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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bona tarda, Sílvia Tur substitueix Patrícia Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna més? No?

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a les
proposicions no de llei RGE núm. 7496/19, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, relativa a la incorporació al
calendari vacunal infantil de la vacuna contra la meningitis B
per a l’any 2020; i RGE núm. 7696/19, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, re lativa a la gestió integral del servei
d’urgències extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a
càrrec del 061.

1) Proposició no de llei RGE núm. 7496/19,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
incorporació al calendari vacunal infantil de la vacuna
contra la meningitis B per a l’any 2020.

Per a la defensa de la primera proposició no de llei, RGE
núm. 7496/19, té la paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, senyors i senyores
diputats. A les Illes Balears la incidència de malaltia per
meningococ és de les més elevades de l’Estat, amb un 1 ,3
casos per cada 100.000 habitants, mentre que la mitjana global
del país és de 0,56 casos per cada 100.000 habitants. 10 dels
15 casos de malaltia per meningococ registrats durant l’any
2018 a Balears eren del serogrup B, per al qual existeix la
vacuna comercialitzada com Bexsero. A les Illes Balears
aquesta vacuna no està finançada per la sanitat pública. En
canvi a altres comunitats autònomes com Andalusia, Castella-
Lleó o Canàries sí que hi està. 

Una part important dels casos de meningitis a Espanya la
produeix el meningococ B. El comitè nacional de vacunes i
l’Associació de pediatria espanyola inclouen la vacuna
Bexsero contra la meningitis B per a tots els menors de 5
anys. Aquesta vacuna es reparteix en tres dosis: als tres mesos,
als cinc, i, la darrera, entre els 12 i 15 mesos. Cada vacuna
suposa un cost de 106 euros. Les famílies de les Illes Balears
han d’assumir un cost de 318 euros per immunitzar els infants.
Encara que la sanitat pública balear no financiï aquesta vacuna
els pediatres aconsellen els pares vacunar els fills contra la
meningitis B.

Donat que aquesta comunitat és una de les que encara no
la té incorporada i per tant no està finançada, el Grup

Parlamentari Popular presenta la següent proposició no de
llei.

En el primer punt proposam que el Parlament de les Illes
Balears insti la Conselleria de Salut de les Illes a incorporar
en el calendari vacunal infantil d’aquesta comunitat la vacuna
contra la meningitis B per a aquest any 2020. Al segon punt,
que crec que no està gaire clar però intentaré explicar-lo,
instam..., el Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
de Salut de les Illes Balears a informar de forma efectiva del
finançament a càrrec del Govern d’aquesta vacunació, i que ara
és a càrrec dels usuaris; aquí el que volem dir és que, en cas
que s’aprovi aquesta proposició no de llei, que la conselleria
s’encarregui d’informar tots els familiars que tenen infants
entre aqueixes edats del fet que actualment passarà a ser a
càrrec del Servei de Salut.

I el tercer punt és que el Parlament de les Illes Balears
insta la Conselleria de Salut de les Illes Balears a quantificar
el cost d’aquesta vacuna per al 2020, i a comunicar als grups
parlamentaris la partida consignada per al compliment
d’aquesta proposta.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’ha presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos l’esmena
RGE núm. 2160/20, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.
2181/20, 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 bona tarda a tothom. En
principi, per iniciar, vull comentar que -i ho he comentat amb
el lletrat- a l’exposició del punt 4, que té una redacció prou
llarga i no gens habitual a l’hora de fer un punt de redacció,
estic ben segur que s’aprovarà. Per tant... formularem el punt
com..., on comença realment és “por lo  que...”, eh? El
Parlament de les Illes Balears seria el punt i abans seria
l’exposició de motius, si hi estan d’acord la Mesa i el lletrat.

Bé, companys diputats i diputades, és conegut el
plantejament del Grup Parlamentari Ciutadans envers el que
considera sempre una millora en la qualitat de salut en la
població de les Illes Balears, i especialment quan hi ha un
barem d’evidències d’augment de casos que puguin ser de
contagi d’una malaltia que està considerada pels especialistes
de la pediatria com a letal. Aleshores ja ho vàrem esmentar i
ho vàrem dur en aquesta comissió, per tant tots els membres
d’aquesta comissió tenen prou informació de quin és el nostre
posicionament, perquè el 27 de novembre, quan vàrem dur una
proposició no de llei que avui adherim a aquesta proposició no
de llei que presenta el Partit Popular, envers la vacunació per
a la meningitis tipus B, i la fem com a addició, la vàrem dur
sobre la tetravalent, amb quatre variants de soques que
consideràvem que s’havia d’incloure dins la cartera de vacunes
del Servei de Salut, del sistema de salut públic de les Illes
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Balears, i  que fos de franc per a les famílies, amb la
constància del cost que els suposava seguir les recomanacions
que els mateixos pediatres del Servei públic de Salut els
donaven en la visita per a la vacunació dels infants des dels
nadons fins a infants i adolescents.

