos hábitos alimenticios, sino
también por la falta de actividad física, o el uso desmedido de
las nuevas tecnologías. Pero efectivamente es un problema que
nos preocupa y que desde las administraciones tenemos que
hacer tareas para mejorar la calidad de vida de estos niños y
niñas.
Desde la Conselleria de Salud se han hecho muchas
acciones para abordar y prevenir este tema de la obesidad
infantil, la calidad de los menús escolares en los centros
educativos, calidad de oferta complementaria, MEABBS, rutas
saludables alrededor de los centros de salud, decreto de
alimentación de dieta mediterránea, libros de receta de dieta
mediterránea, encuestas de autoevaluación de los hábitos,
sabor a Mediterrani, alimentació de 0 a 3 anys; también desde
el área del Servicio de Salud se realizan actuaciones de
tratamiento de personas con sobrepeso y obesidad, atención
primaria, rutas saludables, protocolo de actuación para la salud,
alimentación saludable y vida activa, protocolo de educación
para la salud, etc., numerosos programas que tienen como
objetivo minimizar este problema. Además también están a
punto de publicarse los resultados de la encuesta sobre la
prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil y juvenil en las
Islas Baleares, que se puso en marcha precisamente por la
Dirección General de Salud Pública el año pasado.
Respecto a lo que se establece en el punto 2 de la
proposición no de ley, decir que el Gobierno ya está
impulsando esta norma que servirá para hacer palanca y para
ayudar a llevar a cabo los objetivos que se fijan en la lucha
contra la obesidad, dentro de la planificación estratégica de la
Conselleria de Salud.
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Agradecer también a El Pi esta iniciativa, pero creemos que
una cuestión como la obesidad, que alcanza niveles epidémicos
se puede y se debe abordar más allá de la sanidad, es decir, se
debe actuar también desde las escuelas, los ayuntamientos,
asociaciones sociales relevantes a nivel local y desde todos
aquellos ámbitos desde los que se pueda actuar para minimizar
esta problemática, que nos preocupa y nos ocupa.

alimentària, descrivint un conjunt d’accions necessàries per
completar i modernitzar la legislació de la Unió Europea a
l’àmbit de l’alimentació, organitzant la seguretat alimentària
d’una manera coordinada i integrada i prenent en consideració
tots els aspectes de la producció alimentària, des de la
producció primària, fins a la venda o subministrament
d’aliments al consumidor.

Con el objetivo de modificar los hábitos de vida saludable
de los niños y niñas hacía hábitos más saludables, es el sentido
en el que presentamos esta enmienda para añadir un punto
número 3, que diría lo siguiente: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la
col·laboració en l’àmbit de la salut i l’educació als
ajuntaments, consells insulars, escoletes i associacions per
obtenir un major impacte i efectivitat dels programes i
activitats dirigides a combatre l’obesitat infantil”.

El seu millor exponent va ser el Reglament número
178/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 28 de gener
de 2002, pel qual s’establien els principis i requisits generals de
la legislació alimentària, creant l’Autoritat Europea de
Seguretat Alimentària i fitxant-se procediments relatius a la
seguretat alimentària.

Como ya he dicho en los dos puntos que establece la
proposición no de ley y en este que añadiríamos nosotros
estaríamos de acuerdo.
En la enmienda presentada por el Sr. Salva Aguilera, pues
decir que el decreto ya se encuentra en tramitación, que está en
exposición pública, que se espera que sea aprobado, pero los
plazos van a ser los que se establecen para su aprobación y no
serán ni más rápidos, ni más lentos, sino los que están
establecidos. Por tanto, no daremos apoyo a la enmienda que ha
presentado.
Muchas gracias.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. En torn de fixació de posicions té la paraula
pel Grup Parlamentari Popular el Sr. Serra.

Un altre podria ser el Reglament del Parlament Europeu i
del Consell, de 25 d’octubre de 2011, sobre la informació
alimentària, esmentat en el debat de la PNL de Ciutadans, a
comissió de 24 de maig de 2017, respecte de l’alienació de l’oli
de palma de l’alimentació, que va ser esmenada i consensuada,
que ens va donar l’oportunitat de debatre al voltant del tema de
l’alimentació en general. També vàrem debatre a la PNL de
Podem en comissió de 2 de maig de 2018, respecte la promoció
de la dieta mediterrània, concretament en el punt 7.
És a dir, parlam amb aquesta PNL d’un tema ja debatut en
comissió, amb un seguit de resolucions aprovades i
incomplides pel Govern, com ja és habitual, pel que s’hauria
d’afegir al punt 1 “instar el Govern a complir l’aprovat en
aquest Parlament”, perquè és evident que complir la llei, està
clar que s’ha de complir. Sigui com sigui votarem a favor del
primer punt, ja ho he dit, i, respecte del segon, també hi
votarem a favor, així com les esmenes que s’han aportat per
part dels dos grups parlamentaris, en cas que siguin acceptades
per la portaveu d’El Pi.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. SERRA I FERRER:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. President. Sorprenen les paraules de la portaveu
socialista, quan després relaciona tot un seguit d’activitats i
protocols, que la majoria es desenvolupaven a la legislatura
anterior. Són una mostra més de contradiccions i necessitat de
posar el to picant a la intervenció.
Les dades de l’exposició que han fet tots els portaveus ja
són prou clares i no fa falta donar-ne més, l’evidència és que
l’obesitat infantil és una realitat i que els hàbits alimentaris
precisen d’una correcció intensa. Però l’altra realitat és que hi
ha normatives, però no es compleixen del tot, encara que poc
a poc es vagin fent correccions. Per tant, som davant d’un
incompliment de la llei, que és el que es demana en el punt 1 de
la PNL, que ja avanç que suportarem.
Mai fins fa relativament poc no s’ha tengut un coneixement
tan gros de la relació existent entre alimentació i salut ni s’han
generat tantes situacions d’incertesa científica, ni s’ha demanat
per part de la ciutadania una intervenció administrativa tan
important per garantir la gestió dels riscos, com diu la mateixa
Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició,
que està basada en el Llibre blanc de la Comissió Europea,
adoptat el 12 de gener de 2000, sobre seguretat alimentària, on
es dissenya una nova concepció comunitària de la regulació

