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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputades. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià substitueix Maria Antònia García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.  En segon lloc, e ls  inform que atesa la
participació d’al guns diputats  i  diputades per
videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública per crida. Per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament, el secretari nomenarà els diputats i les diputades
que respondran sí, no o abstenció. La crida es realitzarà per
ordre alfabètic. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 5910/2020 i
RGE núm. 6243/2020.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 5910/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures de protecció per als treballadors de
les clíniques dentals. 

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5910/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a mesures de protecció per als treballadors
de les clíniques dentals.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta. Bon dia, diputats. Bé, nosaltres aquí duim
avui una iniciativa que..., bueno, pretende que colaboremos
desde este parlamento para que los dentistas, el colectivo de
los dentistas, puedan realizar su trabajo de una forma más
segura. 

El Real Decreto Ley 9/2020, de 29 de marzo, por el que
se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para
paliar los efectos derivados de la COVID-19, establece en su
artículo 1, apartado primero, que durante la vigencia del estado
de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de la crisis sanitaria ocasionada por la
COVID-19 y sus posibles prórrogas, se entenderán como
servicios esenciales para la consecución de los fines descritos
en el mismo, cualquiera que sea la titularidad pública o privada
o el régimen de gestión, los centros, servicios y
establecimientos sanitarios que determine el Ministerio de
Sanidad. Y ese mismo artículo, en su apartado segundo,
establece que de conformidad con dicho carácter esencial los

establecimientos a los que se refiere el apartado anterior
deberán mantener su actividad pudiendo únicamente proceder
a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos
en que así lo permitan las autoridades competentes. 

En concreto, las clínicas dentales no se encuentran en la
relación de equipamientos y actividades cuya apertura al
público ha quedado suspendida en aplicación de ese real
decreto, si bien los trabajadores de las mismas se encuentran
en una situación de riesgo por la extrema dificultad con la que
pese a sus esfuerzos se encuentran los profesionales
colegiados para poder realizar labores asistenciales urgentes
con la adopción de las medidas de protección y seguridad
oportunas y evitar cualquier riesgo de transmisión del virus.

Las clínicas dentales son vectores de propagación y el
riesgo extremo de transmisión del virus que se produce
durante la práctica deontológica así como la imposibilidad de
acceder al material de protección personal, imprescindible
para dentistas y empleados de las clínicas, debido al
desabastecimiento y a que las escasas existencias están
destinadas a los servicios médicos de urgencias, hace
imposible que las clínicas y consultas dentales puedan seguir
funcionando en condiciones de seguridad y respetando los
protocolos y medidas de prevención de riesgos laborales al no
poder cumplir los protocolos establecidos para hacer frente
a la COVID-19, constituyendo para estos profesionales una
causa de fuerza mayor que ha hecho necesario el cierre
temporal de un gran número de clínicas dentales.

Todo ello está ocasionando graves perjuicios, tanto
sanitarios como económicos, dados que las clínicas dentales
no puede acogerse a ninguna de las medidas decretadas por el
Gobierno para las empresas que se han visto obligadas a
suspender su actividad a causa de la pandemia, no siendo
procedente ni la tramitación de ERTE ni la adopción de
permisos retribuidos recuperables para el personal afectado.
Por tal motivo urge la necesidad de que se decrete el cese
temporal de las actividades asistenciales, salvo para urgencias,
por ser las clínicas focos de contagio y seguir a día de hoy
desabastecidas de material, tal y como ya se ha acordado en
otras comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco,
Andalucía, Galicia y Murcia, donde se han dictado medidas
que permiten la suspensión temporal de la actividad de las
clínicas dentales facilitando poder acogerse al supuesto de
concesión de un ERTE por fuerza mayor.

Si bien el Gobierno del Estado el día..., a principios de
abril rectificó esta medida y ya adoptó una nueva normativa en
la que se establece que las clínicas dentales solamente se
consideran esenciales para servicios de urgencia, lo cierto es
que ha día de hoy todavía no se ha fijado en esta comunidad
autónoma cuáles deben ser esos servicios de urgencia.

Por tanto, consideramos que esta proposición no de ley,
que se registró a principios de abril, sigue siendo plenamente
necesaria hoy debatirla aquí y su aprobación para poder
atender a la demanda del colectivo de dentistas. Estas
propuestas que traemos hoy aquí no son fruto de la
improvisación ni mucho menos, ni están pensadas por nuestro
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grupo político, esta propuesta está trasladada del colectivo de
dentistas a nuestro grupo, y me consta que también al resto de
grupos políticos, incluso al propio Gobierno balear. Por tanto,
yo creo que si impulsamos desde aquí estas medidas que por
otro lado son perfectamente realizables desde nuestro punto
de vista, no creo que al Gobierno balear le puedan suponer
demasiadas gestiones o demasiado...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, bien, pues, en este caso, simplemente las medidas son
el cese temporal de las actividades asistenciales, salvo para
urgencias, y que se acuerde que esas urgencias sean el
tratamiento de infecciones, traumatismos o dolores agudos,
esto es lo que nos ha recomendado el Colegio de Dentistas,
además de que, bueno, pues permanezcan abiertas solamente
aquellas que el Colegio de Dentistas le comunique al
Gobierno balear para poder atender esas urgencias siempre,
por supuesto, acordado por el Gobierno balear para poder
atender a toda la población.

Termino ya, por último pues que se les otorguen equipos
de protección individual oportunamente homologados, como
al resto de sanitarios que los necesitan urgentemente, y
tramitar los expedientes de regulación temporal de empleo y
constatar la causa de fuerza mayor, si bien al principio del
estado de alarma eran actividades esenciales no solamente
para urgencias. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos s’ha
presentat l’esmena RGE núm. 7579/20. Per defensar-la
intervé per part del Grup Parlamentari Ciudadanos el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Ja manifest el
nostre suport del Grup Parlamentari Ciutadans a la proposició
no de llei que el Grup Parlamentari VOX presenta aquí avui, en
aquesta comissió. 