És prou conegut, i aquí també dins el debat que es va fer
sobre aquella proposició no de llei, és ben conegut que també
hi ha un alt risc pel que suposava als infants i als joves que es
podien desplaçar; és una comunitat autònoma afortunadament
que està dins el món de la globalització, la mobilitat, i per tant
el flux migratori, i que evidentment aquest moviment, aquest
desplaçament, fa que un fenomen que s’ha donat i detectat a
països europeus, on s’ha incorporat aquest tipus de vacuna amb
diferents modalitats, ha arribat a Espanya. Algunes comunitats
autònomes han tengut la iniciativa d’incloure-ho a la cartilla de
vacunes, de franc, evidentment, subvencionada pels serveis
públics de salut, i la nostra comunitat autònoma, en cap
intenció de competir amb cap altra comunitat autònoma, el
que sí vol fer és caminar cap a l’excel·lència de la salut
pública i, per descomptat, la igualtat d’oportunitats de totes les
famílies, especialment aquelles que no puguin seguir les
recomanacions del seu pediatre, puguin adquirir i no sigui un
impediment la situació econòmica per adquirir aquesta
vacunació.

Insistesc, no vull fer més desenvolupament de
l’argumentació perquè és coneguda pels diputats i les
diputades que són membres nats ja d’aquesta comissió,
entenem perfectament que pot ser un tema que potser ara
pressupostàriament és un..., i donat que està tancat e l
pressupost de la comunitat autònoma, pot ser dificultat per
l’ib-salut i per la conselleria, però per això hi ha les
modificacions de crèdit, per això hi ha el Consell de Govern,
per fer una dotació específica quan es tracta de polítiques
prioritàries públiques a l’agenda política del Govern, i
evidentment nosaltres a aquesta modificació de crèdit hi
donaríem tot el suport. Si a més a més el Govern central, el
Govern d’Espanya, finança com pertoca aquesta comunitat
autònoma i li paga el que deu, evidentment la disposició de
tresoreria d’aquesta comunitat permetria fer una modificació
de crèdit el més aviat possible.

La qüestió és que no competirem tampoc, ni molt manco,
amb les recomanacions que fa el Comitè interterritorial en
matèria de..., però evidentment tampoc no qüestionam, ni molt
manco, la societat pediàtrica espanyola, la societat pediàtrica
de les Illes Balears, ni l’associació que defensa el tema de la
vacunació de la meningitis, però ni molt manco qüestionarem
la voluntat de les famílies que volen incorporar, millorar la
cartilla de vacunes dels seus infants.

Nosaltres donarem suport a la... -ja acab, presidenta-
donarem suport a la PNL presentada pel Partit  Popular.
Entenem que és complementària, entenem que la nostra línia
va en la línia també de dotar les famílies de millor cobertura
de les vacunes i, per tant, demanarem també al Partit Popular
que accepti la nostra esmena, i a la resta de grups que hi donin
suport. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, quan parlam de
vacunació, i especialment de vacunació infantil, s’han de tenir
en compte molts de factors, d’ítems, i sobretot evidència
científica, i en base a aquesta evidència científica i a la
situació actual és com el Consell interterritorial del Sistema
de Salut va adoptar el 14 de març de l’any passat tota una sèrie
d’acords i de propostes de cara a les comunitats autònomes.
Evidentment l’evidència científica i les recomanacions estan
en constant avaluació, revisió i modificació. En ciència i en
salut no hi ha res que estigui escrit en pedra.

En aquest acord que nosaltres defensam, en el punt número
3 diu, literalment: “Se mantienen las recomendaciones de
vacunación frente al meningococo B y meningococos A, C,
W e Y en los grupos de riesgo”.

S’hi inclou també excloure la vacunació sistèmica o
sistemàtica del meningococ B a la infància i sí que es recull
que la tetravalent A, C, W i Y es faci de manera sistemàtica, de
manera gradual havent d’estar implementada a tot el territori
al llarg del 2020 i també té... fa esment aquest acord del
consell interterritorial a les Corts d’adolescents i d’adults
joves.

De la mateixa manera també donam suport al treball que
s’ha vengut fent per part de la Direcció General de Salut
Pública i de Participació de la conselleria en relació amb el
manteniment del calendari vacunal i del compliment dels
acords del consell interterritorial.

