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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda senyores i senyors diputats i diputades.
Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions?

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Tània Marí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Qualcú més?, no?

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7483/19 i RGE núm.
7866/19.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7483/19,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a vacunació de la tetravalent davant la meningitis A, C, W
i Y.

Començam pel debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7483/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la vacunació de la tetravalent davant la meningitis A,
C, W i Y.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bones tardes a tothom. Un
poc crec que els membres d’aquesta comissió hem fet
seguiment tant de la compareixença de la consellera quant a
objectius i pressupost, com un poc entenc, com hem fet
nosaltres, de les intervencions que el meu grup parlamentari
ha fet envers les propostes, objectius i iniciatives del tema de
salut i consum, concretament quant a la meningitis nosaltres
ja vàrem traslladar a la consellera la valoració en positiu que
a principis del 2020, tal com va anunciar, incorporés les
vacunes dins la cartera de vacunes contra la meningitis per a
l’edat de 12 anys i que es recuperàs gradualment, hi havia una
dotació pressupostària d’1.300.000 euros per a aquesta línia.
Per tant, vàrem estar d’acord i vàrem donar suport a aquesta
iniciativa.

Però la Societat Espanyola de Pediatria i diferents ens,
com la Societat Pediàtrica de Balears també, i el Consell
Assessor de Vacunes de l’Associació Espanyola de Pediatria,
atesa l’evolució del risc que s’ha produït en majors casos, que
fins i tot s’han duplicat en algunes de les modalitats d’aquesta
malaltia, de la meningitis, considerada com a una malaltia de
risc quant a la natalitat que suposa per a col·lectius
vulnerables, i molt especialment per als infants, recomanaven
tant al ministeri com a les autoritats sanitàries i ells mateixos,
els pediatres, a les consultes, la vacunació en diferents
modalitats, diferents ceps. Atesa insistesc la incidència

potencialment greu que es produïa en la població d’impacte
directa, evidentment infants, i d’impacte indirecte pel contagi
que suposa. 

Treure aquest debat més enllà de la responsabilitat
d’aquesta comissió és delicat, evitar..., per descomptat que
nosaltres i així ho pretenem, per això la nostra iniciativa ha
anat a comissió i no a ple, o ha anat a una interlocució amb la
conselleria, és evitar crear inseguretat, preocupació i alarma
a les famílies. El que és cert és que els pediatres recomanen
aquesta vacunació, hi ha dades més que clares que hi ha un risc
i que recomanen que sigui preventiu per a la salut pública, per
al que suposa per als infants, que s’incorpori aquesta cartera
de vacunes des dels 0 anys, des dels 12 primers mesos, amb
diferents períodes de vacunació, i es completi de manera
progressiva a tota la franja d’edats que no queda coberta.

Insistesc, són dades..., vostès tenen la justificació
d’aquesta proposició no de llei prou documentada, entenc prou
documentada no pel rigor que hi hagi posat jo, sinó que hi ha
prou literatura com perquè n’hagin de fer una lectura de la
justificació. Nosaltres..., és informació que ens donen els
pediatres, recomanacions i, evidentment, el cost que suposa
per a les famílies que ara no està coberta aquesta vacuna des
de la salut pública.

Nosaltres entenem que qualsevol prevenció, promoció de
la salut, però també prevenció en situacions de risc s’ha de
cobrir . Entenem també que les limitacions pressupostàries
donen perquè no es pugui donar a l’abast a totes les modalitats,
per tant, els pediatres, sabent això, també han recomanat que
sigui aquesta tetravalent com a prioritària abans d’unes altres
que també recomanen com és la B, per mor del seu major cost
i són més greus i a més cobreixen més ceps. Per això
nosaltres duim la proposta, jo entenc que responsable en
aquesta concreta tetravalent, i que demanem que s’incorpori
en el calendari de vacunes gratuït dins el 2020.

Això és el motiu de la nostra proposició no de llei, hi ha
hagut una proposició d’addició que ha fet el Grup Parlamentari
Proposta per les Illes la qual acceptarem, perquè va un poc en
la línia també que en el debat parlamentari en comissió s’ha
dut, que és el més immediat possible, la consellera va anunciar
fer-ho en la mesura que pogués dins l’any 2020. Entenem que
una situació de cert risc i de prevenció i de promoció de la
salut com més aviat s’incorpori millor. Per tant,
acceptaríem..., jo crec que complementa prou, malgrat
nosaltres parlam d’una franja d’edat, però aquesta evidentment
la incorporam perquè la trobam necessària.

Conscients d’això, nosaltres entendrem que això és un
tema que s’ha de debatre. Altres comunitats autònomes han
tengut la iniciativa directament de proposar-la, jo crec que sí
és una negociació, fins i tot si fa falta pressupostària,
d’incorporació per part del pretext que suposa a la comunitat
autònoma, però si això suposa també demanar al ministeri
suport, nosaltres acompanyaríem en aquesta línia.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENT:

Molt bé. S’ha presentat pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes l’esmena RGE núm. 9321/19. Per a la
seva defensa te la paraula per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, nosaltres estam
d’acord amb aquesta proposició no de llei que presenta el
Grup Ciutadans, però, ja que hi som, que forma part del nostre
vocabulari més habitual, hi afegiríem una esmena que serveix
per, o serviria o  servirà per completar encara aquesta
possibilitat, aquest fet necessari que Madrid ja ho ha exigit,
com deia el nostre company de Ciutadans.

“El Parlament de les Illes Balears -diu així l’esmena- insta
l’Institut Balear de Salut a iniciar, abans de finalitzar l’any
2020, la vacunació tetravalent contra la meningitis dels
menors que compleixin 12 anys enguany, així com de tots els
nascuts entre 2001 i 2008.”

És una reivindicació, efectivament, dels pediatres de les
Illes, com s’ha dit, Madrid ha establert que quan acabi l’any
2021 han d’estar vacunats els menors que acompleixin 12 anys
i aquesta franja dels nascuts entre 2001 i 2008, és a dir, dels
18 anys cap enrera. Aquesta vacuna protegeix contra 4 tipus de
meningococs, per això la necessitat de vacunar els
adolescents.

