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LA SRA. PRESIDENTA:

Deman disculpes pel retard. Començarem la sessió d’avui
i els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, Sra. Presidenta, Joan Mascaró substitueix Irene Triay. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, presidenta, bones tardes, Sílvia Tur substitueix Pep
Castells. 

I.1) Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 14829/20, presentada pel Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares (art. 46.3), pel
procediment d’urgència, del portaveu del Comitè de
Malalties Infeccioses de Balears, Sr. Javier Arranz i
Izquierdo, per tal d’explicar les declaracions realitzades als
mitjans de comunicació.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord, passam al debat del primer punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE
núm. 14829/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, per la sol·licitud de
compareixença del Sr. Javier Arranz i Izquierdo, portaveu del
Comitè de malalties infeccioses de Balears per tal d’explicar les
declaracions realitzades als mitjans de comunicació.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Muchas gracias, Sra. Presidenta, buenas tardes a los
diputados y diputadas de esta comisión.

El motivo de solicitar esta comparecencia es porque -como
ustedes sabrán- el Gobierno balear lleva todo el verano
diciendo que no es necesario hacer PCR en aeropuertos ni
exigirlos a quienes nos visiten, ni a quienes lleguen a las islas.
Entonces ahora, misteriosamente, parece que sí que han
cambiado de idea, no solo lo van a exigir, sino que incluso han
anunciado que van a multar a quien no se haga una PCR o algo
por el estilo, pero, bueno, tampoco sabemos muy bien si al final
lo harán o cambiarán de idea.

El caso es que estamos como estamos y que el pasado 27 de
septiembre, el Sr. Javier Arranz, que es el portavoz del Comité
de Enfermedades Infecciosas de Baleares, realizó unas
declaraciones en un medio de comunicación -concretamente en
el diario Última Hora- manifestando lo siguiente: “Si
hubiéramos controlado mejor la entrada habríamos evitado una
ola tan intensa”, concretamente decía “Si hubiéramos
controlado mejor la entrada de personas que venían de
Cataluña, Aragón y otros países, habríamos evitado una ola tan
intensa como la actual. No estamos hablando de turistas, sino
de estudiantes que han venido de Madrid o de Barcelona, de

gente que vive aquí pero que venían de Bolivia, Ecuador,
Colombia, que han reintroducido bastante cantidad de virus en
una zona que estaba controlada y que tenía un nivel bajo de
transmisión. Echo en falta controles en los aeropuertos.”

Dado que el Gobierno balear nos ha estado informando
continuamente, por activa y por pasiva, que se estaban
haciendo controles en los aeropuertos, que se venían realizando
una especie de encuestas o cuestionarios, y que eran fiables, y
que era efectivo lo que estaban haciendo, y que, en cambio, el
Sr. Arranz, que es el portavoz del Comité de enfermedades
infecciosas, dice lo contrario, nosotros pedimos esta
comparecencia del Sr. Arranz, para que nos corrobore estas
manifestaciones si son así de ciertas y en qué momento pues si
es verdad que se comunicó su parecer al Govern, si el Govern
hizo caso o no hizo caso, y en qué condiciones, y en fin, tener
un poco más de información sobre lo que ocurrió. 

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem 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. Des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport a aqueixa sol·licitud de compareixença.

Moltes gràcies. 

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 veritat és que sobta la postura
de VOX, que un dia parla a favor i un altre en contra,
desinforma, i de manera continuada utilitza frases
descontextualitzades per generar ombra de dubte sobre
l’actuació dels professionals sanitaris. Avui no donarem suport
a aquesta iniciativa. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sí hi donarem suport. El criteri nostre
de compareixences crec que ja el coneixen.

Tenim l’oportunitat d’un tècnic, coordinador precisament
del que orienta les resolucions de salut pública, de la
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consellera, que té l’autoritat de salut pública i, per tant creiem
que és interessant; no tan sols pel que ha esmentat el grup
proposant, hem de recordar que el control d’entrada i sortida,
el criteri d’entrades i sortides, els controls que es puguin fer
tant a fronteres, que és on entren els estrangers, fora de la Unió
Europea, per part dels aeroports internacionals, la té salut
exterior, no la té la comunitat autònoma i, per tant, no és una
qüestió només de la provinença i del control de tests que es
puguin fer en els aeroports i ports, respecte dels quals també
ens hem posicionat, sinó que també els criteris de comunicació
i els criteris també d’explicar la part científica que duu, que es
plantegen resolucions que afecten col·lectius, per al nostre grup
parlamentari és una oportunitat per parlar-ne i, per tant,
donarem suport a la compareixença del Sr. Arranz.

I també, tant de bo poguéssim fer també la compareixença
del Sr. Simón, que ens ajudaria prou a aclarir altres..., qüestió
de conceptes, també, però bé. El més a prop que tenim dins
aquest àmbit de coordinació i a la nostra comunitat autònoma
és el Sr. Arranz. Reiter el nostre suport a la petició de
compareixença.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc
minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, bones tardes. El nostre grup parlamentari no donarà
suport a la petició de compareixença.

Gràcies. 

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, senyores i senyors diputats. Les
motivacions per les quals nosaltres tenim interès que vengui el
Sr. Arranz segurament serien unes altres, però sí que volem
conèixer de primera mà la tasca que es fa, les complicacions
que hi ha, el futur que ens espera i els criteris científics per dur
a terme les seves polítiques, segons aquestes informacions que
ens dona.

Com dic, sense acritud -si m’ho permeten-, sense cap mala
intenció, però donarem suport, pensam que sempre una
compareixença és benvinguda en aquesta cambra. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia diputades i diputats, també
al Sr. Ensenyat. Per part nostra no donarem suport a aquesta
sol·licitud de compareixença.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Bones tardes, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, com ja han
comentat altres grups, fins i tot algú que sí que dona suport a
aquesta compareixença, el Sr. Arranz no és un polític, és un
funcionari d’aquesta comunitat autònoma. 

De fet, és un funcionari i fa la seva feina com a tècnic. Les
opinions, o sigui, demanar-li que vengui a aquesta comissió,
que és una comissió política, que parli de les seves opinions
tècniques és una cosa que nosaltres no creiem convenient. Està
clar que totes les compareixences sempre són benvingudes,
però, això que parlàvem de les Illes Balears, no és una comissió
tècnica, i el Sr. Arranz -com deia- és un funcionari, un tècnic,
que ha fet una feina molt valuosa durant la pandèmia, que cada
dia surt, dona explicacions parla amb la premsa, però no
pensam -i per això no donarem suport- que hagi de venir a
aquesta comissió, perquè aquí el que toca és fer política, no
tècnica. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar l’escrit RGE núm.
14829/20. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No. No té ús de la paraula, Sra. Ribas. 

Per tant, passam a votar.

Vots a favor?

Vots en contra?

El Sr. Ensenyat, ha mostrat la pancarta?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

En contra. No sabia que havia de mostrar la pancarta, però
sí, a la propera mostraré la pancarta, la tenc preparada. Gràcies
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. Cap abstenció. 
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Per tant, el resultat de la votació, Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI: 

7 vots en contra i 6 a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda rebutjat l’escrit RGE núm.
14829/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença del Sr. Javier Arranz
i Izquierdo, portaveu del Comitè de Malalties Infeccioses de
Balears, per tal d’explicar les declaracions realitzades en els
mitjans de comunicació. 