Per ser bastant breu i no reiterar els continguts o les idees
i els plantejaments de l’exposició que ha fet la diputada Idoia
Ribas diré que nosaltres sí hem tengut contacte no tan sols
amb el Col·legi Professional i les associacions professionals
d’Odontòlegs i Higienistes de les Illes Balears sinó amb
altres, per tant, el que hem fet és recollir les propostes que
diferents col·lectius han traslladat als diferents actors polítics
i agents socials envers una situació de desempara que s’han
trobat forçada, evidentment, per part de la..., forçada no, en la
qual s’ha vist forçada també l’administració de no poder donar
una resposta immediata, nosaltres això ho entenem i
empatitzam, però que és obvi que són activitats de l’àmbit
sociosanitari i de l’àmbit sanitari, perquè és un col·lectiu

considerat com sanitari el d’odontologia, que necessita una
resposta immediata per dues vessants: una, per garantir la
seguretat primer de tot dels usuaris i, segona, dels mateixos
professionals. 

Nosaltres plantejam aquí una esmena que pot semblar..., és
d’addició, però que pot semblar altra cosa reiterada i no ho és,
perquè el format que ells demanen, a part d’un decret de
mesures concretes, és un protocol, és a dir, són els primers
col·lectius que han demanat a l’administració que els  digui
com han d’actuar en una situació que supera a ells com supera
a qualsevol altre col·lectiu de professionals. 

En aquest sentit demanen un protocol perquè la situació ha
canviat, perquè el material no és tal volta l’adequat ni tan sols
el tipus de distanciament o les instal·lacions no són ara mateix
les adequades per fer front a un risc que és el de contagi d’un
virus que és molt diferent als coneguts fins ara. Per tant, els
mitjans han de ser excepcionals i diferents. Aleshores
demanen un protocol. 

Nosaltres per això feim aquesta esmena d’addició, és el
que està redactat aquí: “el Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes Balears que dicti un protocol específic
per a les clíniques dentals amb motiu de les actuacions per
causa de la situació de la crisi de la COVID-19 i que garanteixi
la seguretat de pacients i professionals. Aquest protocol és
imprescindible donada la situació de desemparament en què es
troba el col·lectiu dental per la manca de regulació específica
per a aquesta activitat per part del Govern de les Illes Balears
en la situació sanitària i laboral derivada de la pandèmia de la
COVID-19".

Per tant, demanam al Grup Parlamentari VOX que accepti
la nostra esmena i també, com que nosaltres donam suport a
la proposició no de llei, també demanaríem als grups
parlamentaris que hi donassin suport. 

Talment va fer un comunicat el col·legi d’odontologia,
d’odontòlegs i higienistes i el que va dir és quasi, quasi el
contingut d’aquesta proposta i... Sí que és cert que la
consellera, vaig tenir, vaig parlar amb la consellera de Salut i
va dir que estaven en contacte amb ells, que estaven en
negociacions i que n’acceptaven gran part. El que no sabem,
perquè no ho va informar ahir la consellera, no sabem el
contingut d’aquests acords que puguin arribar, per tant,
entenem que l’aprovació d’aquesta proposició no de llei, del
seu contingut és una mesura necessària, és una mesura justa i
sobretot va en la línia del que els  mateixos professionals
demanen que és la garantia de la seguretat, de la integritat tant
dels usuaris com dels professionals. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació  de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la diputada Sra. Marí per un
temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades, em
senten bé?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, et sentim.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bé, seguiré amb la intervenció. Fa setmanes el Partit
Popular va mantenir converses amb el col·legi de dentistes i
per això també vàrem denunciar la situació de desprotecció
que patien els professionals de l’odontologia a la nostra
comunitat.

El Govern durant molts de dies, massa, ha desemparat els
professionals i no ha estat capaç de garantir la seva seguretat
laboral ni sanitària. 

El Col·legi de Dentistes de Balears durant setmanes ha
estat reclamant ajuda a la consellera Gómez i no ha estat fins
fa pocs dies que la consellera ha contactat amb aquests
professionals. 

El Govern ha d’escoltar, ha d’oferir ajuda a tots els
ciutadans d’aquestes illes, han d’escoltar i atendre les
peticions dels dentistes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera i facilitar l’adquisició de material de protecció
per evitar risc de contagi entre professionals i pacients, així
com redactar un protocol específic per a les clíniques dentals.

Aquests sanitaris realitzen una feina de risc per la
proximitat física entre professional i pacient. No és
comprensible que hagin d’atendre els pacients sense material
de protecció individual, sense possibilitat de realitzar-se
proves PCR i sense saber com actuar davant l’amenaça del
virus per no comptar amb tots els protocols necessaris.

A les Illes Balears tenim una de les taxes de contagi de
sanitaris més elevada de l’Estat, tenim l’obligació de frenar la
corba i evitar que aquesta taxa continuï augmentant.

Per això, des del Grup Parlamentari Popular votarem a
favor d’aquestes mesures que proposa el Grup Parlamentari
VOX i també de l’esmena del Grup Ciutadans que al cap i a la
fi són les peticions del sector.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Bon dia, diputats i diputades, i un
agraïment especial al personal de la cambra que avui ens

acompanya en aquest parlament, que malgrat altres
administracions han pogut adaptar-se a la participació
telemàtica i en aquest sentit vull agrair  que s’hagi pogut
facilitar als companys i companyes de la resta d’illes de fora
de Mallorca, sí que la COVID dóna l’oportunitat que realment
les administracions utilitzin la participació telemàtica de
manera que fugim d’aquesta visió  anquilosada, obsoleta i
estantissa de la presencialitat com a forma obligatòria de la
participació democràtica. Avui podem fer control al Govern
i també es pot fer l’aportació de diferents PNL com aquesta
que estam comentant ara presentada per VOX.