Hem de dir que l’adolescència és l’edat en què es
converteixen en portadors d’aquests tipus de bacteris, són
viatgers, van per amunt i per avall i van poc al metge. És un
clàssic, segons ens comenten els pediatres de les Illes. La
casuística, a més a més, és molt clara, s’incrementa a molts de
països, és el cas d’Holanda, del Regne Unit, d’Estats Units, del
Canadà, d’Àustria, de Grècia, entre d’altres. I a Espanya, com
bé s’ha dit ja, la situació no és diferent, s’han doblat el número
de casos, sobretot a les provocades per meningococs W i Y.
A més, els especialistes adverteixen que aquestes meningitis
causades pels bacteris W, Y i C igualen ja la B, que és la més
prevalent. Així que hem d’estar preparats i apostam, o creiem
que hem d’apostar fortament per aquesta vacuna.

Els adolescents com deia, són els primers portadors i hem
de recordar que, una vegada més, Canàries ens passa per
davant, perquè sí té inclosa aquesta vacuna per als adolescents
i ja es posa de manera habitual. Nosaltres estam endarrerits en
aquesta qüestió, com en tantes altres, i per això pensam que és
important incloure aquesta esmena a la proposició no de llei.

I gràcies, senyor company diputat, per acceptar-la. Gràcies
Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò ara correspon en torn de fixació per part del
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bona tarda. Gràcies Presidenta i perdó per aquest lapsus.
Nosaltres començam dient que donarem suport a aquesta
proposició no de llei, com no pot ser d’altra manera. Ja són
diferents les comunitats autònomes que han decidit finançar
aquesta vacuna de la meningitis tetravalent. Nosaltres també ja
ho vàrem dir a la consellera a la seva compareixença, creiem
que la comunitat autònoma hauria d’apostar evidentment no
només per a aquesta, sinó també per a la meningitis tipus B, és
una proposició no de llei que ha presentat la meva companya
Tania Marí, però això és per a un altre dia. 

Creiem que és necessari, la Comissió de Salut Pública ho
té clar, així ho va incloure també dins la seva cartera de les
vacunes a tenir en compte. I creiem que de la manera com està
redactada i amb els terminis que s’han posat en els tres punts
d’aquesta proposició no de llei, doncs s’ha d’acceptar sense
cap tipus de problema. 

I a més també consideram encertada l’esmena d’El Pi a la
qual també donarem suport. Per tant votarem a favor de la
proposició no de llei, i també votarem a favor de l’esmena
d’El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Martín, per un torn de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. És evident que la meningitis és una
malaltia que preocupa a les famílies i que preocupa als
professionals sanitaris, i és evident que la vacunació s’ha de
fer d’acord amb el màxim rigor científic i amb les
recomanacions de les societats responsables.

A la nostra comunitat autònoma ja s’immunitzen tots els
infants contra la meningitis C, que és la més freqüent a la
població infantil, però a dia d’avui en el consell interterritorial
encara no s’ha fet una recomanació extensiva als quatre grups
que s’han anomenat per part dels grups precedents. Nosaltres
consideram que s’ha d’arribar a un consens i a una
recomanació més global en aquest sentit, i per la nostra part
no donaríem suport en aquest cas a la proposta, tot
reconeixent que evidentment és interessant caminar en aquesta
línia que s’està proposant en un futur si les entitats
científiques i responsables de salut pública així ho estimen
oportú.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ferrà, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement des de MÉS per
Mallorca volem fer esment al punt 1 de la proposició no de
llei, al qual no donarem suport, i no li donarem suport perquè
sembla que la comunitat autònoma de les Illes Balears segueix
les recomanacions quant a vacunació davant la meningitis -ja
ho ha explicat la companya de Podem- del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. Per tant, aquesta
unanimitat o aquesta suposada unanimitat no l’entenem
constatada, el contrari, l’organisme públic referent no
formaria part d’aquesta opinió. Per tant no donaríem suport a
aquest primer punt.

En canvi... i això és un tema de forma, en canvi, als punts
2 i  3 sí que, des de MÉS per Mallorca, els donarem suport, i
també donarem suport a l’esmena d’addició que ha fet El Pi.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa, además creemos que está muy bien fundamentada,
y precisamente todo lo  que sea avanzar hacia la salud de
nuestros niños pues por supuesto vamos siempre a apoyarlo.
No entiendo muy bien la posición de algunos grupos que
puedan estar en contra de esta iniciativa porque no esté
suficientemente recomendada, cuando yo creo que sí; de
hecho ya se ha adoptado en otras comunidades autónomas. Por
tanto una vez más asistimos a excusas de mal pagador, y yo
creo que los recursos públicos precisamente se pueden
dedicar a estas actuaciones que son realmente necesarias.

No todo el mundo tiene los 100 euros que vale cada una de
estas vacunas para poder administrárselas a sus niños.
Afortunadamente yo soy madre de un niño de 2 años, he hecho
el esfuerzo y lo he podido pagar, pero me gustaría que todo el
mundo, cualquier mujer, cualquier padre, pudiera administrar
esta vacuna a sus niños, porque tienen el mismo derecho que
el mío a poder ser vacunados.

Por tanto aprobaremos la moción, la PNL, perdón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Disculpi, Sra. Presidenta, és que ni havia sentit el meu
nom, perdoni’m.

Bé, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud ha inclòs a la cartera bàsica de serveis la vacuna
tetravalent contra els serogrups A, C, W i Y del meningococ,
però per al B, tot i que és cert que Castella-Lleó i Canàries
l’han inclosa, el grup de treball que estudia aquesta possibilitat
considera que, amb les dades disponibles, no recomana la
inclusió d’aquesta vacuna en el calendari, i recordem que
aquest és un organisme públic, el qual segurament, no
segurament, totes les conselleries de salut d’aquest país han
de mirar i han d’escoltar. Veiem necessari que el grup de
treball tregui les seves conclusions per poder prendre aquest
tipus de decisions.