D’aquesta manera i pel que he exposat aquí no podrem
donar suport a la proposició no de llei entenent que,
efectivament els  calendaris vacunals no només a la nostra
comunitat autònoma, sinó a la resta de les comunitats
autònomes estan en profunda revisió i actualització d’acord
amb l’evidència científica i això no lleva ni menysprea la feina
de cap entitat professional.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un màxim de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Un poc seguint en la
mateixa línia de la companya de Podem, són qüestions que són
de caràcter molt tècnic i, per tant, crec que en aquest sentit és
la conselleria la que ha de tenir la darrera paraula en examinar

 



166 SALUT / Núm. 12 / 5 de febrer de 2020 

un poc quina és la planificació, quina és la població diana i
molt especialment de quina manera pot ser. 

Per tant, atenen un poc i coincidint amb la mateixa línia
argumental, el nostre grup hi votarà en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes a todos. Yo, como
ya me he manifestado en otras ocasiones cuando hemos
tratado temas de este tipo, en cuanto a la vacunación infantil,
siempre estaremos a favor de cuanto más amplia sea mejor y
más si ya hay expertos que están diciendo y recomendando
que así sea.

Creo que las excusas del consejo interterritorial o de que
la conselleria quiere hacer caso o no quiere hacer caso de esto
se debe más a un tema económico, a un tema presupuestario
ya que el dinero de los ciudadanos está yendo a otros servicios
que no son los verdaderamente importantes como es por
ejemplo la salud y más aun si cabe la salud de nuestros niños.

Por tanto, por supuesto, voy a votar a favor de esta
iniciativa, también a favor de la enmienda, si es que se acepta,
del Grupo Ciudadanos. Felicitar a los grupos que la han
presentado, todo mi apoyo y nada más que decir, no haré más
uso de mi turno de palabra.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a
aquesta proposició no de llei. La diputada companya Tania
Marí..., ahir teníem dubtes sobre la redacció d’un dels punts,
però ens ho va aclarir. Per tant, entenem que el que ha de fer
el Govern, per una banda, és garantir que aquesta vacunació es
doni i també finançar-la.

Discrep aquí amb el diputat de MÉS que parla de qüestions
tècniques, crec que són qüestions tècniques i també
econòmiques, és a dir, al final pensam que l’important és que
es vacunin els infants, i hem de recordar que, segons una
informació que hem recollit d’ara fa quinze dies exactament,
10 dels 15 casos de malaltia per meningococ registrats el
2018, perquè no tenim dades més actuals a les Illes, eren del
serogrup B, existeix la vacuna, però com que no estan vacunats
els nins emmalalteixen d’aquesta qüestió.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa que
presenta el Grup Parlamentari Popular, i també pensam que
s’ha d’incloure aquesta esmena, si s’accepta nosaltres també
hi estam d’acord, que ha presentat Ciudadanos. Una vegada
aclarit el llenguatge del punt 3 d’aquesta iniciativa.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, escoltant..., bé, en
primer lloc vull agrair a la diputada Tania Marí que hagi portat
aquesta iniciativa a debat perquè és cert que la població està
molt sensibilitzada respecte de les vacunes que posam als
infants i sobretot aquelles persones que tenim fills
segurament encara hi estam molt més, per una qüestió  de
proximitat, no?

Jo sí que puc dir que em consta que a un mateix centre de
salut i amb infants d’edats... pràcticament idèntiques, parl
d’infants d’un any, poc més d’un any o poc menys d’un any, a
diferents pares i mares se’ls ha ofert... a uns se’ls ha ofert
aquesta vacuna, pagant-la evidentment, pagant-la directament
de les seves butxaques i se’ls ho ha recomanat, i a d’altres no
se’ls ha fet cap tipus de reflexió respecte d’això ni cap tipus
d’oferiment ni cap tipus d’explicació.

Per tant, no és fàcil prendre una decisió respecte d’això.
Tampoc no és fàcil evidentment... rebatre, per exemple, els
arguments que ha presentat aquí la diputada de Podem, però
tampoc no ens correspon a nosaltres perquè al cap i a la fi és
la conselleria que ha de tenir clar per què unes vacunes
s’inclouen i per què altres no.

El que és cert és que l’Associació de Pediatria Infantil,
l’Associació Estatal de Pediatria sí que recomana aquesta
vacuna i això ho podem veure qualsevol de nosaltres en fer una
consulta a través de la seva pàgina web o d’altres informes que
ho recomanen i ho aconsellen.