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Podem té la paraula la Sra.
Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, Sr. President, bones tardes, diputades, diputats. Bé,
la veritat és que s’ha tengut informació respecte d’aquesta línia,
que és la problemàtica de l’obesitat a les nostres illes, i tal com
ha dit el Sr. Serra, efectivament, nosaltres vàrem presentar una
PNL l’any passat, quasi fa un any, en relació amb aquest tema,
i és cert que varen ser set els punts que es varen aprovar, set els
punts en què el Govern es va comprometre; molts d’aquests
estan recollits en aquesta PNL. Pensem que ja fa un any que
s’ha aprovat, que és el temps de..., pensem que és un temps
prou..., prou important o un temps en què s’han pogut fer
moltes coses, sabem que s’han fet moltes coses, sabem que
estan a punt de fer-se’n unes altres i pensem que abans que
acabi aquesta legislatura s’hauria d’intentar complir amb el
mandat d’aquesta comissió. Per tant, en un principi donarem
suport a la PNL i a totes les esmenes que s’han presentat.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Gallardo.
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Moltes gràcies, Sr. President. L’obesitat infantil és un
problema complex que trobam que s’ha d’abordar dins de la
perspectiva dels determinants socials de la salut. Ens trobam a
les Illes Balears que un de cada quatre alumnes presenta excés
de pes, ja sigui sobrepès o obesitat, i la prevalença de l’obesitat
a les Illes Balears és del 10%, en general, en tots els grups
d’edat, si bé s’observa una lleugera disminució en comparació
amb la prevalença d’ara fa deu anys. En aquest sentit Eivissa i
Formentera presenten una prevalença més elevada de sobrepès
que Mallorca i Menorca.
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Gràcies, Sr. President, bona tarda. És evident que existeix
un problema amb el sobrepès dels nostres infants, aquesta
obesitat infantil és deguda a una mala alimentació, ja sigui per
una dieta poc equilibrada com sobretot per un consum
d’aliments ultra processats; millorar l’alimentació infantil,
promoure a través de l’ensenyament dietes i hàbits saludables
són els objectius a aconseguir, i a través de l’escola pot ser un
gran element d’ajuda. Per tant, qualsevol iniciativa que tengui
com a objectiu la millora de la salut tendrà el nostre suport.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Ara pertoca el grup proposant perquè fixi
posició i assenyalar si accepta les esmenes.
LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Hi ha diferents motius pels quals el sobrepès afecta més o
manco la població infantil, entre ells podríem destacar que més
de la meitat dels alumnes dedica menys de deu minuts a
berenar, el 55% va al centre escolar amb cotxe o bus i en
general els estudiants dediquen al voltant de dues hores diàries
a mirar la televisió o els videojocs. Aquests només són un
parell dels resultats més rellevants que es desprenen de l’estudi
sobre prevalença de l’obesitat a les Illes Balears que la
Conselleria de Salut, en col·laboració amb la Conselleria
d’Educació, va fer al llarg dels anys 2016-2017 entre la
població escolaritzada. A través d’aquest estudi s’han pogut
recollir nombroses dades sobre hàbits alimentaris, activitat
física i ús de les tecnologies.
Centrant-nos ja en aquesta PNL, pràcticament tot el que es
proposa són accions que es duen a terme, mesures com el
Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres
educatius i sanitaris de les Illes Balears, que ara mateix està en
tramitació, servirà per prohibir begudes ensucrades i brioixeria
industrial, i aquests fets podran ajudar prou a reduir la
prevalença de l’obesitat.
També estam d’acord que s’aprovi com més aviat millor,
però ja trobam que el fet que s’hagi publicat, o sigui, que
estigui en informació pública al BOIB des del 22 de novembre
de 2018 trobam que l’esmena que presenta el diputat Sr.
Aguilera no té massa sentit, per tant, hi votarem en contra,
perquè creiem que la tramitació ha de seguir endavant tal com
ja està previst. Esperam que arribi a temps, abans que s’acabi
la legislatura.
Ara bé, també ja per afegir més temes que creim que en un
futur poden servir també per reduir la prevalença de l’obesitat,
es podrien aplicar mesures com el fet de pujar el preu de les
begudes ensucrades com ja s’ha fet en altres comunitats
autònomes com a Catalunya.