És clar que també convindria recordar per què tenim aquest
augment de contagis en segons quines malalties, i és que hem
de dir que tenim un grup de persones que ara han decidit que
no és convenient vacunar els seus fills perquè tenen por que
puguin tenir altres conseqüències, i tot això dóna com a
resultat contagis de malalties que ja donàvem per fet que
havien desaparegut d’aquest país.

Nosaltres tampoc no votarem a favor del primer punt, i sí
que votarem el 2 i el 3, així com l’esmena d’addició.

Gràcies, i perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

No passa res. Avui veig que tothom està un poc despistat.
Bé, a veure si ens aclarim.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Jo he estat atenta. 

(Rialles de la intervinent)

Bé, Sr. Gómez, li he de dir que aquesta PNL em crea una
mica de conflicte, perquè si bé no estic ni mica d’acord amb
la seva argumentació, quan entram a mirar l’articulat que ha
presentat no li podem dir que no, perquè el que planteja és fer
el que ja fa la conselleria, sense parlar d’edats; per això, bé,
idò votaríem que sí als punts 2 i 3, i no al punt 1.

I per què li dic que amb l’argumentació no estic d’acord
però amb l’articulat sí? Perquè diu mitges veritats, sobretot al
punt 1, és ver que hi ha algunes associacions privades que han
recomanat la vacuna als 12 mesos, però la conselleria no es
pot basar, a l’hora d’establir un calendari de vacunacions, en
les diferents opinions que moltes vegades es contradiuen de
diverses associacions, torn dir, privades. La conselleria ha de
tenir la responsabilitat, i la té, de seguir les pautes del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut. La salut pública
és un tema molt seriós i dins el funcionament del Sistema
Nacional de Salut, que és un exemple per a tot el món, ens
hem dotat nosaltres mateixos d’uns organismes que
estableixen, entre altres coses, quin és el calendari oficial de
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vacunació tenint en compte dues coses: l’evidència científica
i un exhaustiu procés de revisió. De fet en el seu darrer
informe ressaltava la importància de disposar d’un calendari
de vacunació al llarg de la vida per a tot el territori, i de fer
partícips tant els professionals sanitaris com la població del
procés a què se sotmeten les decisions i les justificacions
d’aquestes. En aquest punt em pareix especialment sorprenent
que VOX, que sempre parla de la unitat d’Espanya i de l’Estat
espanyol, vulgui que cada comunitat autònoma tingui un
calendari de vacunació diferent, quan el que nosaltres
demanam que se segueixi un mateix calendari per tot l’Estat.

Justament fer pedagogia perquè polítics com nosaltres no
arribin a una comissió i posin en dubte les decisions dels
professionals qualificats, és molt important, especialment ara
que hi ha un moviment antivacunes que posa en dubte moltes
d’aquestes apreciacions que fan els científics.

En aquest cas concret la Comissió de Salut Pública del
consell interterritorial, després d’analitzar el document tècnic
elaborat pel grup de treball de la ponència de programa i
registre de vacunació, que es pot trobar a la seva web, va
decidir que la tetravalent havia de substituir la vacuna del
serogrup C als 12 anys, i no als 12 mesos. En aquesta
comissió no només hi havia pediatres, que són els que segons
vostè diuen que s’han de fer la vacunació de la tetravalent als
12 mesos, sinó que també hi havia especialistes en medicina
preventiva, salut pública, immunologia, epidemiologia,
farmàcia, infermeria, microbiologia, biologia i malalties
infeccioses; és a dir, les pautes que segueix el ministeri, i per
tant les pautes que ha de seguir la conselleria, vénen marcades
per un organisme oficial que està compost per especialistes
en diverses branques de la medicina i de la salut, i que basen
les seves recomanacions, ho torn dir, en una evidència
científica.

A més a més aquest informe recomana administrar la
tetravalent als adolescents fins als 18 anys, com ja s’ha dit
també per part del Grup El Pi, ja que són els adolescents els
majors portadors de la malaltia en els seus serogrups W i Y.
Per això estam d’acord amb l’esmena que presenten, tot i que
demanem que canviïn la data de 2008 per la de 2007, que és la
data que està establerta a l’informe oficial. Quedaria...,
proposam transaccionar i  que sigui de 2001 a 2007, en
comptes de 2001 a 2008; és la data que posa l’informe oficial
de les recomanacions del ministeri.

A hores d’ara està finalitzant el procediment de
contractació de les dosis necessàries per iniciar la vacunació
dels adolescents de 12 anys dins aquest 2019, són 10.300
adolescents, i ha començat el procediment de compra de les
dosis necessàries per començar el rescats de les cohorts de
naixement entre 2001 i 2007, com deia, que es faran durant
l’any 2020 i 2021. Per això hi ha consignada una partida que
ja s’ha dit d’1,3 milions d’euros al pressupost.

Poc més a afegir, que és molt important en casos com
aquests que es parla de salut pública que tots facem l’esforç
de..., .és ver que hi ha moltes associacions, hi ha molta gent
que té opinions diverses, però facem tots l’esforç, sobretot en

el que deia abans el representant de Ciudadanos, de no crear
alarmisme, de recordar que la conselleria segueix el que
demanen els organismes oficials de l’Estat espanyol.

Res més a afegir, només que demanaríem la votació per
separat per poder votar sí als punts 2, 3 i a l’esmena que ha
presentat El Pi.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Un cop... haver fixat posicions, pertoca ara la intervenció
del grup proposant per fixar i assenyalar si accepta l’esmena
presentada per El Pi, per tant, té la paraula el Sr. Gómez per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Exhauriré el temps, avisi’m, presidenta, quan em falti un
minut perquè crec que és prou important... sobretot faré una
al·lusió o em dirigiré al Grup Parlamentari Socialista, que ha
fet un esment important al contingut, ha dit que no exigeix,
però crec que si ho exigim això està prou justificat,
independentment que ho faci l’Associació Pediàtrica o no, hi
ha un risc, risc clar on s’han duplicat els casos d’una malaltia
letal. 