I.2) Adopció d’acord respecte e la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 15155/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular (article 46.3), pel procediment
d’urgència, del director general de Consum, com a
conseqüència de la fallida de Dentix.

A continuació, passam el debat relatiu a l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE 15155/2020, presentat pel Grup
Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, de
sol·licitud de compareixença del director general de Consum,
com a conseqüència de la fallida de Dentix. 

Per a la seva defensa, té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Atesa la fallida de les clíniques
dentals Dentix i atesa la situació en la que es queden milers
d’afectats, des del Grup Popular sol·licitam que la comissió de
Salut acordi recaptar la compareixença del director general de
Consum del Govern de les Illes Balears.

Esperam que, en aquest cas, els grups que donen suport al
Govern, votin a favor d’aqueixa compareixença ja que és una
compareixença política i no tècnica, per tal que informi la
comissió de les accions dutes a terme en relació amb la fallida
d’aquesta empresa i, sobretot, les que pensa dur a terme en
relació amb els afectats pel tancament. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem 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, presidenta. Des del nostre grup donarem suport a
aquesta iniciativa atesa la rellevància del cas, el volum de
població afectada i l’interès que vengui a comparèixer aquest
director general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Donarem suport. 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:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Totalment d’acord amb
l’exposició que ha fet la Sra. Marí, per tant, hi votarem a favor.

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. Nosotros, al igual que el resto de
grupos que se han manifestado con anterioridad, también
daremos nuestro apoyo a esta iniciativa, de hecho, el hecho de
que sea este señor un político o un técnico para mí no es
relevante, de hecho es habitual y está contemplado en el
Reglamento que puedan venir aquí personas tanto si son
políticas como si son técnicas que pertenezcan al Gobierno
balear. De hecho además, entender que porque sea técnico o
político tenemos que decidir una cosa o la otra me parece
bastante patético, creo que es más bien una forma de justificar
lo injustificable, que es cuando uno quiere saber la realidad o
no quiere que se sepa.

Gracias.

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. Senyores i senyors diputades.
Nosaltres hi donarem suport i ens quedam amb aquesta
argumentació que s’ha fet en el dia d’avui, és a dir, que un
tècnic aquí no hi cap. A partir d’aquí haurem de tenir memòria
en el futur. Jo sempre vot a favor, nosaltres votam a favor de
qualsevol compareixença tècnica o política que ens puguin
aclarir les coses i on puguem interactuar. Ho expliquen a
premsa, és cert; ho expliquen al Govern, és cert; a nosaltres no
ens ho han explicat, parl del punt anterior.

Ho dic perquè alerta amb segons quines argumentacions
que tenen un efecte bumerang moltes vegades que tal vegada
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no ens agrada. No és una amenaça, simplement és una reflexió
que faig perquè consideram que tot ha de ser benvingut quan
dóna llum a la informació que nosaltres hem de poder utilitzar.
En qualsevol cas, nosaltres donarem suport també a aquesta
iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres també donarem suport a
aquesta proposta de compareixença.

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, em sap especialment greu que
hi hagi grups que els molesti que es parli de fer política a
aquesta comissió, en el Parlament balear, i que diguin que fer
política i voler parlar des d’un punt de vista polític és patètic.
Aquest tipus de llenguatge crec que no té cabuda...,

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -Sra. Pons, no estic parlant amb vostè...

(Rialles de la intervinent)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, sense interrupcions. Crec que he deixat parlar a
tothom, per favor.

Gràcies.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que som polítics, crec que
hem demanat moltíssimes compareixences en aquesta comissió
i crec que mai no havíem demanat la compareixença d’un
funcionari. És veritat que de vegades hem demanat
compareixença de gerents, de càrrecs més o menys tècnics de
la conselleria, però mai no havíem arribat al punt de demanar
una compareixença d’un funcionari.

Quant a la compareixença del director general el meu grup
hi donarà suport.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc que es pot aprovar per unanimitat, si tots
els portaveus hi estan d’acord.

En conseqüència queda aprovat l’escrit RGE núm.
15155/20, presentat pel Grup Parlamentari Popular, de
sol·licitud de compareixença del director general de Consum
com a conseqüència de la fallida de Dentix.

A continuació passam al debat relatiu a les proposicions no
de llei RGE núm. 9077 i 9426/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 9077/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
pla d’activitat física.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 9077/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a pla d’activitat física.

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

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Gràcies, presidenta, diputades, diputats. Presentam avui els
grups parlamentaris que donam suport al Govern una proposta
que cerca millorar la salut de la ciutadania i acompanyar-la amb
pautes i hàbits per a la prevenció i millora de patologies.

Aquesta proposició no de llei, tot i que va ser registrada
després del confinament del passat estat d’alarma i la situo aquí
perquè crec que en aquell moment es va fer encara més evident
la necessitat de mantenir una activitats física per al bé i la salut
de les nostres vides, sorgeix en consonància també al tercer
objectiu de l’Agenda 2030 i que fa referència al tercer objectiu
d’impulsar l’activitat física com a lligam a la salut i al benestar. 

En una societat cada vegada més avançada i sedentària està
demostrada la relació entre el sedentarisme i la manca
d’activitat física amb la incidència de les malalties cròniques,
entre les quals les més freqüents són l’obesitat, la diabetis, la
hipertensió arterial o les malalties cardiovasculars i
respiratòries. 

Així, entre les persones físicament actives podem
comprovar que mantenen entrenats els músculs per a les
activitats de la vida diària, redueixen la possibilitat de patir un
infart de miocardi o cerebral, milloren la tensió arterial, el
colesterol sanguini o l’excés de pes i l’aparició de varices. Per
tant, podem assegurar que l’exercici regular i l’esport és una de
les eines més idònies per aconseguir una vida més llarga i amb
millor qualitat de vida. Igualment, l’exercici físic pot ajudar a
abandonar el consum de tabac, de drogues o d’alcohol. Ens
ajuda a dormir millor, a fer més bones digestions i a mantenir
un hàbit intestinal adequat. També ajuda a millorar l’ànim o a
rendir més en la vida professional.
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Per aquests motius, i en part per tal de passar de la teoria
dels beneficis a la pràctica, des del Grup Parlamentari
Socialista veiem indispensable implementar un conjunt de
mecanismes que permetin, des de l’anàlisi i l’acompanyament
públic, l’increment voluntari de l’exercici físic i en
conseqüència poder aconseguir una ciutadania més sana física
i anímicament.

Per aquests motius proposam, la creació d’un pla d’activitat
física que s’impulsi des del sector públic sanitari que serveixi
com a factor preventiu a la cura i com a millora de les
condicions de vida. Creiem també que és necessari implementar
poder prescriure una determinada activitat física o conjunt de
diverses, per a les quals serà necessària l’elaboració d’una guia
de prescripció que, des del coneixement científic de les
malalties, patologies o mals, serveixi de referència i ajudi a
consensuar i a recollir les activitats físiques adequades per a la
millora de la salut de la persona a cada moment així com les
activitats preventives.