Per tant, és molt probable que hi hagi raons econòmiques,
d’eficiència econòmica i que el calendari de vacunació infantil
evidentment prioritzi aquelles que lluiten contra les malalties
més prevalents, és lògic i normal, però això no obstant crec
que l’explicació que, per exemple, ha donat aquí la companya
de Podem no és prou convincent, no com a mínim per a
aquesta diputada que els parla.

Per tant, crec que seria més prudent que, com a mínim, la
conselleria s’ho pensàs i tal vegada que traslladàs alternatives,
tal vegada l’alternativa és plantejar-ho de cara a 2021 o
l’alternativa pot ser plantejar un estudi que realment pugui
donar informació respecte de la incidència i de la gravetat
d’aquesta malaltia i com fer-hi front.
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En tot cas, al meu cas m’abstindré, perquè crec que el
plantejament que fa el Partit Popular és una qüestió important
i s’ha de tenir molt en compte, però em falten elements de
decisió tant respecte  dels arguments a favor com dels
arguments en contra, i no m’atreviria a no suportar aquesta
iniciativa o votar-la en contra perquè crec que els arguments
que s’esgrimeixen no són prou sòlids.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Fernández, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del moment en què es va
presentar aquesta PNL, jo tenc una mica de déjà vu perquè
encara que és veritat que la Sra. Marí encara no s’havia
incorporat quan es va fer el debat de la meningitis A, C, W, Y,
però estic segura que s’ha mirat el Diari de Sessions i que
sabrà una miqueta per on varen anar els tirs l’altra vegada.

Bé, el que..., segur que notarà que algunes de les coses que
diré en la meva intervenció són reiteratives, tampoc no ajuda,
és clar, que Ciutadans hagi tornat a presentar l’esmena
pràcticament en la totalitat de la seva PNL que es va rebutjar.

Una vegada més els grups de l’oposició tornen a demanar
la inclusió de noves vacunes al calendari infantil de vacunació
i repeteixen arguments basats en realitat en mitges veritats
aprofitant que, com deia la Sra. Tur, el tema de les malalties
infantils és un tema que ens preocupa especialment a tots,
perquè parlam d’infants.

És veritat que algunes associacions privades com és
l’Associació de Pediatria Española, que s’ha anomenat aquí ja
un parell de vegades, han recomanat aquesta vacuna, però ho
torn repetir -i no ens en cansarem- la conselleria no es pot
basar a l’hora d’establir un calendari de vacunacions en les
diferents opinions que moltes vegades són diverses i es
contradiuen de diferents associacions.

Em crida especialment l’atenció que es parli del Comitè
Nacional de Vacunes i de l’Associació de Pediatria com si
fossin dues coses diferents quan la primera, el Comitè
Nacional de Vacunes, és una part de l’Associació de Pediatria.
Crec que la PNL ens dóna a entendre com que es tracta d’un
comitè nacional de vacunes que és un organisme públic, quan
no ho és; que quedi clar que l’organisme públic que ha de
prendre les decisions quant a vacunació és la Comissió de la
Salut Pública del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, i la conselleria ha de tenir la
responsabilitat, i la té, de seguir les pautes que marquen
aquests.

La salut pública és un tema molt seriós i dins el
funcionament del Sistema Nacional de Salut ens hem dotat
d’uns organismes que estableixen entre d’altres coses quin és

el calendari oficial de vacunació tenint en compte l’evidència
científica i un exhaustiu procés de revisió.

De fet, en el seu darrer informe es 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 al qual se
sotmeten les decisions i la seva justificació.

En aquest cas concret, la Comissió de Salut Públic del
Consell Interterritorial, després d’analitzar el document tècnic
elaborat pel grup de treball de la ponència del programa de
registre i vacunació, va decidir, i ho llegiré textualment: “No
incluir la vacunación frente al meningococo B en la
infancia, teniendo en cuenta la situación epidemiológica
actual, junto con la información disponible sobre la
vacuna, que muestra una corta duración de la protección
tras la vacunación, ausencia de protección en la población
no vacunada, falta de datos de efectividad y alta
reactogenicidad cuando se administra junto a las vacunas
del calendario en la etapa infantil”.

És a dir, la situació epidemiològica no ho aconsella, no hi
ha evidencia científica de la seva eficàcia, la protecció és d’un
temps mínim i el més important, els efectes secundaris que
provoca són nombrosos, els efectes secundaris que provoquen
als infants que se’ls administra.

Per tot això, nosaltres no podem donar suport a aquesta
PNL.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un temps de
deu minuts. Per la qual cosa es demana al grup proposant..., -
no, ja em diu la Sra. Marí que no.