No he fet cap roda de premsa contant-ho al carrer, però
aquí parlam del que diuen els informes dels pedi..., letal, mata,
i de zero anys, bebès. Independentment -independentment- que
ho digui una societat o una altra, i ho diu la Societat Espanyola
Pediàtrica, no és una associació de veïnats, parlam que,
independentment que hi hagi altres comissions que puguin dir
el contrari, no ho diu gent que no és especialista i estam en
una situació d’alt risc i ho recomana. I què passa? Que ho
recomanen els pediatres de la pública i de la privada, i la gent,
les famílies, lògicament, quan t’ho recomana un especialista
facultatiu de la privada o de la pública, van a comprar-ho i ho
paguen. 

 A mi el que em preocupa són els que no ho poden pagar,
em preocupen els que no ho poden pagar i volen vacunar els
seus fills. Per tant, dúiem aquesta proposta en aquesta línia,
però és que nosaltres donarem suport a la proposta que dura la
PNL d’augmentar en aquesta vacuna, perquè parlam d’un risc
d’una patologia important. Per això ho dúiem.

Si vostè em parla de partides pressupostàries, perquè això
és també un debat del ministeri i de la interterritorial, que no
hi ha doblers, la conselleria ha hagut d’assignar 1.300.000
euros, i nosaltres en som conscients, en podem parlar i podem
parlar d’aquí un moment i podem parlar d’esmenes als
pressuposts que és el que nosaltres farem, evidentment i
demanarem a la conselleria que fiqui aquesta vacuna i que la
doti pressupostàriament, com ha decidit el Govern destinar
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pressupostàriament altres partides, dins la seva legitimitat de
fer-ho.

Nosaltres també la fèiem, el que enteníem aquí és que una
manera d’especificar una mesura sobre una vacuna, sobre una
actuació de prevenció davant un risc de la salut, de la salut
pública directa dels que puguin adquirir la malaltia i dels que
se’n puguin contagiar, insistesc, no he fet una lectura del que
diu aquí perquè crec que quedava prou clar si han llegit... 

Evidentment, si hi ha alguna errada molt específica, que no
desvirtua en absolut -entenc jo- el que ha plantejat aquesta
PNL i la incorporació complementària que ha fet, si tiram
d’hemeroteca de les declaracions que han fet als càrrecs del
Partit Socialista sobre recomanacions abans, per ventura tal
vegada ens treuen els colors i tal vegada hem de dir, escolti,
tal vegada hem d’anar al passat, al que es recomanava.

Jo no qüestion el que ha dit la interterritorial, en absolut,
jo qüestion una conjuntura, a Balears hem passat de 23 a 48
casos quant a la variant W, i de 17 a 35 de la Y, i diuen que
d’alt risc, molt perilloses. Per tant, la nostra línia va aquí.

Per què consideram que ha de ser a partir del gener del
2020? Perquè com més aviat es vacuni i més població pugui
agafar, evidentment els nats el mes de gener molt millor; però
si vostès em plantegen: escolti, no encotillem el gener, com
s’ha fet en altres debats, facem-ho dins el primer semestre que
doni temps a la conselleria, parlem-ne, és que no he encotillat
tampoc el temps, però... i llavors a tota Espanya. 

Jo, que una comunitat autònoma s’hagi avançat, que bé, és
que nosaltres el que sempre pretenem no és una
homogeneïtzació de tot el territori quant a llevar la diferència
territorial d’una cosa o l’altra, però en salut pública ja
m’agradaria que totes les comunitats autònomes tenguessin la
major cartera de prestacions de serveis, com té Euskadi o té
Navarra, en segons quins temes, però no els té, Castella i Lleó
per exemple o Canàries els tenen coberts amb altres..., jo vull
que el nostre model de salut pública en prestacions que puguin
preveure les malalties o els contagis vagin en un nivell com
més elevat millor, evidentment som conscients tots aquí d’una
limitació pressupostària...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resta un minut, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -gràcies, presidenta-, però no vull competir amb una altra
comunitat autònoma ni crec que una altra comunitat autònoma
hagi de competir amb nosaltres perquè nosaltres estiguem
millor, és que jo crec que el ministeri és responsable que
precisament en tema de salut pública, de drets i llibertats
estigui garantit . Jo crec que avui en dia qüestionar el tema
aquest de risc a la salut pública és limitar molt la llibertat de
les famílies en aquest sentit. 

No he parlat de situació de... de crear alarma social. Jo sé
que si desvirtuam molt aquest debat pot anar cap a una
preocupació, però hi ha famílies que estan pagant, que ara
mateix els costa 100 euros vacunar-se, i si tenen tres fills són
300 euros en tot el període de vacunació.

Insistesc: recomanacions de pediatres del sistema de salut
públic i de privat, no només de..., no recomanacions només de
la societat pediàtrica, sinó d’usuaris i professionals de la salut
pública.

Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, nosaltres acceptarem la votació per separat, sempre ho
hem fet, és una pràctica i crec que demanaria el
replantejament del vostre posicionament quant que no pugui
sortir al calendari de vacunacions gratuït i a partir del 2020.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar..., entenc que accepta l’esmena d’El Pi. A
l’esmena d’El Pi s’ha proposat un canvi, entenc, o una
transacció de canviar el 2008 pel 2007, si la Sra. Pons...

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, jo, l’accept, simplement vull recordar que la directora
general de Salut Pública Maria Ramos parlava de la necessitat
d’aquesta vacuna i que els adolescents són els principals
portadors d’aquest bacteri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Simplement el torn és per dir si l’accepta o no l’accepta,
Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, presidenta, disculpi, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam... s i  e ls  sembla bé, passam a votar la
incorporació de l’esmena d’El Pi amb RGE núm. 7483/19.

Vots a favor? És l’esmena, sí, efectivament. 