Igualment, per a la correcta adaptació individual és clau que
la ciutadania rebi un seguiment, un assessorament i una
supervisió per part dels professionals especialitzats, per tant és
necessària una formació adequada i conjunta dels professionals,
tant de la salut per avaluar i aconsellar com dels professionals
esportius per a la correcta supervisió, seguiment i execució de
les activitats. 

Per altra banda, i per tal de millorar l’accés públic a la
pràctica esportiva, creiem que també s’ha de treballar
conjuntament des de les diferents administracions per posar a
l’abast una xarxa local de centres esportius dins un pla director
d’infraestructures esportives així com de rutes naturals o
urbanes que serveixin per a la promoció de l’activitat física.

Per acabar, demanam que les administracions, Govern
balear, consells insulars i ajuntaments, ofereixen i promocionin
la informació d’aquesta xarxa local de centres i de rutes a
través dels seus canals d’informació digitals per així poder
mantenir la disponibilitat i el coneixement de la ciutadania
d’aquests espais més pròxims per a la pràctica i activitat
esportiva.

Per aquests motius, demanam el vot favorable de la resta de
grups parlamentaris. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta proposició no de
llei té la paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Efectivament, la salut és
multidimensional i ve determinada per factors biològics,
psicològics, culturals, econòmics i socials. 

Des d’Atenció Primària de salut es treballa en l’atenció
directa de la població quan es perd la salut, però també hem de
tenir en compte que el seu rol fonamental i el seu sentit és la
prevenció de la malaltia i la promoció de la salut.

Les desigualtats socials influeixen en la salut i,
efectivament, l’obesitat, com comentava el portaveu que m’ha
precedit, és un problema a les nostres illes i hem de tenir en
compte que està directament relacionada amb la pobresa, tant
a la infància com a la resta de la vida, a totes les edats.

La promoció de l’activitat física és imprescindible i s’ha de
fer òbviament per part de l’administració pública amb un
vessant de poder arribar a tota la població en igualtat de
condicions. 

Tenim exemples de la posada en marxa d’activitats que
tenen a veure amb el moviment, amb caminar i amb
determinades activitats físiques com puguin ser per exemple les
rutes saludables i altres exemples de prescripció social a
centres de salut com el d’Es Coll d’en Rabassa, La Vileta, Son
Cladera o Sa Indioteria a Palma. És important que es puguin
integrar els equipaments esportius també en l’ús dels espais
naturals. 

Per això nosaltres presentam aquesta proposició de llei
orientada que s’ampliïn totes aquestes activitats que tenen a
veure amb la promoció de l’activitat física des dels centres de
salut de manera coordinada entre totes les administracions i per
arribar al màxim de població. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment per a la defensa d’aquesta iniciativa té la paraula
pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Breument, just per
complementar les intervencions tant de la diputada d’Unidas
Podemos que m’ha precedit en la paraula, com del Sr. Mascaró
del Grup Parlamentari Socialista. A mi em passa un poc com
quan vàrem defensar aquella compareixença de la consellera en
què parlàvem de rutes...., perdona, parlava de dietes saludables,
no?, i un que ens va dir, digues... sí, “això ho hem de defensar”,
però si ho féssim també ja estaria prou bé, no? També és veritat
que quan un parla que prevé moltes malalties desgraciadament
ens adonam quan ja tens aquesta malaltia, us ho diu un que és
hipertens i (...)...

(Mal funcionament del so) 

... si deixàs de fumar també encara segurament seria prou
manco de risc, i també vist que són els que són també hem de
dir que no n’hi ha hagut cap mai que assegut a un bar s’hagi
romput una cama, també ho hem de dir, no?, però bé, ho faig
més en un pla anecdòtic i de broma, si m’ho permeten, vistes
les hores que són.

Evidentment, crec que l’educació per a la salut, és a dir,
aquella prevenció que és més important que no el tractament,
i no just des de termes purament econòmics, és a dir,
evidentment val molt més prevenir o és molt més barat prevenir
per a l’administració, però no parlam en termes econòmics,
parlam sobretot en termes saludables i, per tant, aquesta
educació s’ha de fer des d’una perspectiva integral.
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És veritat que des d’Atenció Primària ja es duen a terme
tota una sèrie d’exemples com el de les rutes saludables. La
diputada d’Unidas Podemos feia referència a tota una sèrie de
centres de salut que han posat de manera experimental una sèrie
de projectes en marxa i que al cap i a la fi es tracta d’exportar
i unificar aquestes experiències i fer que aquesta educació per
a la salut sigui una realitat, molt més enllà que un ho toqui amb
les mans quan se n’adona i, precisament a partir d’aquí,
rectifiqui, sense la necessitat d’haver d’arribar a aquest extrem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem 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. Primer de tot vull dir al Sr.
Ensenyat que asseure a un bar té risc a partir de la una de la nit
avui dia.

Senyores i senyors diputat, vagi per endavant el compromís
del Partit Popular amb la salut i l’esport, per això votarem a
favor d’aquesta proposició no de llei.

És fonamental l’assessorament i el seguiment adient per part
dels professionals especialitzats per afavorir la participació de
tots els professionals implicats en el consell de l’exercici físic
i establir i remarcar la importància de la realització periòdica
de les valoracions funcionals mèdicoesportives en la detecció
dels condicionants físics individuals i la conseqüent adaptació
de la pràctica esportiva, tal i com es descriu a l’exposició de
motius d’aquesta proposició no de llei.

És necessari per a la població tenir accés a les ofertes
d’instal·lacions esportives, als programes d’activitats o a la
xarxa de rutes existents als diferents municipis.

Els grups proposants insten la creació d’un pla d’activitats
físiques que impulsi la promoció de l’exercici físic o esportiu
a través dels centres d’Atenció Primària de salut, i està bé, és
molt correcta la petició, però, consideren que ara és el moment
en què l’Atenció Primària pot assumir més càrregues, ara que
tenen unitats bàsiques i centres de salut tancats, ara que
únicament atenen per telèfon a malalts de càncer, malalts
crònics o altres malalts, pacients amb diferent patologies?

El que necessita la població és no haver d’esperar un mes
perquè un metge l’explori; el que necessita també és no haver
d’esperar tres mesos per ser intervingut quirúrgicament; el que
necessiten és un servei sanitari reforçat sense dèficit de
personal sanitari i amb suficients especialistes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. També, Sra. Marí, estic d’acord que tot
això és una urgència i per tant important, el tema és quan
establim prioritats i passam qüestions de salut a un ram més
prioritari que a l’altre. Crec que aquest és complementari, i com
que aquí aquesta proposició no de llei, que a mi em sembla més
una declaració institucional que una proposició no de llei, entre
altres coses perquè és una definició d’obvietats i, a més a més,
de contemplar una línia que ja es fa, el meu centre de salut és
el de Santa Catalina i també ho fa, dins un nucli més urbà, més
context de Son Espanyolet i Santa Catalina i també ho fan; és
a dir, la iniciativa d’Atenció Primària l’ha tenguda molt més
enllà d’un pla i l’ha tenguda perquè la mobilitat, el senderisme
o el caminar és fonamental especialment per a la gent gran.