La rellevància evidentment de l’odontologia té a veure
molt més enllà de la salut i és important la seva presència tant
a la sanitat pública com a l’entorn privat. 

Una boca cuidada té a veure no només amb la salut de la
persona, com he comentat, sinó també amb les possibilitats
d’inserció laboral i del seu desenvolupament en la vida social.
D’aquí que l’odontologia tengui un rol cabdal en la vida de les
persones.

Des de conselleria se’ns ha informat que aquestes
demandes que efectivament s’estaven fent per part del
Col·legi d’Odontòlegs i que estan sustentades, s’estan
recollint i evidentment aquestes negociacions ja estan molt
avançades. 

Així mateix vull comentar que el quart punt que recull
aquesta iniciativa és de competència estatal, no autonòmica.

Donada la feina que s’ha fet per part de conselleria que ja
està plasmada i en la seva recta final, per part d’Unides Podem
no donarem el vot favorable a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Un poc dins la línia del que ha
comentat la companya de Podem, és a dir, entenc que hi ha una
demanda que és totalment legítima per part del Col·legi
d’Odontòlegs i crec que via resolució s’ha donat ja resposta a
aquesta demanda precisament que hi havia del Col·legi
d’Odontòlegs, fins i tot amb una resolució que crec que s’ha
pactat amb ells. Per tant, tampoc ja no té massa sentit que
discutim una cosa que ja està feta, però bé, crec que
l’important és que es faci, entenc jo, especialment que
s’escolti i es doni una resposta en funció de les possibilitats. 

Jo ahir mateix ho vaig dir, crec que és hora d’escoltar els
metges, d’escoltar el personal sanitari, metgesses i
especialment de fer el que ens diuen. Hi ha hagut una proposta
i després de la proposta hi ha hagut una resolució. Crec que
tampoc ja no hi ha massa més coses a dir. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Vagi per endavant que nosaltres
sí donarem suport a la iniciativa del Grup Parlamentari VOX,
és igual si està en marxa o no està en marxa. Continuam
reclamant..., volem constatar la importància de la iniciativa i
de les necessitats que ha fet públiques, i que també ens han
traslladat, el Col·legi d’Odontòlegs. És igual si... bé, em fa la
sensació que dir que no per dir que no tampoc no seria allò
millor. 

En qualsevol cas, vull fer una sèrie de puntualitzacions o de
valoracions d’aquesta iniciativa. Pel que fa al punt 1 ja
s’estableix, com crec que també ha dit la Sra. Ribas, el servei
d’urgència de les clíniques dentals com a servei essencial a
l’annex de la norma. Al seu article 7 justifica la necessitat
d’obertura de les clíniques dentals en casos d’urgència. 

Pel que fa al punt 2 seria interessant que això fos així,
perquè el col·legi de dentistes..., bé, no tenim nosaltres
almanco cap relació, no ens ha arribat, de clíniques obertes
que donen servei d’urgència.

El punt 3 pensam que és molt necessari, durant aquestes
setmanes es podria solucionar el tema de subministrament
d’EPI, però en qualsevol cas ho volem recordar i ratificar.

I pel que fa al punt 4 les clíniques dentals poden demanar
ERTO per causa de força major, encara que han de justificar
aquest estat. És veritat que és competència estatal, però volem
recordar que els donam suport i que és de justícia que això
sigui.

Pel que fa a l’esmena de Ciutadans pensam que és
absolutament imprescindible, per això també diem que sí.

Gràcies. I no he esgotat ni trenta segons.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, molt bé. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la
Sra. Font, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Bon dia a tothom. Se’m sent? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, et sentim. 

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies. Bon dia a tothom. Voldria dir que m’he descuidat
abans i deman..., substitueixo Sílvia Tur. Esper que em puguin
disculpar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Nosaltres..., perdoni?

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos, ens donam per assabentats de la substitució. 

LA SRA. FONT I MARBÁN.

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres seguim la mateixa línia
d’El Pi, entenem que són unes demandes que són més que
necessàries, votarem a favor també, tot i que evidentment si el
Govern ja està fent les passes, perfecte . A més, aquesta
proposat també coincideix amb altres peticions que ha fet el
Col·legi de Dentistes com és, evidentment, facilitar el
material de protecció, demana la reducció de l’IVA del
material de protecció, que es facin proves diagnòstiques de
COVID als professionals del món dels dentistes i facilitar que
també es puguin acollir  a les ajudes econòmiques així com
resoldre els ERTE. 

Per tant, nosaltres votarem a favor, entenem que són unes
demandes més que lògiques, més que consensuades i
mesurades. També veim correctament l’esmena de
Ciudadanos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Bon dia, esper que em sentiu bé. Gràcies, presidenta. Bon
dia, diputats, diputades, personal del Parlament que avui fa
possible que diferents diputats puguem intervenir des de les
diferents illes i també als oients que ens escolten.

Bé, ahir en el plenari la consellera ja va comparèixer per
exposar com es va gestionar des del primer cas, com es
gestiona a dia d’avui i com gestionarà en un futur la crisi de la
COVID-19. Allà mateix els diferents grups varen poder tenir
l’oportunitat de fer consultes i també resoldre dubtes. 

Crec que tots som conscients que..., i a més ho estam
vivint des del 14 de març, el president del Govern, el Sr. Pedro
Sánchez, va declarar l’estat d’alarma en tot el territori

 



262 SALUT / Núm. 18 / 22 d'abril de 2020 

espanyol, ho va fer mitjançant el Reial Decret 463/2020, i a
partir d’aquí el Congrés dels Diputats, a petició del Govern
d’Espanya, ha anat aprovant diferents pròrrogues. 