Gràcies, president. Vull agrair a tots els grups parlamentaris
el suport a aquesta proposició no de llei. És cert que no és la
primera vegada que en parlam, però sí que és cert que el que
volia el nostre grup era que abans que s’aprovàs aquest decret
quedàs reflectit que el dietista nutricionista era la persona més
idònia per poder fer el seguiment i la revisió de les dietes o dels
menjars, dels menús i de l’oferta alimentària que hi hagi tant als
centres sanitaris com als centres educatius.
Pel que fa a les esmenes que han presentat dir que nosaltres
no tenim cap problema i acceptarem l’esmena que ha presentat
el Sr. Aguilera, del Grup Mixt, perquè el que fa és reforçar que
arribi a temps abans d’acabar la legislatura. Crec que és cert
que s’ha fet feina, que fa un any que es fa feina o uns mesos en
aquest sentit, i seria important poder aprovar aquest decret
abans de liquidar aquesta legislatura.
Pel que fa a l’esmena també que ha presentat el Partit
Socialista crec i sempre en molts de casos la col·laboració tant
en salut i en educació amb ajuntaments i consells insulars i amb
les escoletes i les associacions són importants. A més, malgrat
sigui més específica amb el tema de l’obesitat infantil, també
aquesta col·laboració aniria molt bé a l’hora que aquests
especialistes poguessin ajudar a nivell no només sociosanitari,
és a dir, a nivell de residències i centres de dia, que també
poguessin fer un menú adaptat a les necessitats dels usuaris que
ja no només per dieta mediterrània sinó per a temes de salut, no
a nivell hospitalari, però sí a nivell residencial, és important i
millora sense que aquests després hagin de fer un ús de la
sanitat més extens del necessari.
Per tant, veiem bé les dues propostes d’esmena que ens han
fet i per jo, ja que han manifestat que no donarien suport a una,
no tenc cap inconvenient a votar-ho de manera separada.
Gràcies, president.

Ja està. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula la Sra. Font.
LA SRA. FONT I MARBÁN:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel que aquest president ha
escoltat faré la següent proposta, votar els punts 1 i 2 de la
proposició de llei de manera conjunta i després votar de manera
separada les dues, perquè hi ha hagut opinions diferents
respecte de les esmenes. Els sembla bé?
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Idò, votam. Vots a favor de la proposició no de llei d’El Pi
amb els punts 1 i 2.
Vots a favor? Unanimitat.
Ara votam l’esmena 1772/19, que ha presentat el Sr.
Aguilera.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions, no n’hi ha cap.
EL SR. SECRETARI:
8 vots a favor; 5 en contra.
EL SR. PRESIDENT:
I ara votam l’esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista 1789/19.
Vots a favor? Unanimitat.
Doncs, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 15179/18, presentada pel Grup Parlamentari
El Pi, a favor de la prevenció primària de l’obesitat infantil.
2) Proposició no de llei RGE núm. 921/19, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a suport a la
reconstrucció mamària per a l’illa d’Eivissa.
Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 921/19, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
a suport a la reconstrucció mamària per a l’illa d’Eivissa.
Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Moltes gràcies, Sr. President. Abans d’explicar la meva
esmena permeti’m llegir textualment part de l’entrevista que
varen fer a una de les protagonistes que en el dia a dia lluiten
contra el càncer de mama: “Cuando le diagnosticaron un
cáncer de mama, Mar estaba convencida de que le
reconstruirían el pecho en la misma operación en la que le
extirparan el tumor, sin embargo descubrió que en Ibiza esto
no se hace y que sí quería salvar su pecho, algo importante
para ella, debía buscar alternativas. A pesar de todo lo que
hizo el pasado 2 de mayo, le hicieron la mastectomia y aún
espera la reconstrucción. En abril de 2017, le diagnosticaron
a Mar Gil, peluquera de 52 años, un cáncer de mama; el 2 de
mayo de 2018 le extirparon el tumor, en estos momentos
afronta su segunda tanda de rehabilitación tras la que pasará
por la unidad de Linfedema, y continua a la espera de que le
reconstruyan la mama, algo que confía que ocurra antes del
verano, porque no perder su pecho ha sido, mientras ha podido
aguantarlo, su caballo de batalla, comenta abriéndose la
camiseta y mirando hacia abajo al pecho derecho, donde tiene
la cicatriz”. Aquesta és una part de l’entrevista i part de la