Si a més a més es recull a un pla, que és el que es planteja
aquí, nosaltres li donarem suport, però, Sr. Mascaró, un pla va
vinculat a un pressupost, eh?, no és allò de racionalitzar el que
tenim, un pla és un projecte i una de les primeres coses que es
miren és un informe econòmic i un informe jurídic. L’informe
jurídic segur que el té, l’informe econòmic és..., estam en un
moments de pressuposts, nosaltres, com que ens ho creiem,
mirarem que hi hagi dotació pressupostària el més aviat
possible, i el més racional també possible dins la situació
econòmica que hi ha que no és gens bona, i ben segur que tant
el director general d’Esports com el director o directora general
de Pressuposts s’hauran de barallar un poquet en aquest tema,
ja no dic si a més a més ho ha de pagar l’ib-salut.

En tot cas, sí que és una iniciativa que és necessària sempre,
un pla li dóna consistència, li dóna coherència i fa un calendari
d’una sèrie d’actuacions. Per tant, entenem que l’instrument
d’un pla o d’una estratègia és necessari, però hem de tenir en
compte que hi ha iniciativa privada aquí també, eh?, és a dir, no
és una qüestió de centre de salut, hem de tenir en compte si
també volem donar suport a una iniciativa que ja fan les
associacions de veïnats i les associacions dels barris, entre
altres coses perquè el centre de salut fa això dins l’horari que
li permet al centre de salut poder fer-ho, que sol ser els matins
i algun horabaixa. Les entitats ho fan dins un horari per
conciliar, sol ser el vespre. 

Si vostè guaiten... els que viviu a Ciutat o a l’àmbit on
visqueu i tengueu aquesta activitat als barris, si guaitau veureu
molta gent, grups de... veurem, ho farem en primera persona
del plural sempre, veurem molta gent fent aquesta iniciativa i
solen ser grups d’associacions de veïnats que han convocat el
seu entorn de barri a aquesta iniciativa. 

Jo crec que també els hem de donar suport, amb aquesta
guia, amb aquests itineraris, fent pública en els diferents
mitjans d’informació, xarxes, etc., aquesta guia.

I quan demanam la col·laboració d’ajuntaments i consells
insulars, i torn a això que en els plans sempre hi ha d’haver la
part de dotació econòmica, recordem que necessitaran recursos,
si han de senyalitzar, si han d’establir rutes, si han d’adaptar
aquestes rutes, que sé cert que n’hi ha moltes.

Faig aquestes reflexions no només perquè consti al Diari de
Sessions, sinó per que els grups que donen suport al Govern
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traslladin aquestes millores o aquestes reflexions a l’hora
d’establir aquest pla.

Si, a més a més, es creés una comissió de participació,
nosaltres, com a Ciutadans, hi acudiríem, traslladaríem
exactament això i si es fes, a més a més, una consulta a les
entitats encara la milloraria molt més, perquè és el que dic, a
més a més d’Atenció Primària les entitats, la iniciativa del
tercer sector ja desenvolupa moltíssimes d’aquestes actuacions
amb els criteris que s’estableixen d’argumentació aquí, que és
vida saludable, sobretot en el context COVID, no és un qüestió
només de sedentarisme a l’àmbit físic i fisiològic, sinó de salut
mental.

La no mobilitat, el tancament dins una casa dins el
confinament ha provocat -com sabem tots i com hem debatut en
altres iniciatives- un problema psicològic, un problema
d’angoixa i un problema que també s’ha de resoldre i aquesta
és una iniciativa a la qual reiter que donarem el nostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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, yo observo como otra vez los
grupos que dan apoyo al Gobierno balear están llenando el
cupo de la agenda de esta comisión, trayendo aquí iniciativas
que supongo les habrán dictado desde el propio Gobierno
balear. Yo no le daré apoyo porque no sé cómo se va a
concretar, ni con qué recursos pondrán en marcha esta
iniciativa.

En cualquier caso yo hago una reflexión y me gustaría si es
posible, que trajeran iniciativas, ya sé que cada uno trae las
iniciativas que quiere, yo no soy quien para decir a los demás
lo que tienen que traer aquí, pero yo agradecería, o me gustaría,
o tendría este deseo de que los grupos que dan apoyo al
Gobierno balear en algún momento pudieran traer iniciativas
que ayuden a mejorar la gestión del Gobierno balear o a
subsanar errores que estamos viendo que está cometiendo
prácticamente a diario el Gobierno balear.

Gracias.

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. Nosaltres donarem suport a
aquesta iniciativa, tot i que coincidesc amb el Sr. Gómez que
és una obvietat tot això que es plasma aquí damunt i que també
necessita un pressupost.

També me fa una mica de gràcia en el punt 4, allà on diu
“per poder posar a l’abast una xarxa local de centres esportius”.
Els ajuntaments ho han de sufragar? Vostès els passaran el

pressupost? Quin és el pla que es té? També m’agradaria, en
aquest sentit, saber exactament què, perquè els ajuntaments ja
no poden aguantar més coses, com vostès saben, han aguantat
molt pel que fa a les escoles, pel que fa als centres, pel que fa
a les unitats bàsiques de salut que estaven tancades; han hagut
d’aguantar queixes de molts de ciutadans i també han de
suportar donant i cedint els seus centres municipals, perquè per
exemple l’educació fos possible.

Dit això, nosaltres estam d’acord absolutament que
l’activitat física és una passa endavant per a la prevenció de la
salut, per això nosaltres hi donarem suport, no només física
sinó també mental, s’ha parlat aquí de les depressions, del que
ha fet també la COVID amb la nostra ment, però hi afegiria
moltes coses: allibera hormona de la felicitat, redueix estrès,
puja l’autoestima, ajuda a dormir millor, que això sí que s’ha
dit. I jo sí que afirmaria, perquè a més ho sé i ho he tocat en la
meva carn, com va de bé poder fer una mica d’exercici per ser
molt més feliç. L’efecte és multiplicador, però crec que això no
ho descobrim amb aquesta proposició no de llei, tot i que
nosaltres hi donarem suport.

I a més a més hi ha altres comunitats autònomes que ja
tenen des de fa molts d’anys un pla d’activitat física, per
exemple, el Pla d’activitat esport i salut que té la Generalitat de
Catalunya des de l’any 2007l; és a dir que pot ser una manera
de copiar aquesta iniciativa fer-ho bé.

I res més, per acabar dir que més exercici i menys Prozac.
Nosaltres hi donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Sí crec que tots estam d’acord
fonamentalment amb els beneficis de l’esport i de l’exercici
físic. Jo crec que bàsicament el que falta en aquest país de
manera general és cultura de l’esport. Sí que tenim molta
cultura d’escoltar el futbol per la ràdio, hi ha un excés d’ínputs
i de presència del futbol, que és com una plaga i te l’has de
menjar tan si vols com si no. Si tots els esforços que es destinen
en aquest país a mantenir present en els mitjans de comunicació
públics, cosa que és gravíssima, tants de minuts de presència de
futbol, sense que això doni peu a interpretar que estic en contra
del futbol, que no és això, si els mateixos minuts es destinessin
a promoure l’activitat física per part de totes les franges de la
nostra ciutadania, seríem una societat molt més feliç,
indiscutiblement, molt més sana i hi hauria un estalvi
impressionant en els comptes de la salut pública. 