L’Ordre 232/2020, al punt número 7, estableix que tots els
establiments sanitaris que presten assistència sanitària i que
són necessaris per resoldre problemes que poden tenir una
evolució desfavorable si se’n demora molt el tractament, s’han
de mantenir oberts al públic. És aquí on hi entrarien les
clíniques dentals. 

A l’article 1 del Reial Decret 9/2020, publicat dia 27 de
març, en el seu punt número 2 estableix que els establiments
poden procedir a reduir o suspendre parcialment la seva
activitat en els termes que així ho admetin les autoritats
competents.

Ahir, a la compareixença en el plenari, la consellera ja
anuncià que es publicarà una resolució on autoritzarà
suspendre l’activitats assistencial de titularitat privada de les
consultes odontològiques i clíniques dentals, llevat
evidentment dels casos que són d’urgència. 

D’aquesta manera ja entenem que queda reflectida la
petició que fa el sector i  entenem que sent una resolució
pactada amb..., clíniques odontològiques i els experts llavors
ja té més prevalença que no la PNL que és del partit VOX.  Per
això, votarem desfavorablement aquesta PNL i esperem que a
les pròximes hores sigui publicat en el BOIB.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió 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.

Atès que el Grup proposant vol continuar la sessió, té la
paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, lo cierto es que a día de hoy
los dentistas siguen sin tener un protocolo ni una normativa
que establezca qué debe entenderse por una urgencia. Es
cierto  que pueden cerrar sus clínicas, pero no si es para
urgencias. Entonces, aquí está el problema, precisamente por
eso necesitamos impulsar esta iniciativa para que el Gobierno
balear determine qué debe entenderse por una urgencia y
además de eso es importante, dada la escasez de EPI que
tenemos no sólo en Baleares sino en toda España, es
importante la iniciativa del Colegio de Dentistas que pretende
llegar a un acuerdo con el Gobierno balear para que ellos
propongan las clínicas dentales que van a estar abiertas para
atender las urgencias en cada isla y de esta forma el resto
puedan permanecer cerradas y de esta forma también ahorrar
en equipos de protección individual, que son necesarios en
todos los ámbitos sanitarios.

Por tanto, yo creo que es una iniciativa importante para el
colectivo de dentistas, pero no solamente para ellos sino para
también para toda la población, porque los dentistas son
vectores altísimos de contagio del virus porque están
trabajando directamente en la boca de las personas y si alguien
contagiado contagia a un dentista luego ese dentista va a
contagiar al resto de pacientes. Por tanto, creo que es de vital
importancia. Es uno de los lugares donde más se puede
propagar la COVID-19.

Por tanto, creo que sí que es importante esta PNL. A ver,
yo creo que estamos en un momento donde están muriendo
miles de personas, es que estamos en un momento
extraordinario. Yo creo que no deberíamos dejarnos llevar
por..., bueno, por si una iniciativa la presenta uno u otro grupo.
Es que ahora mismo el color político da igual, es que esta
iniciativa no tiene ideología, o sea, no creo que pueda haber
nada que pueda impedir a un grupo político, sea de derechas o
de izquierdas, votar a favor de esta iniciativa. 

Yo de verdad estoy muy emocionada y muy preocupada
estos días cuando vengo al Parlamento, yo reconozco que he
estado un mes sin salir de mi casa hasta que ayer vine a este
pleno, y para mí fue un impacto muy fuerte ver cómo están
nuestras calles vacías de gente, cómo los comercios ponen
sus letreros diciendo donde puede ir la gente a recoger los
paquetes y dan ánimos y dicen que lo vamos a superar, y de
verdad, no me esperaba esta reacción por parte, perdonad, no
me esperaba esta reacción por parte de algunos grupos que
parece que siguen anclados en la lucha partidista o en..., bueno,
pues en nuestro quehacer, que al final es política, y yo
entiendo que todos defendemos nuestras ideas y que
defendemos lo que nos marcan nuestros partidos, pero de
verdad les pediría, por caridad, que abandonen este sectarismo,
si es que todavía lo tienen, y que piensen en la gente y que
piensen en el colectivo de dentistas que están pidiendo cosas
que son muy razonables y que son de extrema necesidad y que
además pueden poner en peligro sus vidas. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idoia?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, por supuesto acepto la enmienda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
5910/20, amb l’esmena incorporada per Ciutadans.

Sr. Secretari, procedeixi a la lectura dels noms dels
diputats i de les diputades membres de la Comissió.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau de Mata, no.

Sra. Margarita Durán i Cladera.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

No.

EL SR. SECRETARI:

Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara procedirem al recompte, si ens donau un poquet de
temps.

Vots a favor, 7; en contra, 6; abstencions, cap.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5910/20, relativa a mesures de protecció per als
treballadors de les clíniques dentals.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6243/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa al reforçament de les unitats
d’assistència psicològica del Servei de Sal ut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19. 

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 6243/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, relativa al reforçament de les
unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut a les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19.
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Per a la seva defensa per part del 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. L’emergència sanitària generada
per l’arribada al nostre país del coronavirus SARS COVID-19
obligà el Govern d’Espanya a decretar l’estat d’alarma el
passat dia 14 de març -parece que fue ayer, però han passat
molts de dies, 39 o 40, ja hem perdut el compte-, i
posteriorment prorrogar-lo en dues ocasions més per ara. 

Tot això ha comportat el confinament obligatori de la
majoria de la població i l’aturada de totes aquelles activitats
no essencials, la qual cosa ha provocat i seguirà provocant
greus conseqüències econòmiques i socials sense precedents. 

També nosaltres hem pogut avui venir a peu, la ciutat està
deserta, a no ser per la presència d’algun treballador o d’algun
policia que controla fins i tot el DNI de les persones que
circulen i per què ho fan.