Un cop recomençada la sessió, pertoca ara la intervenció
per part del grup proposant per fixar la posició i assenyalar si
accepta l’esmena. Per tant, la Sra. Marí té un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot vull agrair el suport
a aquesta iniciativa per part del Grup Parlamentari Ciudadanos,
Proposta per les Illes i VOX. Agrair l’esmena presentada pel
Grup Ciudadanos que enriqueix aquesta iniciativa i
evidentment l’acceptarem.

Aprovar incloure la vacuna contra la meningitis B en el
calendari vacunal infantil de Balears és una qüestió de voluntat
política i de prioritats, així com a proposta del Grup Popular
a la passada legislatura es va incloure en el calendari de
vacunes la vacuna del pneumococ. També ho podríem fer avui
amb el bexsero, però, incomprensiblement, els grups que
donen suport al Govern no ho accepten.
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No és just que famílies de Balears hagin d’assumir una
despesa de 318 euros per immunitzar els infants, mentre altres
comunitats autònomes com he dit, tenen aquesta vacuna
finançada. Com bé ha dit la diputada Sra. Silvia Tur de Gent per
Formentera, no s’entén que a un mateix centre de salut de
Balears s’informi a pares d’aquesta vacuna i es recomani
subministrar-la i a altres no se’ls digui. O sí es podria entendre
si es té en compte que hi ha metges sense especialització de
pediatria que exerceixen com a tal i potser desconeixen la
recomanació de l’Associació de Pediatria.

També m’agradaria afegir i dir-li a la diputada del Grup
Socialista, que si tant els preocupa la salut dels infants, donin
suport a aquesta proposició no de lle i o proposin un text
alternatiu, no fa falta que sigui per a aquest calendari del 2020,
podríem proposar-ho per al 2021. La recomanació no la fa
qualsevol, sinó que la fa l’Associació de Pediatria Espanyola.
Però bé, les seves prioritats són unes altres i és un tema de
voluntat política, com ja he dit, que veiem que el Govern no ho
vol acceptar.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 7496/19.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

D’acord, hi ha hagut un empat. Per tant, he de tornar fer una
segona votació i si tornam empatar farem un recés a veure si
hi ha qualque marge i si n’ho faríem la tercera.

Tornam fer la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda igual. Per tant, farem un petit recés i reprendrem en
tres minutets.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagin acabant, queda un minutet.

Vinga, tornam repetir, tercera votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Idò, entenc que hi ha 6 vots a favor, 7 vots en contra i 0
abstencions.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7496/19, relativa a la incorporació al calendari
vacunal infantil de la vacuna contra la meningitis B per a l’any
2020.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7696/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a la
gestió integral del servei d’urgències extrahospitalàries
de l’Hospital de Formentera a càrrec del 061. 

Tot seguit passam al debat de la segona proposició no de
llei prevista a l’ordre del dia d’avui RGE núm. 7696/19,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, re lativa a la gestió
integral del servei d’urgències extrahospitalàries de l’Hospital
de Formentera a càrrec del 061.

Per a la seva defensa intervé per part del grup proposant la
Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perdó, torn començar, dic que aquesta iniciativa es va
presentar a principis de novembre i que és el resultat d’una de
les qüestions que es varen pactar entre els grups polítics que
conformen la coalició que jo represent aquí com a diputada,
parl d’Esquerra Unida, Partit Socialista i Gent per Formentera. 

Una de les qüestions que vàrem marcar-nos com a objectiu
prioritari era aconseguir que l’Hospital de Formentera,
després d’haver passat ja 10 anys de la seva obertura, pugui
comptar amb un servei d’atenció de les urgències
extrahospitalàries dependent del 061, ben igual que ho fan a la
resta d’illes i en aquest cas la resta de centres hospitalaris.

És cert que l’Hospital de Formentera té la singularitat
única probablement, que és a la vegada un hospital i també un
centre de salut i, per tant, comparteix els serveis i
instal·lacions pròpies dels dos equipaments en un únic. Però
igualment és cert també que es produeix de manera habitual,
continuada el fet que qualsevol emergència extrahospitalària
que s’ha d’atendre per part del servei d’urgències, en el cas de
Formentera es fa amb els metges que atenen les urgències del
mateix hospital. I, per tant, això en la pràctica el que comporta
és que quan hi ha una sortida amb una ambulància per atendre
alguna d’aquestes emergències extrahospitalàries, un metge
d’urgències de l’hospital ha de deixar el pacient que atén en
aquell moment, o ha de deixar el seu lloc de feina en aquell
moment, per anar a atendre algú que es troba fora de l’hospital.