Entenc que queda incorporada per unanimitat amb la
transacció que s’ha dit. 

Per tant, idò ara començarem a votar punt per punt la
proposició no de llei.
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Vots a favor del punt 1?

Vots en contra?

Abstencions?

Per tant, el primer punt queda rebutjat per 7 vots en contra
i 6 a favor.

Passam a votar el punt 2.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt 3.

Vots a favor? Unanimitat.

Passam a votar el punt 4.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, queda aprovada la Proposició no de llei RGE núm.
7483/19, relativa a vacunació de la tetravalent davant la
meningitis A, C, W i Y.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7866/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
situació de discriminació que pateixen 40 metgesses
embarassades de l’ib-salut.

A continuació passam al debat de la segona proposició no
de llei prevista a l’ordre del dia d’avui, amb RGE núm.
7866/19, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a la situació de discriminació que pateixen 40 metgesses
embarassades de l’ib-salut.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Durán, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei
pretén que d’una manera igualitària les metgesses i les
infermeres del Sistema de Salut de les Illes Balears, de l’ib-
salut, cobrin el mateix que un metge quan estan de baixa, és a
dir, que quan elles estan de baixa per maternitat, després
explicaré els quatre supòsits que nosaltres voldríem, que elles
cobrassin el mateix. A elles en aquest moment no se’ls
prorrateja, no els tenen en compte per les baixes les guàrdies
que han efectuat. 

M’explic, al mes d’abril, dia 1 d’abril a la Mesa sectorial
de sanitat i després més tard dia 24 de maig de l’any 2019 al
Consell de Govern de la CAIB es va aprovar acabar amb
aquesta pèrdua retributiva, aquesta pèrdua retributiva
representa per una dona que pateix una baixa per tema de
maternitat entre un 20% i un 45% de les seves retribucions,
idò varen decidir aprovar acabar amb aquesta pèrdua retributiva
i pagar la mitjana del percebut en concepte d’atenció

continuada per a la treballadora durant els sis mesos anteriors
a la situació protegida i que seria retroactiu amb efectes de dia
1 de gener de l’any 2019. Quan nosaltres vàrem presentar
aquesta proposició no de lle i ja havien passat sis mesos
d’aquest acord, el qual es va fer per junta de govern de dia 24
de maig, i encara no s’havien pagat aquests retards i no
s’havien tengut en compte el pagament d’aquestes baixes.

No només això, jo vull introduir un altre tema, els motius
pels quals una dona per temes de maternitat pot estar de baixa
són quatre: un, quan hi ha la reubicació de lloc, quan s’ha fet
una reubicació de lloc i es posa en baixa; l’altre, quan es troba
en període de lactància; l’altre, quan es troba en període de
maternitat; i l’altre, quan es troba dins les 28 setmanes i hi ha
risc de la maternitat. En aquests moments, la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha reconegut amb aquest acord
que he mencionat abans, dos dels quatre supòsits; és a dir,
quan es troba en reubicació de lloc sí que es tendria en compte
que cobràs aquest prorrateig de les guàrdies que han fet, en
període de lactància també, però, en canvi, no se’ls té en
compte quan es troben en la maternitat, baixa per maternitat,
i tampoc quan es troben dins els 28 setmanes i hi ha risc de
pèrdua maternal.

Per tant, nosaltres demanarem després, amb aquesta
proposició no de llei no, amb una altra que presentarem, que
a les Illes Balears es tenguin en compte, cobrin el mateix,
perquè parlam, més o manco, d’entre uns 1.000 i uns 1.200
euros menys de doblers per a una metgessa, que tenguin el
mateix que es paga a altres comunitats autònomes. A la gran
majoria de comunitats autònomes ja s’ha reconegut i en
aquests quatre casos que jo acab de mencionar es cobra el
mateix, es tenen en compte, i no només els tenen en compte
el prorrateig dels sis darrers mesos, sinó el prorrateig dels
dotze mesos. És a dir, nosaltres avui el que demanam amb
aquesta PNL és una cosa molt concreta: que l’acord que es va
prendre dia 24 de maig es pagui en aquesta nòmina del mes de
novembre, això és el que nosaltres demanam. Després, amb
una proposició no de llei que jo avui ja anunciï que nosaltres
presentarem demà, demanarem que no només es pagui en
aquests dos supòsits, sinó en dos supòsits que en aquests
moments no estan coberts per aquest acord que ja ha acceptat
l’ib-salut i que, a més, el prorrateig de les guàrdies no sigui
dels darrers sis mesos, sinó que sigui dels darrers dotze, com
es fa a la resta de comunitats autònomes. 

Però anem per passes. El que nosaltres trobam és que
aquesta demora no té sentit, per tant, si hi ha un acord com
més aviat millor i, a més, pel tema legal no hi ha cap tipus de
problema perquè a altres comunitats autònomes o a la gran
majoria ja es fa de manera normal, doncs que es pagui a la
nòmina de novembre.

Ahir, si no vaig equivocada, ara miraré la data, es va
presentar una esmena per part dels partits del PSOE, d’Unidas
Podemos i de MÉS, que aquesta esmena el que proposa és que
enlloc d’aquests retards i d’aquesta nòmina amb efectes
retroactius, amb caràcter 1 de gener, no es pagui dia 30 de
novembre sinó a partir de desembre. Això és l’esmena.
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Jo esperaré a escoltar tots els grups parlamentaris abans de
dir si acceptam o no acceptam l’esmena. Però jo vull fer
menció que si nosaltres vàrem fer la redacció  d’aquesta
manera i vàrem posar com a pagament la nòmina del
novembre, és perquè l’ib-salut a la darrera reunió que havien
tengut, havien dit que ho pagarien a la nòmina del novembre.
Per això nosaltres, com que ja tant SATSE com SIMEBAL
sabien que era el novembre, nosaltres vàrem considerar oportú
que fos el novembre, perquè va ser la mateixa conselleria que
va posar aquesta data, no nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat, conjuntament pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, l’esmena
RGE núm. 9307/19. Per a la seva defensa té la paraula per part
del Grup Parlamentari Socialista la Sra. Fernández, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquesta PNL arriba tard i no
només perquè ja som 27 de novembre, sinó perquè començam
a estar acostumats que es demani a la conselleria que faci
coses que ja es porten a terme, fa una estona parlàvem de
començar a vacunar el 2020, quan ja està posat en el
pressupost que es començarà a vacunar el 2020 i ara demanem
que es posi en el pressupost una cosa que també ja està
contemplada.