 Aquesta situació ha generat als nostres ciutadans, a tots
nosaltres, uns efectes psicològics que fan des de la sol·licitud,
la incertesa, l’ira, la por al contagi, a perdre la feina, la tristor,
l’avorriment, l’angoixa, la frustració de no poder acomiadar-se
dignament de les persones estimades que aquests dies moren
a causa d’aquest virus assassí, l’estrès i d’altres.

El perfil de les persones afectades és molt ampli i divers,
des del personal sanitari a persones amb patologies mentals
prèvies, passant per familiars de les víctimes, persones en
situació de vulnerabilitat econòmica, esperem el que ens ve,
i social entre d’altres.

En aquest sentit el nombre de telefonades que ha rebut el
Telèfon de l’Esperança a Balears s’ha duplicat des del
començament de la crisi del coronavirus segons ha confirmat
el seu portaveu Lino Salas. 

Als problemes ja coneguts se sumen ara noves pors, una
falta de control de la situació i incertesa pel que està passant,
la qual cosa crea molta angoixa i ansietat.

Segurament no faria falta aquest argumentari perquè estau
absolutament d’acord, o vull pensar que els senyors diputats i
diputades hi estan, en la necessitat, moltes d’aquestes
sensacions tendran continuïtat més enllà de la fi  de l’estat
d’alarma i del confinament obligatori. 

Per aquest motiu el Govern de les Illes ha de treballar per
pal·liar o minimitzar aquests efectes psicològics mentre
perduri el temps de la crisi sanitària, econòmica i social a les
Balears. 

Som conscients que hi ha un servei de psicologia gratuït,
però el que volem és que allargui el temps que faci falta aquest
servei, el faci proper i el multipliqui si és necessari que
pensam que així serà.

Per tot això el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes presenta aquesta proposició  no de llei: “Primer, el
Parlament de les Illes insta la Conselleria de Salut a reforçar
les unitats d’assistència psicològica del Servei de Salut de les
Illes Balears durant i sobretot després de l’emergència
provocada per l’expansió del virus per tal de cobrir les
necessitats dels col·lectius més afectats. Segon, el Parlament
de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut a instaurar un
servei gratuït d’atenció psicològica específic per atendre les
necessitats  dels professionals sanitaris durant i sobretot
després de l’emergència provocada per l’expansió de la
COVID-19."

Ho dèiem ahir en sessió plenària, som forts mentre és
necessari, el cop sempre surt després i la necessitat que
continuarà i es perllongarà ens farà més febles perquè no és el
temps que puguem aguantar un pes damunt les espatlles o no
és el fet d’aguantar-ho, sinó el temps que ho haurem de fer i
es preveu que serà llarg.

Gràcies, Sra. Presidenta. Deman el suport dels diputats i
diputades d’aquesta comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos s’ha
presentat una esmena... sí, RGE núm. 7580/20. Per defensar
aquesta esmena té la paraula el Sr. Gómez per un temps de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Presidenta, gràcies. Seré disciplinat i amb tot el rigor i
estil que pertoca en aquesta cambra, sense perdre la
compostura, però estic un poc enfadat, així que si em surt del
tema i faig al·lusions a una PNL que no correspon, pegui’m el
toque , però vista la intervenció d’abans i el posicionament
d’abans i donat que no tenia temps a fer d’això, vull dir això,
que estic enfadant. 

Esper que la proposició no de llei que ve ara proposada i
tramesa aquí per El Pi i l’esmena que nosaltres presentam vagi
en la línia d’almanco, no dic de suport, sí almanco d’anàlisi en
aquells conceptes de cooperació, col·laboració i proposició
que la presidenta va demanar i està demanant contínuament i
sobretot perquè hem tengut o tenim les compareixences de
dos consellers ahir en tema de serveis socials i en tema de
salut, que afecta també aquesta proposició no de llei, i com
que no varen donar respostes concretes a la crisi i la
incidència especial que va tenir sobre el col·lectiu de
persones grans a les residències i la necessitat dels seus
familiars de comptar amb ells i tenir-ne el suport,
lògicament... es presenten proposicions no de llei i
lògicament demanam el suport en aquestes línies que són
necessàries i que s’estan detectant diferents col·lectius,
concretament ara al tema de suport psicològic als més
afectats.

Nosaltres hem presentat una esmena tot i que podria ser
reiterativa i és veritat que al punt 1 de la proposició no de llei
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que planteja aquí El Pi d’assistència psicològica i reforçar
aquestes unitats als col·lectius afectats podria ser reiterada la
nostra, però donada la situació específica i d’incidència que
pateix aquest col·lectiu de persones majors i persones amb
discapacitat de centres assistencials i els seus familiars, i
sobretot dic els seus familiars perquè s’ha fet palès que no
poden contactar ni amb tots els centres on estan residint els
seus... les seves persones grans o les persones amb
dependència i trobàvem que era un gest necessari i fer ressò
específic per això. 

Per tant, nosaltres evidentment donarem suport a tota la
redacció i evidentment donam suport a l’argument que la Sra.
Pons ha esmentat aquí amb aquesta proposició no de llei d’El
Pi i demanam que s’accepti la nostra esmena d’addició perquè
entenem que ni molt manco condiciona ni fa un corsé a la
proposició no de llei, sinó que fa ressò a una situació especial,
d’especial incidència i que vostès com a grup parlamentari ahir
mateix també es varen preocupar i varen fer ressò a les dues
intervencions i compareixences del (...) que, per cert, no va
contestar específicament a moltes demandes tant dels
familiars com d’aquests col·lectius afectats.  Per això,
evidentment demanam..., donarem suport i demanam que se’ns
doni suport a aquesta esmena.