informació que recollien al Diario de Ibiza a principis
justament d’enguany.
Com s’ha comentat avui presento una proposició no de llei
en la qual demano la reconstrucció mamària per a l’illa
d’Eivissa. Justament aquesta iniciativa la vaig presentar el
mateix dia que se celebrava, el 4 de febrer, que se celebrava el
Dia mundial de la lluita contra el càncer; també tots sabem que
el dia 19 d’octubre tenim també..., se celebra el dia del càncer
a nivell mundial, però de forma concreta el dia del càncer de
mama. No donaré dades perquè totes i tots som molt conscients
que aquesta malaltia avui per avui s’emporta moltes vides, però
sí que la tecnologia, la medicina ha evolucionat, a donat grans
passes, i cada dia la supervivència és major, i són dades de
l’Associació Espanyola contra el Càncer, que entre 2012 i 2018
s’ha incrementat un 30% el càncer de mama a Espanya, té una
taxa de supervivència a cinc anys superior al 90%.
Sobre aquestes qüestions he de dir que una vegada més, i
parlo també a nivell pitiús, incloent per suposat l’illa de
Formentera, que sabem que per la seva..., al ser una illa molt
petita l’hospital de referència seria Eivissa, ens veien una
vegada més maltractats, i demanaria que sigui de justícia que
aquestes dues úniques illes no compten amb un cirurgià plàstic
o cirurgiana per a la reconstrucció del pit de les malaltes del
càncer de mama que necessiten una mastectomia, com
comentava. Des de Son Espases, passant per l’Hospital
comarcal d’Inca, fins a Son Llàtzer, la totalitat de l’illa de
Mallorca ofereix uns serveis que a les Pitiüses no tenim; aquest
servei s’ofereix també a l’illa de Mallorca. Si volem unes Illes
Balears en igualtat de condicions cal fer front a aquesta
discriminació que pateixen les Pitiüses; així podrem oferir les
mateixes possibilitats a tota la ciutadania independentment de
l’illa on vivim.
És una iniciativa que, com es poden imaginar, té noms de
dona, perquè elles han estat, són i seran les protagonistes de la
lluita contra el càncer de mama: Mar, Mònica i tantes altres,
amigues, familiars, companyes de feina, conegudes i dones
desconegudes per a molts de nosaltres són avui les
protagonistes en aquesta proposta. Comptar a Eivissa amb
aquesta cirurgia de reconstrucció pel càncer de mama suposaria
un avanç molt important en tot el procés que han de superar les
pacients. En el dia a dia les pacients han de traslladar-se amb
les seves parelles o familiars per ser sotmeses a l’operació i
passar els dies corresponents a Son Espases, a més d’afegir
totes les vegades que han de traslladar-se a Mallorca per poder
fer el seguiment necessari en tot el procés pertinent. En tot
aquest procés, des de la detecció del mateix càncer de mama
fins a l’alta de la pacient, poden passar i passen molts d’anys;
per això és fa imprescindible que comptem a l’illa d’Eivissa
d’aquest servei; en tot el procés veure’s envoltada o estar molt
a prop del seu entorn, familiars, amics, coneguts, fa elevar el
percentatge d’èxit i sobretot el benestar dels pacients, i
minimitza tots els inconvenients que suposen seguir el
tractament en una altra illa.
Sabem perfectament de les dificultats que pateix la nostra
illa per trobar els professionals necessaris dins el món de la
sanitat; per això el Govern ha de fer una reflexió i treballar per
consolidar les plantilles a les nostres illes, i per això -i ja vaig
directament als punts que demano en aquesta proposicióinstem des del Parlament, en el primer punt, el Govern perquè
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solucioni i combati les desigualtats entre illes en matèria de
reconstrucció del pit i que s’adoptin les mesures que
corresponguin per poder donar els mateixos serveis a tot
l’arxipèlag balear. En el segon punt també instem el Govern
que sigui un dret públic poder comptar amb un cirurgià plàstic
i els mitjans necessaris a l’Hospital de Can Misses per a la
reconstrucció del pit de les malaltes de càncer de mama que
han necessitat una mastectomia a tot l’arxipèlag. Tercer: també
instem el Govern a donar la possibilitat perquè totes les dones
tinguin l’opció d’aquesta reconstrucció del pit extirpat en la
mateixa intervenció quirúrgica. I, per últim, també instem
perquè aquesta iniciativa es compleixi en un termini màxim de
sis mesos.
Ja per acabar entenem i sabem perfectament que aquest
govern treballa, però sembla ser que justament el matí abans de
debatre aquesta moció ja el Govern fa màrqueting polític; ens
alegrem de la notícia, abans de res, però ja hem pogut llegir
aquest matí: “La especialista integrada en una unidad
multidisciplinar del cáncer de mama empieza en marzo. El
Hospital de Can Misses ha contratado, parece ser, una
cirujana plástica que permitirá la realización de la mayoría de
las reconstruccions mamarias en Ibiza”, però aquesta
cirurgiana no s’incorporarà fins a mitjans de març. Després de
tot el que he dit i la notícia d’avui espero i desitjo, no per a mi
sinó per a totes les dones que avui són, ha estat i seran
protagonistes, que tinguem aquest servei, i espero la seva
votació i aprovació.
Moltíssimes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Començam el torn de fixació de posicions,
i pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Serra.
EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President. El proposant d’aquesta proposició no
de llei ja ha aclarit que aquesta PNL fa referència a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera; abasta les dues illes com a àrea,
perquè a la PNL, escrita, a vegades apareixia únicament
Eivissa.
Per altra part em pareix molt bé aquesta demanda d’un
personal sanitari que ens fa falta en una problemàtica molt
sensible, per això hi votarem a favor. Però al Partit Popular
duim tota la legislatura mostrant evidències del desequilibri
territorial que aquest govern manté quant a dotació de personal
sanitari a l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera respecte de
Mallorca i de l’Àrea de Salut de Menorca. I el darrer exemple
el vaig donar en el debat de pressupostos de 2019, d’aquest
any, i vaig dir que a Can Misses els càrrecs directius havien
augmentat un 38% des de 2015, que la plantilla d’infermeria
havia minvat un 3%, i que havien eliminat -escolti bé ara- una
plaça de cirurgia i una de metge rehabilitador. Això era a la