Això evidentment implica, primer un greuge per als serveis
que es deixen de prestar en el mateix hospital i, per tant, una
manca d’efectius a moments que pot haver-hi puntes de
demanda i una feblesa de part del propi servei, però a més
implica també que el servei propi o aquest servei d’atenció a
les urgències extrahospitalàries, que és un servei tan
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especialitzat, tal com reconeixen els propis professionals
d’aquest servei, necessita personal format expressament per
a aquests tipus de situacions que comporten dificultats
afegides molt distintes a les que es puguin donar dins un servei
d’urgències dins l’hospital.

Per tot això, nosaltres, atès que arribava final d’any, em
referesc a l’any 2019, arribava el moment de votar pressuposts
i no havíem pogut debatre aquesta proposició  no de llei a
Comissió de Salut, vàrem decidir presentar una esmena com
a mínim per d’alguna manera garantir que aquest servei es
pogués començar a prestar dins el 2020 i que, arribat e l
moment de debatre aquesta proposició de llei, no de llei,
perdó, el fet de no comptar amb partida pressupostària fos un
impediment per aprovar-la.

Per tant, existeix la partida pressupostària, es varen
consignar 360.000 euros a tal efecte, amb la previsió que el
servei començàs el seu operatiu a partir del proper estiu, però
ja amb una durada continuada de tot l’any i, lògicament, això
no fa decaure aquesta proposició no de llei perquè és cert que
hi ha una partida consignada, però també és cert que no hi ha
encara un compromís clar per part del Govern perquè hi ha
aquest servei, i nosaltres, els formenterers i formentereres,
consideram que és fonamental, i que ara per ara és segurament
la qüestió més important que queda pendent de resoldre a
efectes del que pot oferir avui en dia l’hospital de Formentera.

No ens podem permetre que una illa, que, a més, ha
incrementat d’una manera important la seva població, parl ja
gairebé de 13.000 persones que resideixen tot l’any, a més de
tot el flux turístic que té, que ens trobem en situacions com
les que ens hem trobat en nombroses ocasions i els metges
d’urgències deixant el servei que atenen a l’hospital per anar
a atendre persones ferides en accidents de trànsit, persones
ofegades, persones que han tengut accidents a platges, etc. 

Això és insostenible, és evidentment un greuge comparatiu
inacceptable respecte de la resta de ciutadans de les Illes
Balears i nosaltres entenem que el Govern farà un esforç,
planificarà adequadament com ha de prestar aquest servei a
Formentera i, sobretot, que les urgències extrahospitalàries
passin a dependre del 061 i que, en definitiva, el 061 sigui ja
un servei d’alguna manera estandarditzat per totes les Illes. 

Per tant, demanam en un únic punt que per tal de procurar
la màxima qualitat assistencial el Govern de les Illes Balears
planifiqui i pressuposti els recursos adients perquè el servei
d’urgències extrahospitalàries de l’hospital de Formentera es
gestioni a càrrec de la Gerència del 061 a partir del present
any amb l’establiment progressiu d’una base del 061 a l’illa de
Formentera. 

Esper que tots vostès entendran la necessitat i esper també
obtenir el suport de tots els grups parlamentaris.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Popular..., bé, correspon
ara un torn de fixacions de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Des del Grup
Parlamentari Popular consideram que totes les iniciatives
destinades a procurar la màxima qualitat assistencial del
sistema sanitari són constructives i positives. Per tant, estam
d’acord que el Govern de les Illes Balears planifiqui i
pressuposti els recursos adients perquè el servei d’urgències
extrahospitalàries de l’hospital de Formentera es gestioni a
càrrec de la Gerència del 061 a partir d’aquest any. 

Evidentment, també estam d’acord amb l’establiment d’una
base del 061 a l’illa de Formentera, no pot ser d’una altra
manera perquè el Partit Popular ja va presentar als pressuposts
de la Conselleria de Salut per a aquest exercici 2020 una
esmena per dotar a l’illa de Formentera del servei 061. És una
iniciativa i una reivindicació històrica, és necessari i just que
els ciutadans de Formentera gaudeixen d’un servei sanitari
complet, amb totes les garanties de qualitat.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular, com he dit, donarà
suport a la iniciativa presentada per la Sra. Diputada Silvia Tur.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, dotar el servei
d’urgències extrahospitalàries de l’illa de Formentera a càrrec
del 061, que estigui coordinat per part d’aquesta gerència, amb
professionals d’aquesta gerència, és una qüestió d’equitat, de
coherència amb la planificació del servei de salut, però
sobretot de justícia. No pot ser més que els ciutadans i
ciutadanes de Formentera i les persones que visiten aquesta
illa hagin de tenir l’atenció de la qual es disposava fins ara. 