 I sí demanaria, ho dic perquè tenim encara temps, jo vull...
almanco el vull esgotar ja que no tendré una altra intervenció,
així que demanaria als grups parlamentaris que ja que ens
demana la societat i el mateix govern i els grups que donen
suport al Govern demanen que tenguem aquesta línia
col·laboradora, propositiva en positiu, tenguem en compte i
ens llegim les proposicions no de llei. 

Si hagués dit el Govern que està negociant un decret, una
resolució o qualsevol tipus d’actuació damunt això nosaltres
li seguiríem demanant, ens pareix molt bé, però atengui
aquesta esmena que no és contradictòria al que vostès estan
elaborant com a govern dins les seves competències, però que
no ens va esmentar ahir. Si se’ns conta aquí realment en
contingut del que s’està negociant, idò avui matí haguéssim
retirat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ja sap per què intervenc...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, vagi acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Insistesc, crec que la proposició que es du aquí és
propositiva, és constructiva, va en la línia i, per tant,
independentment de les accions que es puguin dur a terme en
el Govern que són necessàries perquè són insuficients en

molts de casos, entenguin el caràcter constructiu i propositiu
dels grups de l’oposició.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria destacar que
l’Organització Mundial de la Salut defineix salut mental com
aquell estat de benestar en què l’individu és conscient de les
seves capacitats, pot fer front a l’estrès normal de la vida
diària, pot treballar de manera productiva i profitosa i és capaç
de contribuir també a la seva comunitat. 

El Col·legi Oficial de Psicòlegs de Balears ha denunciat
en nombroses ocasions el tracte marginal de la salut mental en
l’atenció primària de les Illes Balears i la necessitat d’aquests
professionals en els centres. Defensen que en situacions
ordinàries, no com la que estam vivint actualment, més d’un
terç de les consultes que realitzen en aquesta àrea demanden
un professional de la psicologia ja que trastorns comuns com
depressió i ansietat representen un dels motius de consulta
més importants dins el servei d’atenció primària. 

Per aquests motius, el Col·legi Oficial de Psicòlegs
defensa que el servei als centres de salut beneficia tant
pacients com facultatius mèdics. No obstant, el Servei de
Salut de les Illes Balears manca de professionals de la
psicologia, sent un dels pitjors dotats de l’Estat amb una ràtio
de 6 psicòlegs per 100.000 habitants, distant molt de la
mitjana europea que suposa 18 psicòlegs per cada 100.000
habitants. 

Aquesta reflexió ve perquè el novembre de 2016 vaig
defensar una proposició no de llei en aquesta mateixa
comissió on reclamava a la Conselleria de Salut incloure en el
Pla de salut mental autonòmic el servei psicològic als centres
de salut de les Illes Balears; una proposició que es va aprovar
per unanimitat i que avui tenim l’oportunitat de dir que
desgraciadament no s’ha complit. No ha complit la
Conselleria de Salut i tampoc no ho ha fet el Govern, perquè
des de 2016 únicament s’han contractat 4 psicòlegs. 

Amb tota això vull dir que donarem suport a la proposició
no de llei d’El Pi i votarem a favor de l’esmena de Ciudadanos
si s’accepta. Fa temps que des del Partit Popular defensam i
treballam per tenir un servei d’assistència psicològica ampli,
i ara més que mai aquest servei serà necessari per a tots els
ciutadans de les Illes Balears. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. La COVID suposa una situació
d’estrès i que afecta la salut psicològica de les persones com
mai no havíem viscut en aquesta societat. La salut mental es
veu afectada per moltíssims de factors, no només sanitaris
sinó socials, la pobresa afecta la salut mental, les violències
masclistes afecten la salut mental, la pèrdua d’una persona
estimada afecta la salut mental i pot provocar processos de dol
que consideram disfuncionals, com poden ser els que s’estan
donant en aquesta situació de confinament, d’aïllament, de
separació, de manca de poder donar suport, com ja vàrem
parlar ahir en aquest plenari.

Evidentment la salut mental sempre hem dit que ha estat la
germana petita i l’oblidada de la sanitat en tots els governs. A
la legislatura anterior es va generar aquesta direcció general
de Salut Mental, que està fent molt bona feina. Voldria
destacar la capacitat aglutinadora i motivadora i de fer feina
amb el tercer sector que ha tengut el doctor Oriol Lafau, que
sempre ho hem reconegut des de la nostra formació política. 

Cal prevenir totes aquelles situacions, com he dit, que
tenen a veure amb aquests problemes de salut mental que
tenen uns factors socials, però que és innegable que en aquests
moments es veuen agreujades per la situació que vivim en el
nostre país i arreu del món, per la COVID, i des de la nostra
formació donarem suport, com no podria ser d’altra manera,
a aquesta proposta.

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:

Toca, quan acabem, t’hem de fer un homenatge, perquè a
aquesta velocitat haver de fer el faristol net i tot això, no és
veritat?

Bé, molt breument i en referència a una intervenció que ha
fet abans la Sra. Idoia Pérez, Ribas perdó, i el Sr. Juan Manuel
Gómez, jo entenc que la discrepància evidentment és sana en
democràcia, no? Seria ben trist que tots pensàssim de manera
igual en tots..., en molts de temes i per tant en qüestions hi ha
que coincidirem i en altres no hi coincidirem. Jo reconec que
el meu grup amb el seu grup difícilment coincidirem perquè
tenim maneres de fer totalment diferents. Vostè demana un
esforç i no sé què, però es presenta aquí amb una mascareta de
la bandera espanyola, vull dir, com si fos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, per favor, centri’s en aquest...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Té raó...

LA SRA. PRESIDENTA:

... en aquest debat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... bé, només és un fet i si ens remetem al ple d’ahir, escolta,
jo crec que amb insults i amb desqualificatius tampoc no
arribarem enlloc. 