I en definitiva, seríem més creatius i seríem més competitius
a tots els efectes, perquè jo mateixa puc dir que he provat en
primera persona els beneficis de l’activitat física continuada en
el seu dia, ara no, com és, crec, notori i evident, però sí en el
seu dia. I per tant, estic totalment a favor d’aquesta iniciativa.
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I és cert, però, que, també agafant un poc les intervencions
que m’han precedit i que em semblen algunes prou interessants,
potser trob a faltar, i això no em serveix a mi per esmenar cap
dels punts, però sí per fer una reflexió, trob a faltar un poc de
concreció, especialment respecte de com s’implantarà aquest
pla en els centres de salut. Perquè aquí hi ha gent que sí que
explica que ja n’hi ha de centres de salut que desenvolupen
d’alguna manera els objectius que aquest pla pretén, però
també n’hi ha molts altres que no, de fet, la gran majoria no.

Per tant, com arribarà a aquests centres? Quina feina
s’haurà de fer per part del Govern per arribar a aquests centres
i quins recursos en general se’ls hauran de dotar? No me
referesc tant a la partida pressupostària, però quins recursos
s’hauran de dotar: hi haurà d’haver més personal, hi haurà
d’haver més fisioterapeutes, hi haurà d’haver experts en
educació física? M’agradaria que ens concretessin un poc com
s’ha de materialitzar aquest pla.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara obrim un torn de paraula per contradiccions.
Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Mascaró,
per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies presidenta. Faré la intervenció des d’aquí.
Respecte de les intervencions dels diferents grups
parlamentaris, he vist certa preocupació un poc amb la reflexió
que ha fet la representant del Grup Mixt respecte de les
dotacions pressupostàries o les concrecions del pla i guia de
l’activitat esportiva.

Jo entenc que estam molt a prop, ja ha començat la
tramitació parlamentària dels pressuposts. Em sembla que els
diferents grups demanen una concreció a una proposició no de
llei que intenta ser en part política, però també, per una part,
pràctica a l’hora de millorar la vida sanitària i saludable de la
ciutadania, i aquesta concreció l’haurà d’aportar el Govern de
les Illes Balears, amb la resta d’administracions depenent dels
punts que aprovem en aquesta comissió, tant si és
d’infraestructures, com del procediment exacte de com es du a
terme aquest pla, que nosaltres disposam que el Govern balear
executi.

Després, d’acord amb el Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos, que ha fet la reflexió que aquestes mesures s’han
d’ampliar des dels centres de salut, amb unes mesures de
prevenció. Així com MÉS per Mallorca, que ha valorat també
que s’ha de fer una certa educació de la salut, també li voldria
dir que quant a aquestes pràctiques esportives, quan són
pràctiques més esportives més que una activitat física,
parlaríem d’activitats de grup, esportives en equips, que també
poden ajudar a la cultura, a la inclusió, al creixement en valors,
en valors un poc educatius que vostè deia.

El Partit Popular demanava si ara és el moment. Bé, aquesta
proposta intentava ser, ja ho he dit al principi de la intervenció,
com deia també el Sr. Gómez, és cert que la pandèmia ens ha

evidenciat moltes coses, ens evidenciat en aquest cas en el
sector esportiu, després del confinament una necessitat, però
pensam que bé, aquesta proposta és atemporal, que pot servir
per a després de la pandèmia i abans. I si ara és el moment o no
per fer aquest tipus d’iniciativa des de la sanitat pública, jo crec
que sí, així com moltes altres, sempre que es faci des de la
sanitat i pública, que crec que hi ha grups que aquesta part
pública no la tenen tan clara.

A VOX, jo no sé si vostès els dicten les iniciatives que han
de fer, nosaltres tenim llibertat per poder presentar iniciatives,
sempre i quan siguin raonades i siguin possibles. No sé si vostè
està acusant d’alguna cosa a aquest grup que té en el seu propi
grup parlamentari.

I agrairia a la resta de grups el suport majoritari de la
proposta. Crec que és una confirmació com altres que va donar
la pandèmia, l’enfortiment dels serveis públics, de governar des
de la proximitat de la ciutadania. I per tant, en aquest cas crec
que des de la representació pública hem de posar nous ponts i
eines per millorar la vida de la salut i millorar la vida de la
gent.

Gràcies.

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, president. És evident i coincidesc amb la
representant del Grup Mixt, que manca cultura de l’esport en el
nostre país, totalment d’acord amb la seva intervenció. És
evident que hem de presentar iniciatives que puguin millorar la
gestió de govern i aquí respondria a VOX, existeix evidència
científica absolutament variada i des de fa moltíssims d’anys
que l’activitat física genera múltiples beneficis, la representant
d’El Pi n’ha enumerat un bon grapat i també el representant de
Ciutadans. És a dir que la incorporació de l’activitat física en
plans graduals i que puguin ser assumits per la població,
especialment quan es fan en grups, generen encara un efecte
sinèrgic i molt més beneficiós per a la població.

Evidentment els centres de salut en aquests moments no
poden encabir res més. Estan treballant al màxim de les seves
capacitats, i per això fan falta recursos, i com bé deia el Sr.
Mascaró estam en procés d’elaboració i de modificació amb
esmenes dels pressuposts que s’han de millorar, ampliar i
adaptar. Evidentment enmig d’una pandèmia hi ha activitats
que són prioritàries, però hem de tenir en compte que la
promoció de la salut, si no es fa, al final sempre surt més cara.

I els ajuntaments evidentment tenen el pressupost que tenen,
no poden encabir més, amb els recursos actuals; per això
necessiten suport.

És un programa amb horitzó de futur, però que s’ha de
començar, ja sigui amb pilotatge a centres, que se’ls posi un
reforç, o de manera voluntària, que nosaltres pensam que passa
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sí o sí per un reforç en el personal i la dotació que tenen els
centres de salut.

I just per acabar, sembla mentida que s’hagin de desdir o
d’haver de comentar falsedats en seu parlamentària. És
absolutament fals que els pacients de càncer en aquesta
comunitat autònoma només siguin atesos per telèfon. Això no
es pot dir, és fals. Hi ha un esforç molt gran dels professionals
per atendre tots els pacients, i especialment aquest col·lectiu de
risc.

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. Molt breument. Entenem (...)...

(Mal funcionament del so)

... centres de salut es faci una oferta més (...),

(Mal funcionament del so)

... sinó que aquesta sigui integradora de les diferents ofertes que
ja hi ha dins un municipi, dins un barri de Ciutat o dins
qualsevol estructura; és a dir, no es tracta d’oferir més
activitats, sinó moltes vegades de cohesionar les que ja hi ha.

I em remet precisament a aquells exemples de programes
que ja funcionen amb prou èxit, on fan aquesta feina
integradora: es creen rutes saludables però també es fa una
feina amb diferents entitats socials, amb associacions de
persones majors, etc., precisament per complementar aquesta
tasca i poder fer aquest abordatge des d’una perspectiva que
sigui molt integral, i a més també integradora.