Bé, la consellera ja va explicar durant la presentació del
pressupost que la Conselleria de Salut i Consum destinarà en
el pressupost del 2020 un total d’1,6 milions d’euros per
compensar tant les hores d’atenció continuada que deixa de
prestar el personal sanitari durant les etapes de l’embaràs, com
altres compensacions. A més, el mes de maig ja es va publicar
al BOIB que es farien aquests pagaments i que seria d’una
forma retroactiva a 1 de gener del 2019, podria llegir el BOIB
però crec que no fa falta.

El Servei de Salut ja adapta llocs de treball a les
necessitats de les seves treballadores embarassades que
realitzen l’atenció continuada per evitar qualsevol risc. Per
primera vegada es compensarà aquesta injusta situació que
produeix el fet d’estar embarassada..., que una metgessa o una
professional de qualsevol tipus, no només una metgessa, vegi
minvats els seus drets econòmics. La partida es preveu que
pugui beneficiar unes 1.300 treballadores, segons una
estimació que es va fer l’any passat, però el fet és que ara
mateix només han demanat aquesta compensació 20
professionals a totes les Illes Balears.

El Grup Socialista, juntament amb Unides Podem i MÉS
per Mallorca, ha presentat una esmena que reflecteix millor,
nosaltres entenem, els acords de la Mesa sectorial de sanitat,
ja que, per una part fa esment a totes les professionals que
exerceixen la sanitat pública i no només a les facultatives, sinó
que fa esment de les infermeres, fisioterapeutes, higienistes

dentals, òptiques, terapeutes ocupacionals, tècnics
especialistes i auxiliars d’infermeria.

Per altra banda, parlam de pagar-ho el desembre i no el
novembre perquè, com és obvi, avui som dia 27, algunes
nòmines, la majoria de nòmines de la salut pública ja s’han
pagat, o sigui, no és viable ja fer un pagament el novembre.

I afegim, a més, que el complement no s’ha de cobrar
només durant l’embaràs, sinó durant el període de baixa
maternal i el període de lactància.

Les compensacions es pagaran perquè així ha quedat
reflectit al pressupost i així es va publicar al BOIB de maig i
el pagament d’una activitat que no s’ha fet, i és per això que
s’han torbat prou mesos en arribar al punt de com es pot fer el
pagament, el pagament d’una activitat que no s’ha fet, una
activitat que s’ha deixat de fer, és més difícil de comptabilitzar
que una que s’ha fet, com és obvi, i per això s’ha hagut de
cercar un sistema amb el qual tothom quedi satisfet, un
sistema que està parlat amb els sindicats i que des del mes de
juny ja s’han fet reunions amb ells per establir uns acords que
donin equitat i  que hi hagi una unanimitat entre les set
gerències de la sanitat de les Illes Balears, i això es veurà
reflectit a les properes nòmines.

Com deia, a hores d’ara només 20 treballadores han
sol·licitat la compensació, tot i que se’n poden veure
afectades 1.300.

Tot i això, esperam que ens accepti l’esmena i la puguem
aprovar per unanimitat perquè crec que amb el fons de la
qüestió tots estam d’acord, de fet pensam que la nostra
esmena amplia una mica més la cobertura d’aquest dret.

I poc més. Gràcies Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula per
part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que les dones
embarassades que fan feina a la sanitat tenen uns drets que han
de ser reconeguts, no entraré a detallar més el que ja ha
comentat la companya del Partit Socialista, perquè crec que ha
detallat prou bé la situació i la circumstància. Què demanam
amb aquesta iniciativa? Què proposam? Estendre els drets a
totes les dones que es trobin en les mateixes circumstàncies,
no només a 40 metgesses, sinó a més de 1.000 professionals
sanitàries de diferents categories professionals.

Insistim, els mateixos drets per a totes les dones que es
trobin en les mateixes condicions.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula
per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ferrà,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús, només dir que
m’han precedit tres dones que han explicat, crec que molt
millor que ho podria fer jo, aquesta proposició no de llei.
Crec que, al marge de batalletes, ens hauríem de cenyir a la
idea, a la proposició no de llei que ha presentat el Partit
Popular, que és una bona proposició no de llei i a les
aportacions que es fan amb aquesta esmena, que crec que té
tot el sentit. És a dir, al marge de si es paguen per novembre
o es paguen per desembre, jo entenc que el Partit Popular
posàs novembre per qualque cosa i la nostra esmena a la
proposició  no de llei digui per desembre per un tema
d’efectes pràctics. Evidentment les nòmines ara seria
impossible que fos per novembre.

També entenc evidentment que estenem la cobertura no
només a les metgesses sinó a tot el personal sanitari femení,
i també ampliar la cartera no només a la maternitat, sinó també
a la lactància. Crec que l’esmena és bona i crec que s’hauria
d’entendre en aquest sentit i acceptar-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Entenc jo  que el que han fet les
aportacions dels grups parlamentaris en el seu posicionament
és que estan d’acord amb aquesta proposició, l’únic que varia,
i també ho entenc així, Sra. Durán, és que jo en lloc de la
nòmina de novembre, tot i que hi hagi anat per la via
d’urgència, haurà de ser la de desembre, però, en tot cas, com
que té efecte retroactiu, es liquidarà, independentment que
hagi posat 40 dones embarassades, en aquest cas, però que,
lògicament, vull pensar que el Grup Parlamentari Popular
s’entén i acceptarà que aquesta igualtat de situació
d’oportunitat s’estengui a tot el personal sanitari del sector
públic que es troba en aquesta situació.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta proposició no
de llei, esperam que sigui a la nòmina de desembre si no pot
ser a la de novembre. L’administració té una cosa que no té
l’empresa privada, afortunadament, i  és que prem un botó i
paga, és una transferència a tot el personal que té..., però amb
un botó, eh! Això significa..., -sí, sí, us ho puc assegurar, si es
vol, es fica la quantia, es calcula i es reben dues nòmines, no
va a la nòmina, però va amb una complementària, o
directament al marge que té s’envia. Però bé, desembre?,

desembre, crec que perden un mes d’ingressos, però
lògicament es pot fer. 