Aquesta millora incorporació del 061 ha d’augmentar la
qualitat de l’atenció i també la de la seguretat dels
professionals que, com bé ha comentat la diputada de Gent per
Formentera, havien de sortir de l’hospital per atendre aquestes
urgències extrahospitalàries. 

Aquesta incorporació al 061 també té l’avantatge que es
puguin compartir els protocols, organitzar millor l’atenció ,
millorar la formació dels professionals i, en definitiva, tenir
una atenció de qualitat a aquesta illa. 
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Per descomptat que donarem el nostre vot favorable a
aquesta iniciativa. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Tur, jo és que li podria fer un
copiar, pegar al nostre posicionament dels que duim aquí quan
parlam de salut i, és clar, quan vostès proposen aquí una
millora de la situació dels ciutadans i ciutadanes de l’illa de
Formentera, que no estan en igualtat de condicions al Servei
Públic  de Salut de les Illes Balears, és que direm que sí,
presenti el que presenti vostè a l’àmbit de salut pública. De la
mateixa manera que duim aquí avui això de les vacunes per a
tots els ciutadans de les Illes Balears.

Per tant, la salut pública ha de ser homogeneïtzada i ha de
ser en igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans, evidentment.
Els protocols del 061 s’han de poder complir, evidentment,
igual amb seguretat, amb eficiència i amb eficàcia a tot el
territori de les quatre illes de la nostra comunitat autònoma,
és una qüestió d’igualtat i justícia de territorialitat, i
evidentment, tant de bo, sigui també en el transport aeri a les
quatre illes amb la mateixa eficàcia.

Ja li dic al Grup Mixt que nosaltres donarem suport, el
Grup Parlamentari Ciutadans, a aquesta necessitat més que
clara i  evident i que crec que farà palesa la unanimitat
d’aquesta comissió. També instarem i farem seguiment que
sigui el més immediat possible i que faci aquest esforç de
modificació  pressupostària, que tant li costa fer amb altres
partides al Govern de les Illes Balears i a aquesta conselleria. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Jo crec que la diputada de
Gent per Formentera ens ha fet una exposició molt acurada de
quina és la realitat que tenen a Formentera, d’aquest patiment
d’aquesta triple insularitat que pateix l’illa de Formentera
respecte sobretot, que suposa un greuge, respecte del conjunt
de la població de tot el conjunt de les Illes Balears. 

És veritat també que ja quan vàrem aprovar els pressuposts
d’aquesta comunitat autònoma vàrem tenir ocasió de poder
parlar-ne i, per tant, evidentment, el nostre grup donarà suport
a aquesta proposta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Bueno, pues, nosotros esta
iniciativa consideramos que es positiva porque va en contra de
la discriminación, una discriminación que sufren ciudadanos
de Formentera por un motivo de doble insularidad y porque
siempre son los grandes olvidados de esta comunidad
autónoma. Creemos que todos tenemos que ser iguales, igual
que creemos que tienen que ser iguales los niños que puedan
acceder a las vacunas, independientemente de la capacidad
económica de sus padres o del médico que les atienda, cosa
que parece ser que la persona que presenta esta iniciativa, la
Sra. Tur, para unas cosas sí que defiende que no haya
discriminaciones, pero para otras parece ser que se le olvida.

En cualquier caso nosotros, siendo coherentes con nuestra
forma de ser y de pensar y de defender cómo creemos que
deben ser las políticas públicas, por supuesto apoyaremos la
iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Estic  d’acord amb els diputats
que han parlat abans que jo. Em sap greu, Sra. Tur, però és cert
que el greuge que pateix amb el tema de vacunes Formentera,
que també pateixen Eivissa, Menorca i Mallorca en relació
amb altres comunitats d’Espanya, es repeteix i ens sap molt de
greu. Ha donat vostè uns arguments, no és tema d’aquest
capítol així que no m’allargaré, però crec que quan parlam de
greuges hem de parlar de tot tipus de greuges.

Dit això, efectivament l’Hospital de Formentera no és un
hospital a l’ús, és petitó, és el tercer més petit d’Espanya, i
són 12 llits, tenc entès, per a 12.000 habitants, però el que
més ens preocupa no és només això, que ja crec que tenen
prou feina, sinó que també el que pensam que li passa a aquest
hospital és que en temporada alta, segons ens han comentat,
arriba a tenir intensitats de fins a 120 urgències en tan sols un
dia.