Això era el sentit original de la PNL quan la vàrem
presentar, i crec que val la pena tenir-ho en compte,
especialment escoltant determinats comentaris que anaven
precisament en una direcció contrària, és a dir, aquesta
precisament ha de ser integradora de tota l’oferta que ja hi ha
amb aquest mateix objectiu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 9077/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària.

LA SRA. SECRETÀRIA:

12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9077/2020, relativa al Pla d’activitat física.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 9426/20,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a reforç
del servei d’infermeria de l’hospital de Formentera per a
l’atenció a la cronicitat, realització de TAC d’urgència i
servei de diàlisi.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
9426/20, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
reforç del Servei d’infermeria de l’Hospital de Formentera per
a l’atenció a la cronicitat, realització de TAC d’urgència i
servei de diàlisi.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Mixt, la Sra. Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Se’m permet fer la intervenció des del
meu escó? Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si vostès volen poden emprar tant tribuna com el seu
lloc.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Perfecte. Idò si els sembla bé ho faré des d’aquí. Aquesta
proposició no de llei es va presentar el mes de juny i, com que
ja preveia en aquell moment que passaria el que ha passat, és a
dir, que han passat moltíssims mesos fins que s’ha pogut
debatre, vaig trobar adient incorporar diferents qüestions,
diferents serveis de salut que res a veure tenen entre ells,
evidentment, però que són actualment una necessitat per a
l’Hospital de Formentera, i que malauradament després de molt
de temps segueixen a l’espera d’una resposta. Per tant, el que
faré ara és procedir a explicar els tres serveis dels quals parlam
aquí.

Per una banda, parlam de l’estratègia a la cronicitat. El
Govern va aprovar la seva estratègia per la cronicitat fa
aproximadament un any i escaig, dos anys, crec que a finals de
la legislatura passada, un projecte crec que molt ambiciós; per
altra banda, molt, molt necessari, evidentment, però novament,
com hem parlat anteriorment, els plans i els programes
necessiten recursos, necessiten continuïtat i necessiten
professionals que vetllin pel seu compliment, i evidentment
també molta coordinació entre Govern, consells insulars,
ajuntaments, etc.

En el cas de Formentera la implantació de l’estratègia de
cronicitat realment no s’ha fet, vull dir que es pot dir així de
clar, no s’ha fet, per qüestions diverses que tampoc no conec
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plenament, però el que és cert és que si vostès en algun moment
han fet una mirada a aquest pla veuran que s’estableix la figura
de l’infermer o l’infermera de casos com una figura cabdal, per
què? Doncs per atendre aquestes persones que normalment...,
és a dir, que tenen evidentment malalties cròniques, que
normalment passen molt de temps fent seguiments per part del
Servei de Salut, i que en moltes ocasions, a més, no només han
de ser ateses pels serveis de Salut, i a més de manera periòdica,
sinó que a més a més també a vegades han de ser atesos per
altres serveis, serveis socials..., altres tipus de serveis.

Per tant, la diagnosi que s’ha fet en el aquest pla és que
aquest tipus de persones realment necessiten d’una figura, en
aquest cas aquest infermer o infermera de casos, coordinadora
de les seves necessitats, de les seves cites mèdiques, de la seva
atenció social i a tots els efectes, és a dir, a tots aquells efectes
evidentment que tenguin relació directa amb la seva condició
de salut.

En vista d’aquesta necessitat que vàrem detectar a
Formentera vàrem presentar una esmena al pressupost
d’enguany, al pressupost de 2020, i feliçment aquella esmena
va ser acceptada. Però igual que dic que feliçment aquella
esmena va ser acceptada, també és cert que a dia d’avui aquest
infermer o infermera gestor de casos a l’illa de Formentera no
hi és, i per tant per molt que hagi estat pressupostat aquesta
figura no està designada i no hi ha cap persona que s’ocupi de
fer aquestes funcions.

Per tant, pensam que no pot haver-hi més demora, l’any
2021 ha de ser l’any en què veritablement, i preferiblement a
primers d’any, hi hagi aquesta figura, perquè tots els malalts
crònics de Formentera, i especialment, com dic, aquestes
persones, que són malalts crònics però que són als seus
domicilis i que pràcticament la seva agenda diària és un seguit
de visites mèdiques i de monitoritzacions i de seguiments
mèdics, puguin tenir una atenció adequada, puguin tenir una
atenció adequada d’una vegada per totes.

No sabem quants de casos hi ha, també els ho dic, no sabem
quants de casos hi ha. Fem una estimació, pensam que en
aquesta situació pot haver-hi entre 25, 30 persones, potser
alguna més, perquè, és clar, les malalties cròniques no sempre
van lligades a qüestions d’edat, també hi ha gent més jove amb
malalties cròniques. Per tant, crec que aquí hi ha una figura que
és absolutament necessària per a la nostra illa; ho és per a totes
les illes, però, en aquest cas, quan afegim a Formentera la
dificultat de poder acudir a cites amb especialistes, que en
moltes ocasions són més accessibles a l’Hospital de Can Misses
que no a l’Hospital de Formentera, i que a més les vicissituds
meteorològiques tampoc no ajuden en moltes ocasions, crec
que queda més que justificat que Formentera ha de comptar ja
amb aquesta persona. Bé, això, d’una banda.

A continuació parlaré del TAC. El TAC, aquest equip de
diagnosi, aquest equip que permet avaluar i que és tan
necessari, i que de vegades pot fer la diferència de rebre una
atenció urgent, adequada i ben diagnosticada, a no rebre
aquesta diagnosi adequada, es va instal·lar a Formentera a l’any
2018, l’estiu del 2018, sobretot també perquè hi havia una
demanda ciutadana molt important des de la nostra illa. Hi
havia diferents proposicions no de llei presentades aquí per part

nostra, es varen aprovar, també feliçment, i feliçment aquest
TAC, sí, es va instal·lar a l’Hospital de Formentera i dona un
servei excel·lent, i sobretot actualment tots els TAC programats
es fan des de Formentera, cosa que també ajuda molt, molt,
molt a la qualitat de vida de la gent i a no haver-se de desplaçar
contínuament a l’Hospital de Can Misses, i evidentment també
descongestiona el servei de TAC de Can Misses. Però resulta
que no es poden fer TAC d’urgència, i no és que l’equip no ho
permeti, sí que ho permet, el que no tenim és el reforç
d’infermeria perquè es puguin fer aquests TAC d’urgència, i
això evidentment és molt greu a efectes... o com a mínim per a
la nostra consideració, perquè lògicament els TAC d’urgència...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, hauria d’anar acabant, per favor.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... -acab, sí-, els TAC d’urgència també poden definir si una
persona ha de ser trasllada immediatament a Can Misses o a
Son Espases o si bé poden rebre el tractament a Formentera.
Per tant, és indispensable.

I el darrer punt. El darrer punt parla de diàlisi. Ahir ja
vàrem formular una pregunta a la consellera de Salut sobre
aquesta qüestió, va queda en l’aire quina és la intenció del
Govern respecte de la instal·lació dels equips adequats a
Formentera per realitzar diàlisi als tres pacients que a dia
d’avui viatgen a Eivissa dia sí i dia no, i que, des del nostre
punt de vista, és absolutament injust, i que requereix una
solució àgil i ràpida per part del Govern de les Illes Balears. No
podem tenir tres persones en dansa tot el dia ambulància amunt,
barca amunt, barca avall en ple estiu, amb 40 graus, en ple
hivern, en dies de mal temps, etc.