web de la conselleria; també hi havia que mentrestant a Son
Espases havien augmentat en 18 anestesistes, un cardiòleg, un
hematòleg, un intensivista, un neurocirurgià, un oncòleg, dos
pediatres i un radiòleg, que jo no dic que no siguin necessaris,
jo pens que són necessaris, però es va rebutjar una esmena del
Partit Popular per fer un reequilibri de personal atenent la
casuística de totes les patologies i problemàtiques que
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derivassin d’aquestes. I el que debatem avui aquí és una
d’aquestes patologies i problemàtiques més sensibles, sí, però
en el moment d’esmenar el pressupost de Salut ningú no va
intentar negociar o consensuar per reequilibrar els recursos en
base a l’increment poblacional que ha tengut l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, incloent la reconstrucció de pit.
Tampoc el Govern no ha fet tot el que es podia fer per
solucionar la falta de personal sanitari, perquè no s’ha actuat de
forma contundent davant d’un dels principals problemes
d’aquesta comunitat, que és la falta de determinat personal
sanitari, i la principal mesura fidelitzadora és equiparar el plus
d’insularitat al de Canàries, perquè ara els incentius econòmics
són mínims; el sou és pràcticament el mateix a qualsevol
hospital del país, però la carestia de la vida és molt superior, i
per això no vénen aquells professionals que ens fan falta, i això
genera sobrecàrrega de feina per als que ja són aquí perquè
només poden fer activitat assistencial i, per tant, menys temps
per a la innovació i per a la docència, que a la vegada també fa
que no vulguin venir els que ens falten, i qui ho paga són els
malalts, que no poden recórrer a la privada, on sí existeix la
reconstrucció de pit extirpat, a la privada de tot Balears.
Vull fer un punt a part per donar suport a la feina de
cirurgia de l’Hospital de Can Misses, que amb l’oncoplàstia
ajuda a minimitzar els danys estètics però que, com diuen ells
mateixos, no pot substituir la reconstrucció de pit, que l’ha de
fer un cirurgià plàstic que, segons pareix, segons pareix,
s’estava buscant, i per això no es trobava, per les raons que he
dit, i que el Partit Popular està dient des de principi de
legislatura, i que afortunadament avui ens hem assabentat que
s’havia trobat; encara que aquestes paraules, que s’estava
buscant, que va dir la consellera eren contradictòries o són
contradictòries amb les prioritats anunciades de gestió, perquè
també va manifestar que aquest programa de reconstrucció de
pit s’implantaria de forma progressiva començant per Mallorca,
i això ho va dir la consellera a la presentació de la Unitat
funcional de càncer de pit de Son Espases. S’ha de recalcar que
l’Hospital de Son Llàtzer és autosuficient, té aquesta pròpia
unitat funcional, i que el Mateu Orfila ja té una cirurgiana
plàstica.
Per tant jo... estic satisfet que s’hagi trobat aquesta
cirurgiana plàstica que presti atenció a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, però esper que els polítics que siguem
o que siguin més ben dit, que siguin aquí la pròxima legislatura
siguin capaços de veure el problema en un conjunt i no fer les
propostes en base al que considerin, però no esperar a demanar
els recursos justament coincidint amb els dies internacionals ni
a complimentar-les justament el dia en què s’han de debatre les
propostes arran de les demandes que s’han fet en els dies
internacionals.
Avui, com he dit, l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
podem dir que ja té un cirurgià plàstic i això és una bona
notícia, però ens fa replantejar una altra vegada aquesta
dificultat de trobar aquest especialista fa que el tema de la
fidelització... hagi de ser considerat amb la importància que té
perquè realment l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera
respecte de la seva població està infradotada en personal
sanitari.
Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula la Sra. Maicas.
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Gràcies, Sr. President. Efectivament, em centraré en la PNL
de suport a la reconstrucció mamària per a l’illa d’Eivissa,
l’exposició que ha fet el portaveu del Grup Mixt em sembla
prou coherent... quant a la necessitat d’aquest servei a l’illa
d’Eivissa, em sembla prioritari, però estem d’enhorabona,
efectivament avui matí ha sortit una notícia en premsa, que serà
a partir de març que tindrem aquest servei a l’Hospital Can
Misses a Eivissa. Això per una banda.
També hauríem de recordar i agrair a la Conselleria de Salut
que ha estat durant aquesta legislatura que aquest servei també
està implantat a tota la resta d’illes.
Per tant, acabarem aquesta legislatura tenint un servei a
totes les illes de Balears amb aquest servei tan important com
és la reconstrucció mamària.
Per tant, no sé si suportar una iniciativa que ja es fa es pot
fer, que no em sembla malament, per suposat, però queda
constància que ja es fa.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:
Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Crec que és
una bona manera d’anar fent passes, presentant proposicions no
de llei que per ventura s’ha d’anar fent, però quines
coincidències, nosaltres també altres vegades ens ha passat que
després s’han posat en marxa, per tant, benvingudes siguin.
Crec que... i en som conscients tots, de la falta de
professionals que hi ha no només a les nostres illes, sinó a
nivell de tot l’Estat. També som conscients de les dificultats
que suposa el tema de viure en illes on el desplaçament és més
complicat. És normal que tenguem un hospital de referència
com Son Espases on hi ha serveis que... que són més o són
exclusivament en aquest hospital, però, com s’ha explicat
també a Son Llàtzer o a Inca hi ha el servei, a Menorca hi és i
crec que és de rebut que a Eivissa, a l’àrea d’Eivissa i
Formentera també hi pugui haver aquest servei de
reconstrucció.
S’han d’anar fent les passes i des del nostre grup
parlamentari sempre hem defensat que es puguin ampliar a les
illes de Menorca i d’Eivissa i Formentera el màxim de serveis
per poder facilitar als pacients i als usuaris els diferents serveis.
Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa i benvinguda
aquesta nova doctora que començarà al març a Can Misses si
no hi ha res de nou.