Per tant, nosaltres donarem suport i crec que la reflexió
del que s’ha fet aquí és aportar, estaríem d’acord amb
ampliar..., estaríem d’acord no, no pot ser d’una altra manera
d’ampliar que aquesta situació no sigui discriminatòria de tots
aquells que fan la situació de guàrdia. 

La situació que s’ha produït és prou delicada, és a dir, que
s’hagi de denunciar vulneració de drets, desigualtats en drets
de les dones en una situació quan en aquest parlament tots
anam en aquesta línia, crec que s’ha torbat prou a tenir la
iniciativa per part del Govern en aquest sentit. Tot i això,
progressam.

Per tant, enhorabona per la iniciativa que s’ha tengut i
esper que surti endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Nosotros cualquier medida de
apoyo a la maternidad será siempre bienvenida por parte de
este grupo. Ayudar a las mujeres a compaginar su carrera
profesional con la maternidad desde el momento del embarazo
es imprescindible para fomentar la maternidad; que se
compense esta pérdida de poder adquisitivo en noviembre o en
diciembre no es algo determinante para nosotros, de hecho
dado que, si se aprueba esta PNL, dudo, dudo que lleguemos
a tiempo de noviembre, entonces, la nómina probablemente ya
estará confeccionada, no es tan fácil como apretar un botón.
Yo conozco más o menos como funciona la administración
pública, todos la conocemos aquí, y no es tan fácil, las
nóminas ya estarán confeccionadas, posiblemente estarán ya
emitidas las órdenes de pago.

Lo que sí es determinante para mí es el hecho de que lo
hayan solicitado, de la enmienda presentada a esta iniciativa.
Igual que no hay que solicitar que a una le paguen la nómina
cada mes, pues si se les paga a unas que lo han solicitado
también debería pagársele a las otras que no lo  hayan
solicitado y que estén en la misma situación. Eso es lo que no
acabo de entender de este añadido que pone, que lo hayan
solicitado.

En cambio, el resto  de la enmienda sí que aumenta el
reconocimiento del derecho, por lo que animo al grupo que
presenta la iniciativa y al enmendante a que puedan llegar a una
transacción si es posible en este sentido.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hi estam d’acord, que
el que pateixen les metgesses embarassades és una
discriminació. Efectivament, segons dades facilitades pel
SIMEBAL són 40 o més les que no han rebut aquest
complement acordat el mes d’abril a la Mesa sectorial de
Sanitat i que, com s’ha dit, va quedar ratificat en el Consell de
Govern del 24 de maig, 48 hores, per cert, abans de les
eleccions autonòmiques i municipals. En aquesta es
determinava que de manera retroactiva des de l’1 de gener, ja
s’ha dit, cobrarien la quantitat resultant del prorrateig de les
retribucions i també del sou.

Ens pareix bé la seva iniciativa, Sra. Durán, però creiem...,
bé, crèiem que feia una mica tard, perquè nosaltres ens fiàvem
de la paraula de la Conselleria de Salut que anunciava que
començaria a pagar la compensació de l’atenció continuada a
les professionals a partir de la nòmina de novembre; ara ens
diuen que ha de ser per desembre, que no hi són a temps. Bé,
en qualsevol cas, el compromís era el mes de novembre, però
bé, ens sembla que podem..., com és?... ehhh...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

... -sí, no, ara anava a dir una frase feta, però no em surt-, crec
que podem confiar que efectivament serà així a partir del mes
de desembre.

També s’ha anunciat, que jo crec que això enriqueix, ara ho
proposaven en aquesta esmena els Grups del PSOE, d’Unides
Podem i també de MÉS, de tenir més col·lectius que es
puguin sumar a aquest prorrateig. Recordam que també estava
dins els compromisos de la Conselleria de Salut 2020,
pressupostat més d’1,5 milions d’euros, fer efectiva la
compensació que s’estendria a 1.300 treballadores,
infermeres, f isioterapeutes, higienistes, terapeutes
ocupacionals, entre d’altres.

Nosaltres evidentment hi votarem a favor, però crec que
hem de tenir tal vegada una mica de paciència per assegurar
que això sigui així, perquè si no, efectivament, som a finals de
novembre i jo crec que, com ens han dit, no hi arriben. 

I una reflexió, els professionals sanitàries, com la resta,
han de tenir els drets que els pertoca i crec, que ja que ahir
parlàvem de violència contra les dones i hem parlat tant de
feminisme i hem parlat tant dels drets de les dones, creiem
que també comença per aquí; és a dir, el feminisme ha de
començar per aquí, que les dones pel fet de ser mares no vegin
perjudicada la seva carrera, e l sou que guanyen. I recordem
que El Pi va ser molt reivindicatiu la passada legislatura, en
aquesta qüestió, dues fisioterapeutes varen guanyar, per cert,
no se si ho recordau, a l’ib-salut un pols per la conciliació,
vàrem registrar una pregunta al Parlament per saber com

estava la qüestió, la vàrem seguir i vàrem exigir a la
conselleria que responguessin com pertoca.