Els he de dir una cosa -permeti’m, presidenta-, però jo he
d’il·lustar un cas perquè un d’aquests pacients m’ho ha dit, i jo
em veig obligada a il·lustrar aquest cas, i acab. Un d’aquests
pacients em va dir fa uns dies que l’hivern passat, vostès saben
que no poden transcórrer moltes hores entre una sessió de
diàlisi i una altra, l’hivern passat per culpa d’una tempesta, un
dia va haver-hi una tempesta molt gran i les barques no varen
passar, varen haver de ser traslladats amb helicòpter perquè ja
havien exhaurit el límit que podien esperar per rebre aquesta
diàlisi. Això no pot passar a Balears, no pot passar.

I no podem tenir ciutadans de tercera. Els formenterers no
ho som, evidentment. Per tant, el Govern ha de donar resposta.

Esper que vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, el seu temps ha exhaurit. Té un segon torn, si vol
després...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, només volia dir que respecte de les esmenes que ens han
presentat si estan disposats a fer transaccions afegint-hi...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Després es podrà posicionar sobre les esmenes, no es
preocupi.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies. Sí, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca les esmenes
RGE núm. 16259 i 16260/20.

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí. Gràcies, presidenta. Preferesc intervenir des d’aquí, si
no és problema. Evidentment la pandèmia o la gestió sanitària
de la pandèmia de la COVID ha fet replantejar moltes
qüestions, moltes coses que es portaven a terme i que
pràcticament d’un dia per l’altre es varen posar totes potes per
amunt per gestionar la urgència sanitària que es va generar a
principis d’aquest any.

Això, si bé és certa aquesta qüestió, també és veritat allò
que es diu, que els arbres no ens han d’impedir veure el bosc,
i també hi ha moltes qüestions que, una vegada superats els
mesos més durs de la pandèmia, on la població va estar
confinada, el servei de salut ha anat recuperant serveis..., ha
anat recuperant amb una certa normalitat serveis que es
prestaven anteriorment. 

En aquest sentit no fa moltes setmanes a aquesta mateixa
comissió vàrem debatre una PNL relativa a la recuperació dels
programes de cribratge de càncer i vàrem poder constatar com
des del mes de juny, quan va finalitzar la declaració de l’estat
d’alarma, s’havien recuperat moltes de les cites i s’havien
programat cites noves en relació amb el càncer de pit i també
el càncer de còlon.

En aquest sentit, com bé deia la representant de Gent per
Formentera, es refereix en el seu primer punt de la PNL, la
qüestió de la cronicitat, que és una d’aquestes altres qüestions
que també es portaven a terme prèvia a la pandèmia de la
COVID-19 i que ha pogut veure’s alterada atesa la urgència
sanitària que s’ha generat posteriorment. 

En aquest sentit és important destacar la qüestió que perquè
a Formentera aquest servei funcioni es requereix la
disponibilitat d’una persona, un infermer o una infermera, en
aquest cas gestora que pugui ser capaç de gestionar en el marc
de les seves competències i de gestionar i desenvolupar en el
marc de les seves competències el Pla de cronicitat del Govern.

Per això, des del Grup Parlamentari Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca hem plantejat una esmena en
aquest punt on instam el Govern a avançar en l’estratègia de

cronicitat i que aquest avanç que es porti a terme, en el cas de
Formentera, permeti assegurar la disposició d’un perfil
professional d’aquest tipus o, si no és possible, que dins el
propi servei de l’hospital de Formentera es disposi qualque
tipus de persona que pugui realitzar aquesta tasca. Un poc
aquest és el plantejament que es realitza a la primera esmena
del Grup Parlamentari Socialista, Podem i MÉS per Mallorca
en el primer punt d’aquesta PNL, d’aquesta iniciativa de Gent
per Formentera.

En el segon punt també es planteja, com bé deia la
representant de Gent per Formentera, la Sra. Sílvia Tur, dues
qüestions. Una és la del servei de TAC que, si bé funciona de
forma ordinària, es requereix que també tengui un plantejament
amb urgències sanitàries i amb la qüestió de la diàlisi. En
primer lloc, hem plantejat una esmena a aquest altre punt on
plantejam que s’incrementin els serveis a l’hospital de
Formentera i que en aquest increment de serveis es tengui
especial atenció o es prioritzin les proves diagnòstiques TAC
d’urgència i també la qüestió de la diàlisi, que és una qüestió
important que fa dies que està molt present en els mitjans,
sobretot d’Eivissa i de Formentera, i que és cert que afecta una
població molt petita, són ara mateix tres persones que utilitzen
aquest servei a l’hospital d’Eivissa, Can Misses, i que s’han de
desplaçar. 

Tal vegada pot semblar que des d’un vessant econòmic, si
només ens deixam portar pels nombres, es pot mantenir aquest
mateix servei així com el presta ara mateix el servei de salut,
que, ahir mateix la consellera, a la resposta a la pregunta de la
Sra. Tur, va explicar com hi ha tot un dispositiu aposta per
atendre aquestes persones i afavorir aquests desplaçaments.
Però també hem de tenir en comptes les característiques
d’aquestes persones, la malaltia que pateixen, les incomoditats
que això pot generar. En aquest sentit, hem de tenir aquest punt
sensible també, evidentment, i valorar exactament que s’ha de
fer qualque cosa més en aquest sentit. 

Evidentment ara mateix les urgències i sobretot a l’àmbit de
salut són moltes i implantar tot aquest conjunt de serveis pot
requerir, per una banda, recursos i també temps. De fet, el
servei de diàlisi requereix de professionals concrets, d’una
disposició de les pròpies instal·lacions de l’hospital, en aquest
cas de Formentera, on es pugui disposar d’aquest servei 
desenvolupant-lo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Dalmau, hauria d’acabar.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

... -acab tot d’una, presidenta-, i desenvolupar-lo amb totes les
garanties per als seus pacients.

Per tant, al darrer de la seva intervenció, Sra. Tur, deia que
estaria disposada a transaccionar aquestes esmenes, crec que
després del debat tenim un espai per poder comentar-ho. La
voluntat dels tres grups que signam aquestes esmenes, per
descomptar, és arribar al major consens possible i que això
pugui sortir endavant. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Faré la intervenció des d’aquí per poder
mirar a la cara a la diputada Tur, de Gent per Formentera,
perquè en política i en salut és important mirar-nos a la cara i
poder parlar i compartir.

És aquesta la iniciativa que presenta extraordinàriament
necessària i justificada, independentment del nombre de
persones que pugui afectar. Per què? Perquè parlam de
cronicitat i parlam del TAC d’urgències, que també té a veure
moltes vegades amb una prevenció d’una discapacitat o d’una
possible seqüela que comporti una cronicitat, i del Servei de
Diàlisi, que evidentment és una situació prou penosa per a les
persones que l’han de patir. Efectivament, en el ple ens va
explicar els diferents casos als quals vostè feia referència per
poder sol·licitar aquest servei.