Moltes gràcies.
Gràcies, president.
EL SR. PRESIDENT:
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Gallardo.

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

EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Gràcies, Sr. President. Queda constatat que aquest govern,
al contrari del que algun portaveu ha dit, fa esforços per tal de
poder trobar els professionals necessaris per tal de cobrir totes
les places vacants, malgrat totes les dificultats que és vera que
existeixen i en aquest cas concret... bé, avui al diari El
Periodico de Ibiza surt la notícia que en quinze dies, o sigui en
dues setmanes, a l’Hospital Can Misses començarà a fer feina
una cirurgiana plàstica per tal de fer reconstruccions mamàries
a Eivissa mateix.
Ens alegram d’aquesta notícia i creiem que amb aquesta
contractació s’hauran de reduir moltíssim els desplaçaments de
les pacients d’eivissenques a Palma, ja que només hi hauran
d’anar els casos que siguin més complexos.
En aquest sentit, creiem que estam d’enhorabona, donarem
suport a la PNL, però creim que... si hagués arribat d’aquí a
quinze dies ja no tendria sentit perquè realment ja hauria
començat a fer feina aquesta professional.
Res més, moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Gallardo. Pel Grup Parlamentari El Pi té
la paraula la Sra. Sureda.

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també compartim
l’exposició sobre el tema del càncer de mama que ha fet el
portaveu que du aquesta proposició. Entenc que crida l’atenció,
no?, la coincidència temporal d’aquesta PNL i la notícia que ha
sortit avui a la premsa. Crec que ens hem d’alegrar, al cap i a
la fi es dóna compliment o es dóna resposta a una necessitat
més que òbvia a Eivissa i Formentera.
Jo crec que és una mica extemporània aquesta PNL i no
tenc cap problema evidentment per votar-la a favor. Podem
entrar dins el debat de manca de professionals de salut, l’hem
fet moltes vegades en aquest parlament i les causes són
diverses, podríem començar per una qüestió econòmica,
complements de residència..., el debat és llarg, és llarg i a la
vegada senzill, també s’ha de dir, eh?
I evidentment que nosaltres estem a favor que hi hagi una
situació d’equitat entre totes les nostres illes. Per cert, en
relació amb el tema que hi hagi una cirurgiana a Menorca, sí
que és cert, però és una cirurgiana que ja era a la plantilla i que,
a més a més, com que té l’especialitat de plàstica, pot oferir
també aquest servei, no és que s’hagi creat cap plaça específica
ni res. Hem tingut la sort, perquè aquesta cirurgiana justament
és menorquina i per açò no hem tingut cap problema.
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Llavors no tenim cap problema per donar suport a aquesta
proposició, tot i que consideram que potser està una miqueta
fora de lloc actualment.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Font. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Xico Tarrés.
EL SR. TARRÉS I MARÍ:
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se’n guanyen o se’n perden? Jo crec que anam guanyant
professionals.
En aquests moments Eivissa tendrà aquest servei
concretament d’aquí 15 dies, és un servei que no existia, és un
servei que s’ha dotat a totes les illes. Jo crec que alguna vegada
haurem de ser positius en els discursos que fem, una miqueta.
Ens toca ser reivindicatius, tot allò que no tenim ho volem. Jo
supòs que hi ha operacions que només es fan a Houston en tot
el món i si algú ve aquí i demana que alguns d’aquests serveis
es faci aquí, què direm?, no ho volem, i tant que el volem, si el
poguéssim tenir i tant que el voldríem!

Moltes gràcies, Sr. President. Crec que som a una comissió
que és molt especial, quan algú demana un servei mèdic és
molt difícil dir que no o votar-hi en contra, però sempre hem de
ser conscients de quins són els antecedents, d’on venim i on
som.

Però ara som a una legislatura on sortosament es recupera
allò que s’havia perdut la legislatura passada i en molts de
serveis s’està passant per davant, perquè parlam d’un servei
que no hi havia estat mai, no només en recuperam, sinó que en
posam d’altres que són més actuals i que fan més falta.

En aquesta legislatura el Govern o la conselleria ha dotat
d’aquest servei a totes les illes i als hospitals que es podien
dotar. Estic content de la intervenció que feia la Sra. Font, que
deia que a Menorca ha passat, perquè justament és una persona
d’allà, no han tengut cap problema a contractar-la i l’han
contractada. A Eivissa és més difícil, però també ens
equivocarem si pensam que la conselleria fa quinze dies que
cerca una persona per treballar a Eivissa. La persona que d’aquí
a quinze dies començarà a treballar a Eivissa porta treballant a
Son Espases un temps, entre d’altres coses perquè són uns
professionals que es formen en equip, amb un equip
multidisciplinar que llavors es desplacen a les diferents illes.

I finalment per dir-li al Sr. Aguilera, l’exposició que ha fet,
que com li dic té tota la raó, miri, aquelles persones que
desgraciadament s’han d’operar, que perden un pit i es poden
fer la reconstrucció mamària en la mateixa operació, és un
mínim. No totes les persones malaltes en la mateixa operació
se’ls pot reconstruir, va en funció del tractament posterior que
després han de tenir. I bé, està bé que a aquest mínim es pugui
fer i que avancem i vull pensar que d’aquí 20 anys seria bo que
es pogués fer a tothom i aquestes coses haguessin avançat allò
suficient. Però tampoc no hem de posar el carro davant dels
bous, perquè, si no, no caminarem.

Per tant, la persona que vendrà a treballar a Eivissa està
contractada per la conselleria des de fa temps.
Jo li admet, al senyor que ha presentat..., Sr. Aguilera,
perdoni, que és una proposició que està bé, és just que el
tenguem i és una demanda que fa falta, però és clar, tampoc no
ens podem subrogar que gràcies que nosaltres ho vàrem
presentar un dia concret, la conselleria avui presenta un cirurgià
plàstic, home, seria considerar-nos massa importants i tots
tenim la importància que tenim.