I una dada més per acabar, un 96% de les dones tenen
problemes llavors per conciliar, un 96 a Balears. Si em
permet, Sra. Presidenta, tal vegada estic fent una mica de volta
per arribar a la mateixa conclusió, les dones seguim dedicant
cinc hores diàries a les feines de la casa per mitjana mentre
que els homes en dediquen una. Així és que nosaltres hi
votarem a favor, però creiem que també és recomanable
acceptar l’esmena per poder garantir que això sigui així.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sembla evident que hi ha
unanimitat amb la proposta que ha presentat el PP, amb
l’ampliació, que jo crec que millora també l’esmena dels
grups del Govern. A més a més, vull afegir-me també al darrer
comentari que ha fet la Sra. Pons perquè el trob totalment
adequat i  coherent. Així que, tot esperant que es pugui
acceptar l’esmena per poder votar a favor i donar les gràcies
als grups per presentar-la. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts, per la qual cosa demanaria al Grup proposant si
volen la suspensió de la sessió o si podem continuar. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Idò, ara pertoca la intervenció del Grup Parlamentari
Popular per assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo només vull aclarir una
sèrie de coses que s’han dit aquí. Aquesta proposició no de
llei jo entenc, entén el nostre grup parlamentari, que no arriba
tard, i m’explic. Avui no és aquí la meva companya Tania Marí,
però el mes de setembre de l’any 2018 ja va plantejar aquesta
mateixa problemàtica a la Sala de Plens del Parlament de les
Illes Balears a la consellera, aquell dia hi havia assegudes,
doncs metgesses, infermeres, que varen parlar amb la
consellera i, gràcies a la unanimitat política i a la unanimitat
de tots els sindicats, es va aprovar primer a la Mesa sectorial
de Sanitat i després es va arribar a aquest acord, com he dit
abans, de la Junta de Govern.
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Hi ha un acord i amb aquest acord es va decidir que a la
propera mesa sectorial es va decidir que a la propera nòmina
ja es pagaria. Ha passat juny, el juliol, l’agost, el setembre,
l’octubre, el novembre..., i el mes d’octubre, primer hi havia
hagut una sèrie de demandes de diferents infermeres i de
metgesses, i després, varen ser 40 metgesses de cop.

Evidentment, aquesta proposició no de llei no només anava
enfocada a aquestes 40 metgesses que havien acabat de
presentar, quan jo vaig presentar aquesta proposició no de llei,
aquesta demanda als jutjats sinó evidentment a totes les dones
afectades per aquesta problemàtica, i jo entenc també, no
només a les que ho sol·licitin sinó a totes les metgesses i
sanitàries, ja siguin de radiologia ja siguin infermeres, que es
trobin de baixa mèdica pel fet de la maternitat, és a dir, pel fet
de ser dones. 

Per tant, el sentit de la PNL és aquest, és posar un fi, és
posar una dada. Jo no tenc cap tipus d’inconvenient a poder
acceptar l’esmena que han presentat l’equip de govern, ara bé,
a mi el que em preocupa és a partir de, a partir de desembre.
A mi la redacció, em sembla bé la redacció que han presentat,
però no diuen es pagarà el desembre o es pagarà el gener, es
pagarà abans del gener, es pagarà abans del març, abans del
febrer, abans de l’abril, abans del maig, no, posa “a partir de”,
i aquí hi ha el meu dubte. Vull dir, si realment s’ha de pagar el
gener que es posi “abans de dia 30 de gener”, abans de febrer,
abans de dia 30 de març, però és que “a partir del desembre”
és el que ja teníem ara. Ara teníem que es pagaria a partir de la
nòmina de juny de l’any 2019 i s’ha hagut d’anar als jutjats.

I repetesc, les demandes que s’han posat no es llevaran, no
es llevaran perquè encara no cobreix les quatre situacions per
les quals una dona embarassada pot estar de baixa, en aquest
cas només en cobreix tres, no cobreix les quatre. Per tant,
aquestes demandes continuaran i nosaltres continuarem amb
aquesta lluita per la igualtat de tot el personal sanitari dones,
siguin infermeres, siguin metgesses, siguin radiòlogues,
perquè puguin cobrar el mateix quan estan de baixa, com un
home, exactament igual. 

Per tant, jo demanaria un minut de recés per parlar amb els
partits  polítics. El sentit de la proposició i el sentit de
l’esmena crec que està clar i el que crec és que hem de posar
una data, perquè a mi no em desagrada la redacció, està bé, no
tenc cap problema en aprovar-la; ara, no sé per què, si la
conselleria ja havia dit que es pagaria a la nòmina del
novembre, resulta que no és la nòmina del novembre, i jo ho
entenc que ja s’han pagat les nòmines del novembre o ja han
sortit per pagar-se, doncs, que sigui a la del desembre i es posi
“a la nòmina del desembre” o es posi “abans de”. Mirarem a
veure si podem arribar a un acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, donam un recés, idò un parell de minuts a veure
si s’arriba a un acord. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar la Proposició no de llei RGE núm. 7866/19
amb l’esmena incorporada i amb la transacció allà on..., si la
vol explicar la Sra. Durán per a la resta de grups.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, s’acceptaria l’esmena, per tant, es votaria com a punt
únic l’esmena que han presentat, i hi ha una transacció que és
quan posa..., seria: “El Parlament de les Illes Balears insta l’ib-
salut a pagar les professionals que així ho hagin sol·licitat i
reuneixen les condicions establertes” -es llevaria “a partir de”
i  seria: “a la nòmina de desembre”, i la redacció que continua,
“i amb efectes retroactius el dia 1 de gener...” i així, com ho
posa. Es llevaria la paraula “a partir de”, quedaria “a la nòmina
del desembre”.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Idò així, passam a votar la proposició no de llei
amb els canvis que ha explicat la Sra. Durán.

Vots a favor? Unanimitat.

Queda aprovada, per tant...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perfecte.

LA SRA. PRESIDENTA:

... la Proposició no de llei RGE núm. 7866/19, relativa a la
situació de discriminació que pateixen 40 metgesses
embarassades de l’ib-salut.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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	1) Proposició no de llei RGE núm. 7483/19, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a vacunació de la tetravalent davant la meningitis A, C, W i Y.
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