Per tant, pensam que sí, que aquesta triple insularitat que
viuen vostès en relació amb la resta, i nosaltres, els de
Mallorca, en relació amb la resta de l’Estat, s’ha d’arreglar de
qualque manera. Per tant nosaltres diem un sí rotund a aquest
servei d’urgències a través del 061.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula... la Sra.
Triay, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bones tardes diputats i diputades. Crec
que tots som conscients que l’aeroport..., perdó, que
l’Hospital de Formentera té una sèrie de diferències amb la
resta dels hospitals de les Illes, i, evidentment, que el 061 no
gestioni les urgències de l’hospital és un greuge i una
discriminació cap als ciutadans de Formentera i també als
visitants. Per açò no ens podem negar al fet que el 061
gestioni les urgències de Formentera, perquè a més és una
petició històrica de veïns i treballadors.

Que el 061 gestioni les urgències implica una formació
específica dels professionals del 061, que estaran més
capacitats per atendre pacients crítics i emergents; s’evitaran
les sortides del personal d’urgències hospitalàries per atendre
urgències al carrer o a domicilis, i a més garantirà una
resposta immediata en casos que no ho necessitin.

Això evidentment suposa un increment econòmic, com es
va aprovar en els pressupostos amb l’esmena que va presentar
Junts per Formentera, però així i tot creiem que en temes de
salut la inversió econòmica no són doblers tirats, i per això
votarem que sí a aquesta PNL.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un
temps de cinc minuts, en aquest cas la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc el suport de tots
els grups. Crec que l’exposició de motius és prou clara, i la
necessitat que el servei es presti d’una manera unificada quan
parlam de com s’atenen les urgències per part d’un mateix
servei de salut que depèn d’una mateixa entitat, també, és
lògica i no dóna peu a molta discussió. Per tant, ja he vist que
aquí estam tots d’acord.

Després, tant VOX com El Pi, i no sé si algú més, intenten
mesclar aquesta qüestió amb l’anterior, que per a mi no tenen
absolutament res a veure, perquè vostès parteixen de la base
que l’únic argument que fa servir la conselleria per negar-se
a ampliar el calendari de vacunes és econòmic, i jo ja els dic
radicalment que no és així, ja els dic radicalment que no és
així. I crec que a l’exposició que han fet els companys diputats
tant del PSIB com de Podem en el seu moment, com també de
MÉS per Mallorca, han donat arguments com a mínim com per
obrir un espai de dubte, i jo el que he intentat precisament és
parlar, és posar i confrontar aquí el fet que hi havia un dubte.

(Remor de veus)

Tornant..., tornant a l’altra... algú ho ha donat a entendre, i
no és aquesta la qüestió. En tot cas, ja els ho dic, no és una
qüestió  econòmica perquè el Servei de Salut de les Illes
Balears, de 2015 cap aquí, de 2015 cap aquí, a l’illa de
Formentera si només hagués tengut en compte paràmetres
econòmics ni hagués posat en marxa el TAC, ni hagués
reforçat el Servei d’Urgències amb el personal propi
d’urgències, ni hagués obert l’Oficina d’atenció a les
drogodependències, etc. Per tant, si fos una qüestió només de
ràtios de població i economia i d’eficiència econòmica cap
d’aquests serveis no s’hagués posat en marxa.

Per tant, jo he de fer aquest al·legat a favor de l’ib-salut de
les Illes Balears, perquè de 2015 cap aquí totes les qüestions
que s’han traslladat de Formentera, amb unanimitat de tots els
grups polítics de l’illa de Formentera en el Ple del consell
insular, sempre aquí hem tengut resposta, i han obtingut el
suport i a més s’han traslladat amb fets i accions.

I tornant a aquesta qüestió, i em veia obligada a fer aquest
aclariment perquè de vegades deim les coses un poc a la
babalà, fet aquest aclariment, res més, només els he de dir que
esper que la conselleria tengui..., bé, es posi a fer feina de
debò en aquesta qüestió, que quan comenci la temporada
turística el 061 tengui el seu personal propi amb base
permanent a Formentera, que és com ha de ser, i que comenci
a funcionar, i que al cap i a la fi les urgències es puguin
atendre d’una manera més eficient i a l’alçada dels estàndards
de qualitat màxims que es fan servir per a la resta d’illes, ni
més ni menys.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 7696/19.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7696/19, relativa a la gestió integral del servei
d’urgències extrahospitalàries de l’Hospital de Formentera a
càrrec del 061.

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