Per tant, posem-li sentit i per ser positius, Sr. Aguilera, ja li
he dit, nosaltres votarem a favor d’aqueixa proposició no de
llei.
Res més. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Tarrés. Té la paraula per contradiccions
el grup proposant Sr. Aguilera.
EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Arribats aquí, el lògic, jo crec que el lògic hagués estat: bé,
tenim això, ho ha fet la conselleria, retir la proposició no de llei
no n’hi ha més perquè... perquè els quatre punts estan
complerts a dia d’avui. Si algú vol votar en contra hi podria
votar en contra.
La nostra voluntat no és aquesta, la nostra voluntat és
treballar en positiu, vostè l’ha presentada i vull pensar que l’ha
presentada, no sé com dic jo, sinó amb tota la bona voluntat del
món i nosaltres li donarem suport, malgrat que ja està tot fet,
que tot això s’acompleix, a no ser que vostè em digui que no,
que el que dic jo no sigui cert.
Però també vull fer referència al que han dit des d’algun
altre grup, diuen: home, els serveis que falten... professionals
de la nostra comunitat és molt gros. I el Sr. Serra diu: jo ho
havia dit en els pressuposts. I possiblement tengui raó, i per què
no? Però a la legislatura passada, es varen guanyar
professionals o es varen perdre? Jo diria que vàrem perdre
molts professionals en aquesta comunitat. Aquesta legislatura

Moltíssimes gràcies, president. I bé, sincerament agrair a
totes les persones, a tots els representants el seu suport, però sí
voldria dir algunes qüestions sobre les justificacions o no
d’aquesta proposició no de llei, perquè sincerament comentar
que sigui extemporània és comentar que justament la Sra.
Consellera Patrícia Gómez, tinc aquí el diari, 6 del 12 de 2018,
fa uns mesos, justament estàvem en plens pressuposts:
“Eivissa, única isla de Baleares sin cirugía de reconstrucción
para cáncer de mama”. Si això ho pensa, sobretot el Sr. Tarrés,
que a Eivissa no patim una discriminació absoluta i no tenim un
centralisme mallorquí els eivissencs i eivissenques en aquest
sentit i sobretot en el de demanar serveis metges, o educació,
o serveis de l’administració general, etc.
Jo he fet una proposició molt sincera, molt clara i és una
qüestió que venim reclamant, des de la presidenta de
l’Associació de lluita contra el càncer, el professional Sr. Pablo
Rodríguez, que és el psicooncòleg, etc., que porta molt de
temps demanant aquesta qüestió.
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Una altra qüestió que també sobretot a la Sra. Maicas, ella
sap perfectament que els dos hem estat treballant conjuntament,
serà que no ha fet preguntes, no ha fet proposicions no de llei
en aquesta comissió sobre els serveis per dotar-los a l’illa
d’Eivissa, quan hi havia una absoluta discriminació amb la
resta d’elements. I per tant, el Sr. Serra també ho coneix, o els
eivissencs i eivissenques coneixen perfectament la realitat
d’aquesta qüestió.

compareixença de la consellera sobre la designació de caps de
servei, a resultes del cap del Servei de Nefrologia.

Una de les coses és que també moltes vegades el
centralisme mallorquí fa que dotem les mateixes persones, el
mateix número de personal, parlam de sanitat concretament,
quan tenim el doble de població i el doble de turistes o
persones que ens visiten. Per tant, els mitjans necessaris seran
molt més que no dir que aquí tenim una, una, o dos, o tres, amb
tots els respectes als professionals sobre aquesta qüestió, sinó
que venim reclamant més mitjans, més personal en aquesta
qüestió.

Estam d’acord? Hi està tothom d’acord? Doncs, hem
d’obrir un torn d’intervenció com a mínim per dir si hi estan
d’acord o no. Per tant, primer correspondria al Grup
Parlamentari Mixt fer la defensa de la idoneïtat d’aquesta
compareixença i, per tant, té vostè cinc minuts, Sr. Aguilera.

El problema de la fidelització, de la falta de professionals
fa unes setmanes també he presentat una proposició no de llei,
demanant sobre el tema de funcionaris de l’administració
general de l’Estat a Eivissa, a les Pitiüses tenim un greu
problema, però molt greu, amb la falta de professionals, estam
sota. I en aquest sentit ve aquesta qüestió, només presento...,
justament ho vaig presentar dia 4 de febrer perquè durant el
mes de gener el Parlament estava tancat, en el sentit que no hi
havia activitat parlamentària, sinó ho hauria registrar justament
el mes de gener, va coincidir que a principis de febrer vaig
presentar aquesta qüestió.
Ens alegrem i podem veure com aquest matí he posat un tuit
en veure la notícia, ens alegrem, ja és hora que tinguem aquesta
qüestió.
I si, com ha comentat la Sra. Sureda i la resta de diputats i
diputades, si les proposicions no de llei agiliten i ajuden perquè
es faci la feina que pertoca, benvingudes siguin.

Jo el que els deman és si volen vostès, perquè aquesta
decisió s’ha de prendre en comissió, l’ànim d’aquest president
és no convocar una comissió per decidir aquest tema, si els
sembla bé a tots, ja que som aquí decidim si procedeix o no
aquesta compareixença.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:
Bé, com he comentat a l’inici, jo avui substituïa la Sra.
Seijas i m’imagín que ha estat ella la persona que ha demanat,
o no sé si és possiblement Ciutadans, en aquest sentit no puc
donar informació, però és obvi que des del Grup Mixt donarem
suport..., o almenys, personalment, suportaré aquesta petició.
EL SR. PRESIDENT:
Molt bé, moltes gràcies. Per fixar posicions pel Grup
Parlamentari Popular el Sr. Serra.
EL SR. SERRA I FERRER:
Gràcies, Sr. President. Donarem suport a la compareixença,
perquè hi ha hagut una transgressió de la sistemàtica habitual,
no de la legalitat, una sistemàtica d’elecció d’aquest tipus de
càrrecs, però la falta de transparència de la conselleria en
aquest cas, així com aquestes decisions contràries a la comissió
assessora que estipula la normativa, fa que la consellera de
Salut hagi de venir a donar explicacions més profundes, al
marge de la que ja li va demanar el Partit Popular en ple no fa
gaire.

Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Bé, idò passam a votar la proposició RGE núm. 921/19.

El que volia preguntar Sr. President, era si aquesta opinió
que tenim nosaltres respecte això, condiciona per a res la
sol·licitud de compareixença, o si hi ha una sol·licitud d’un
Grup Mixt, per què no es pot fer una compareixença directa de
la consellera? Gràcies, Sr. President.

Vots a favor?
EL SR. PRESIDENT:
Unanimitat.
En conseqüència, queda aprovada la proposició no de llei
RGE núm. 921/19.
Si em permeten una qüestió. Vull sotmetre a consideració
de la comissió un tema. En aquests moments no tenim cap punt
que es pugui posar a un ordre del dia de la propera comissió.

Perquè el Reglament del Parlament en determinades
condicions s’ha de demanar a la comissió si s’ha de produir la
compareixença o no. Això ho marca el Reglament de la
cambra, a l’article 46...
EL SR. SERRA I FERRER:
Quines condicions? Perquè el Grup Mixt...

Petició del Grup Parlamentari Mixt, RGE núm. 1411/19,
pel procediment d’urgència, d’una compareixença de la
consellera de Salut sobre la designació de caps de servei, a
resultes del cap del Servei de Nefrologia.
Hi ha una petició del Grup Parlamentari Mixt RGE núm.
1411/19, que és, pel procediment d’urgència, una

EL SR. PRESIDENT:
Si em permet, em sorprèn que vostè faci aquesta pregunta,
perquè no és cap novetat, crec que tots els que hem estat en
aquesta comissió sabem que ens hem trobat en més d’una
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ocasió que la comissió ha de decidir si procedeix la
compareixença o no, punt.
EL SR. SERRA I FERRER:
Sr. President, les vegades que s’ha demanat compareixença
no s’ha proposat a votació, ni a debat...
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Ja està. El número de diputats que ho demana és inferior del
grup corresponent.
EL SR. PRESIDENT:
Però és que això ha passat tota la legislatura, no és una
novetat.

EL SR. PRESIDENT:

EL SR. SERRA I FERRER:

Repassi els diaris de sessions...

No era tan difícil donar aquesta explicació, Sr. President.

EL SR. SERRA I FERRER:

EL SR. PRESIDENT:

Això és el que vull preguntar jo, vull confirmar jo, si es
tracta que és perquè és el Grup Mixt que ho demana, o per
quina raó s’ha d’obrir aquest debat d’intervencions?
EL SR. PRESIDENT:
A veure, aquí en aquest cas s’aplica el 183, que necessita
que sigui una cinquena part dels diputats...

Les legislatures. I li record que és una fixació de posició.
No és intenció meva obrir cap debat, simplement m’interessa
saber, volen vostès dir que es produeixi aquesta compareixença
o no. Perquè si no aturam aquí i convocam un dimecres
horabaixa, ha de venir vostè només a dir sí o no. És un estalvi
de temps.
Continuam. Correspon ara al Grup Parlamentari Podem,
Sra. Maicas.

EL SR. SERRA I FERRER:
LA SRA. MAICAS I ORTIZ:
Però per quina raó?
EL SR. PRESIDENT:
Perquè ho diu el Reglament.
EL SR. SERRA I FERRER:
Per quina raó hi ha una compareixença que es pot fer
directa i una compareixença que s’ha de demanar les tres
cinquenes parts dels diputats, o el percentatge que considerin?

Gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears donarem suport a aquesta iniciativa, atès que
també vàrem fer una pregunta al ple respecte d’això i trobem
important aquesta compareixença.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Correspon ara a MÉS per Mallorca, Sr.
Gallardo.

EL SR. PRESIDENT:
EL SR. GALLARDO I ESGLEAS:
Perquè hi ha uns casos que es fa directament. Però si em
perdona...

Cap problema.

EL SR. SERRA I FERRER:

EL SR. PRESIDENT:

Quins casos, Sr. President?

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari El Pi?

EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

No sé per què tenim aquest debat, el Reglament diu que en
determinats casos quan no ho demana una cinquena part, o un
grup parlamentari, són dos diputats...

Gràcies, president. Atesos els dubtes que s’han creat envers
aquesta lliure designació d’aquesta plaça, consideram que és
important que vengui la consellera i que pugui aclarir els
dubtes pertinents. Per tant, votarem a favor.

EL SR. SERRA I FERRER:
EL SR. PRESIDENT:
Ara, ara, ja està...
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca.
EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. FONT I MARBÁN:
Són dos diputats...
EL SR. SERRA I FERRER:

Estam a favor també, creiem que sempre és interessant que
els membres del Govern puguin explicar-se.
Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista?
EL SR. TARRÉS I MARÍ:
Gràcies, Sr. President. Jo no em torbaré gaire, però, com a
grup que dóna suport al Govern, estam a favor que tots els
consellers compareguin quan se’ls ho demana, i la consellera
ha comparegut més vegades, perquè moltes vegades ho ha fet
a petició pròpia poder comparèixer. Jo m’he passat aquí
legislatures que no compareixia cap conseller, ni a petició
pròpia ni a petició dels altres grups.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Doncs, atesa la unanimitat, crec que no és necessari votarho. Per tant, estarà en disposició de ser inclòs a un ordre del
dia, el dia que la Sra. Consellera pugui comparèixer.
Moltes gràcies.
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