Però bé, no era aquesta la qüestió, ens centrarem en el
tema de què parlam que és una proposta que du El Pi referent
a reforçar la salut mental, especialment en unes
circumstàncies on és més necessari que mai perquè s’estan
donant tota una sèrie, diríem, de circumstàncies, de situacions
de gent a casa seva tancada especialment amb col·lectius de
persones majors que ja eren vulnerables en aquest sentit per
ells mateixos, perquè ells vénen tal vegada de processos
depressius, fins i tot el fet d’estar confinats a casa seva
evidentment agreuja molt aquesta situació. 

Com deia abans també la companya de Podemos, la salut
mental, els reforços, sempre ha estat aquella germana deixada,
aquella germana petita dins el conjunt, diríem, especialment
de sanitat pública i també de l’educació. Ho dic perquè moltes
vegades el perfil de psicòleg o psicòloga té una ràtio d’usuaris
que no és l’adequada per poder fer un bon servei i moltes
vegades la gent que ho necessita ha de recórrer o bé a la
sanitat privada o bé directament a uns serveis d’urgència. 

En aquest sentit estam d’acord amb la PNL, crec que s’està
fent feina ja en aquest sentit i a més d’una manera molt
coordinada també tant amb diferents universitats com també
a través del Col·legi de Psicòlegs. Per tant, hi donarem suport.

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, presidenta. Bueno, en relación a esta PNL
nosotros por supuesto vamos a darle apoyo. Evidentemente,
estamos en una emergencia sanitaria, económica, social, sin
precedentes en nuestra historia reciente y por supuesto que
esto afecta psicológicamente a la gente, nos afecta a todos
psicológicamente evidentemente, empezando por nuestro
estado de ánimo y por supuesto en nuestra salud mental y ya
no digamos personas que puedan tener patologías previas. Por
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tanto, quiero manifestar que sí, por supuesto, apoyamos esta
PNL.

Y por alusiones, seré muy breve. Bueno, mire, yo llevo una
mascarilla porque he sido una persona que he creído que podía
estar contagiada, he sufrido, y también tiene que ver con esta
PNL lo que voy a decir porque sé lo que eso y lo que afecta,
he sufrido estar simplemente tres días, tres días, sin poder
abrazar a mi hijo de dos años y eso para mí fue demoledor.
Después, afortunadamente fue al principio de la pandemia y
todavía el servicio 061 funcionaba de aquella manera, a los
tres días pude saber que era negativo y que además no había
tenido ningún síntoma, por tanto, podía volver a salir. Bueno,
pues se pueden imaginar lo que supone para una madre o para
cualquier persona después de tres días, simplemente tres días
de no haber podido abrazar a su hijo sabiendo que está al otro
lado de la puerta, lo que supone esa liberación. 

Por tanto, yo soy muy cuidadosa y quiero evitar, si es
posible, contagiarme, y eso que no he tenido síntomas. Por
tanto, de ahí que yo use mascarilla. Además, la mascarilla es
algo que debería ser obligatorio en todas las empresas y para
todos los trabajadores, por tanto, deberíamos también aquí dar
ejemplo y el mismo parlamento, tal vez, debería poder
proporcionar mascarillas a las personas que trabajamos aquí,
no todos tienen mascarilla, yo tengo la suerte de tener una,
pero no todo el mundo puede acceder a una mascarilla hoy en
día, sabemos el desabastecimiento que hay. 

Y en cuanto al símbolo de la bandera, que además ya me lo
han dicho en la jornada de ayer y hoy, pues miren la bandera
española está aquí bien grande también. Entonces, no estoy
introduciendo ningún tipo de símbolo que esté prohibido ni
que sea nada raro, ¿eh? La estamos viendo continuamente aquí,
así que si les molesta pues tienen ustedes un problema, no sé,
pónganse unas gafas de sol o miren para otro lado, pero yo
llevaré la mascarilla que considere que debo llevar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també votarem a favor
d’aquesta proposta perquè aquesta ajuda psicològica és un (...),
és i serà fonamental a causa de la magnitud de la crisi i els
seus efectes posteriors.

 A més ja hi ha iniciatives engegades en aquest sentit amb
la qual cosa està en consonància amb la feina iniciada en
l’àmbit estatal i autonòmic.

També veiem adequada l’esmena de Ciudadanos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bon dia a totes i a tots, abans
de res m’agradaria saludar a través de la pantalla als companys
i companyes de la comissió ja que durant aquestes setmanes
no ho podem fer en persona i als  passadissos com estem
acostumats a fer-ho.

Vull agrair també al servei del Parlament que hagin posat
al nostre abast aquesta solució tecnològica perquè
especialment les diputades que no residim a l’illa de Mallorca
puguem seguir fent la nostra feina en la distància.

Són setmanes dures per a tots nosaltres, per als que han
perdut familiars i coneguts, per als que no saben què passarà
amb la seva feina en acabar l’estat d’alarma, per a les persones
que passen aquest confinament en soledat, però també per als
que ho han de passar en habitatges que no reuneixen els
requisits mínims d’espai, de llum natural o de ventilació.

Elisabeth Kübler-Ross, (...) de la tanatologia, ja va explicar
al seu moment que les cinc famoses etapes del dol, la negació,
ira, negociació, depressió i acceptació  són aplicables no
només a les persones que durant aquest període han perdut una
persona estimada, sinó a les persones que durant aquest temps
han perdut coses que podríem pensar que són menys
importants, com la feina, la llibertat de moviment, el poder
veure els teus familiars, però que d’igual forma aquests dols
si no es tracten amb eines adequades poden causar ansietat,
estrès posttraumàtic, depressió i altres malalties mentals.

Afortunadament els ésser humans són molt resilients i
molts dels efectes psicològics de què parla la iniciativa d’El
Pi, com són la soledat, la incertesa, la ira, la por al contagi, la
tristor o l’avorriment són conseqüències normals i la gran
majoria de casos no requeriran un tractament psicològic.

Concretant la proposta que presenten sobre el reforç de
les unitats d’assistència psicològica durant i després de
l’emergència provocada per la COVID-19 hem de dir que per
una part durant aquesta crisi e l Servei de Salut i concret
l’Oficina de Salut Mental de les Illes Balears s’ha vist obligada
a modificar l’atenció a totes les persones que pateixen un
trastorn de la salut mental. 

D’aquesta manera les unitats de salut mental, les unitats
comunitàries de rehabilitació, els hospitals de dia de salut
mental i els equips de suport a (...) comunitari han passat de
realitzar el cent per cent de les seva assistència de forma
presencial a realitzar-ne un 90% de forma telemàtica, només
es realitza atenció presencial en les primeres visites i en casos
en què es consideri que és estrictament necessari, sempre i
quan no hi hagi cap símptoma de COVID-19, com és obvi.
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En el cas de les urgències hospitalàries i dels ingressos en
les unitats d’hospitalització, com no pot ser d’altra manera,
s’han mantingut de la mateixa forma com es feien abans.

Per altra banda, el Servei de Salut es prepara per afrontar
la situació que es generarà un cop superada la crisi sanitària,
és a dir, la crisi econòmica i l’atenció als nous escenaris
complexos i se centren en sis aspectes clau: per una part,
l’atenció i prevenció de la simptomatologia menor de
l’atenció a la població en general; l’atenció a pacients en
estat... que han estat en situació molt greu de salut; atenció a
familiars amb dols complicats; l’atenció a professionals
sanitaris que poden patir estrès posttraumàtic, ansietat;
l’atenció a pacients que ja estaven en la xarxa de salut mental,
i l’atenció també a la població més vulnerable, els infants, la
gent de la tercera edat, les persones en risc d’exclusió social...

Quant al segon punt, on insten a instaurar un servei gratuït
d’atenció per als professionals, com ja hem apuntat abans des
del primer moment de l’inici de la crisi ja es va instaurar un
servei d’atenció a la salut mental, tant psicològica com
psiquiàtrica, gratuït i ofert pels mateixos professionals que ho
fan normalment al nostre sistema sanitari, que són
aproximadament uns 50 professionals. Aquest servei va
adreçat a tots els professionals sanitaris i no sanitaris que fan
feina en primera línia de la COVID-19. 

S’ha donat especial importància a aquells treballadors i
treballadores que fan feina al 061 i a les UCI a causa de la seva
elevada càrrega de treball i a la duresa d’aquesta feina, en
destinar especials esforç i professionals específics cada dia
de la setmana de vuit del matí a vuit del vespre.

Aquest servei està fent feina a totes les gerències de totes
les illes i es continuarà oferint durant el temps que sigui
necessari en basar-se en les demandes dels mateixos
professionals que són atesos.

Perquè es facin una idea de la bona feina que el Servei de
Salut està fent en aquest sentit fins a dia 20 d’abril hi ha
enregistrades 126 intervencions de les quals 41 han estat
primeres intervencions i primeres visites i 85 seguiments.

Per tot això no podem més que donar suport a la seva
iniciativa que hem d’entendre com a un reconeixement a la
feina que ja es du a terme al Servei de Salut de les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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.

Atès que vol continuar, té la paraula el Grup El Pi Proposta
per les Illes, intervindrà la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

(Se senten veus de fons que diuen: “és pel vídeo, no es
veu...”)

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, poc a afegir, donar les gràcies
a totes les formacions polítiques. Som conscients d’allò que
tenim, allò que vivim, una situació absolutament inèdita i del
que ens ve no en som conscients; crec que encara la tragèdia
pot ser més gran d’allò que es planteja i que hi ha una situació
d’incertesa és més que evident.

Pensam que la salut mental no només és important per al
nostre estat d’ànim, sinó que és provocadora i generadora de
drames posteriors que tenen a veure també amb la salut física
entesa com s’ha entès fins ara.

És a dir , pensam que una va amb l’altra i que si estam
feliços les nostres defenses estan fortes i si estam deprimits
qualsevol cosa pot passar.

No fa tant de temps, i per això la nostra PNL, que una
persona deprimida era una persona vaga, una persona que no
volia fer res, una persona que etcètera, etcètera, etcètera. La
salut mental l’hem de tenir molt present perquè pensam que,
com deia, és generadora d’altres drames.

Vull donar les gràcies, per tant, a tots els diputats i
diputades d’aquesta comissió i per suposat afegirem i
acceptarem aquesta esmena que ha presentat el Grup Ciutadans
que no pensam que sigui reiterativa, sinó que reforça el que ha
de ser imprescindible en una societat moderna com aquesta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 6243/20.

Secretari,  procedeixi a la lectura del nom del diputat i
diputades membres de la comissió.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Iranzu Fernández i Prieto.

SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patricia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sr. Sebastià Sagreras i Ballester.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 6243/20, relativa al reforçament de les unitats
d’assistència psicològica del Servei de Salut de les Illes
Balears davant la crisi de la COVID-19, per unanimitat.

Abans d’acabar la sessió, m’agradaria informar-vos que
avui ja hem fet Mesa, per tant això vol dir que la setmana que
ve quan ens diguin des del Parlament tornaríem tenir aquesta
comissió. I sí vull dir que evidentment ens solidaritzam -i crec
que tots els diputats- amb els sentiments i les emocions que
vivim arran d’aquesta crisi i al mateix temps sí que per part
d’alguns diputats s'ha parlat de fer un reconeixement al
personal de neteja d’aquesta cambra i també al personal del
Parlament. Per tant si ho teniu a bé podríem reconèixer-ho
fent unes bambelletes.

(Aplaudiments)

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