Quan parlam de cronicitat parlam d’una afectació important
en la vida de les persones, no només a qui ho pateix sinó també
a qui l’acompanya, qui el cuida, que majoritàriament són
dones: parelles, filles, nores, nebodes, que s’encarreguen, i
mares també, que s’encarreguen de tenir cura i atendre aquella
persona que té un problema de salut, que pot ser de per vida,
més o manco greu, que pot venir acompanyat fins i tot de més
situacions. 

Les infermeres gestores de casos són elements fonamentals
dins l’estratègia de cronicitat perquè el que fan és suplir aquest
pelegrinatge que solien fer dones cercant cites, coordinant
administratius, coordinant fins i tot metges entre si o infermeres
entre si aportant informes clínics d’altres especialistes perquè
es poguessin millorar i coordinar les medicacions, les proves o
els tractaments que reben aquests pacients.

D’aquesta manera és evident que quan parlam de gestores
de casos tota la població de les Illes Balears hauria de tenir-hi
accés i evidentment l’illa de Formentera en aquests moments no
té aquest recurs i, per tant, és necessari que es pugui impulsar.

Ben igualment és necessari que es pugui posar en marxa els
TAC d’urgència pels motius que vostè comentava, i que la
diàlisi es pugui fer, evidentment, dins l’illa de Formentera i
evitar el trasllat d’aquests pacients amb les situacions
d’inestabilitat, de cansament, etc., que pateixen derivat d’aquest
tractament.

Així doncs, nosaltres hem presentat aquestes esmenes
conjuntes, esperarem el seu torn a veure quin tipus de
transacció pot o vol fer-nos, però per la nostra part, com a
Unides Podem evidentment donam suport a la iniciativa i
esperam que puguem arribar a un enteniment.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, també per la seva defensa té la paraula per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Ensenyat, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Voldria agrair d’una manera molt
especial a la Sra. Tur aquesta exposició que ens ha fet i que
reflecteix una realitat que moltes vegades els ciutadans de les
altres illes desconeixem per aquella doble i triple insularitat que
moltes vegades no, que la majoria de vegades evidentment
afecta l’illa de Formentera i afecta la vida de moltes persones.

Compartim, per tant, evidentment el sentit d’aquesta PNL
com bé ha dit el Sr. Juli Dalmau abans es tracta de
complementar la seva proposta, en aquest sentit de fer-la més
viable i especialment a partir de les possibilitats reals. Entenc,
diríem, que les propostes o les esmenes que nosaltres hem
presentat com a grups que donam suport al Govern segurament
necessitaran d’una concreció dins el temps i jo entenc que
també pot ser (...) la mar de bé (...)...

(Mal funcionament del so)

... coses quan es proven evidentment, si no es posa un termini
pot ser que acabin dins un sac (...)...

(Mal funcionament del so)

... evidentment (...) posar un termini, i evidentment totalment
d’acord amb vostè. Vostè abans ho ha dit en la seva exposició,
és una situació totalment, absolutament injusta ha dit, no?, i
efectivament així és i nosaltres també ho consideram i
evidentment necessita una resposta immediata precisament
també, perquè, com bé vostè ha dit, les ciutadanes i els
ciutadans de Formentera no són ciutadans ni ciutadanes de
segona i per tant, mereixen exactament les mateixes
oportunitats que qualsevol ciutadà de la resta de les Illes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem 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. Com ha explicat la diputada del
grup Gent per Formentera al pressupost de la Conselleria de
Salut d’aquest any 2020 hi havia prevista una partida per
contractar un infermer o infermera gestora de casos que encara
no ha arribat. 

Consideram totalment necessari per a l’illa de Formentera
la contractació d’aquest professional per donar un millor servei
sanitari a tots els ciutadans que ho necessitin. A més de ser
necessària la contractació de personal especialitzat per a l’ús
d’equipaments de TAC i diàlisi per poder posar en
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funcionament a l’hospital i permetre proves diagnòstiques, com
també la realització de diàlisi a l’illa.

La setmana passada a la compareixença de la consellera de
Salut on va exposar i explicar els pressuposts que té prevists
per al proper 2021, des del Grup Parlamentari Popular
sol·licitàrem a la Sra. Gómez si tenia previst reactivar el servei
d’hemodiàlisi a Formentera. La seva resposta va ser la següent:
“Quant al servei d’hemodiàlisi a Formentera ho estam
estudiant, estam estudiant les possibilitats, són pocs pacients”.

Ho estam estudiant, són pocs pacients, deia la consellera, el
que necessiten els pacients és tenir serveis, siguin pocs o molts
els malalts perquè el mateix dret a una sanitat pública té un
ciutadà de Formentera que un de Mallorca, que un de Menorca
o un d’Eivissa.

El Sr. Mascaró a la seva intervenció parlava de serveis
públics. Aquest servei d’hemodiàlisi és el que necessita
Formentera, el que necessiten és tenir assistència i és tenir
accés als tractaments sense haver de superar carreres
d’obstacles per arribar d’hora tres dies la setmana per poder
rebre el tractament.

Per tant, votarem a favor dels dos punts que planteja el grup
proposant i entenem que la redacció és més incisiva en la
problemàtica que no en la proposta d’esmenes que fan els grups
que donen suport al Govern, ja que el Partit Socialista, Podem
i MÉS per Mallorca afegeixen “sempre que es puguin assegurar
uns estàndards de qualitat òptims per als pacients en la
prestació d’aquest servei.”

Des del Grup Popular consideram que si s’ofereix el servei
és farà assegurant els estàndards, faltaria més, i el que s’ha de
fer és oferir aquest servei a Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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, esperarem a donar-li el nostre
posicionament quan vostè sigui capaç de transaccionar el
concepte “urgència” amb el concepte “avançar” i el concepte
“urgència” amb el concepte “dimensionar” envers la seva
exposició i envers el criteri que tenim... el criteri no, l’empatia
i l’assumpció dels 59 diputats amb tots els nostres discursos
transversals a qualsevol comissió de la situació dels
formenterencs i formenterers. Si vostè és capaç de
transaccionar això, jo esperaré el seu argument.

I sobretot per una qüestió..., el diputat del Partit Socialista
de les Illes Balears ha comentat a l’esmena que cercarà algun
tipus de recurs disponible dins l’hospital per donar resposta, a
la vegada complint els estàndards de qualitat òptims, tampoc no
sé molt bé com es combinarà això. Perquè si s’entén des dels
professionals que s’estàndard de qualitat òptim ha de ser un
infermer/infermera especialitzat en tema de TAC, no sé què

serà la mobilitat d’aquest recurs disponible a l’hospital quan no
hi és, i vostè els demana aquí.

Jo el que dic, el nostre grup parlamentari evidentment com
no pot ser d’una altra manera donarà suport a la seva
proposició no de llei, amb el raonament que vostè ha fet, per
dues qüestions: una, el nostre plantejament territorial d’igualtat
d’oportunitats en tots els àmbits dels serveis públics és a totes
les illes, criteri general que duim a tots els nostres debats. Dos,
aquest govern quan presenta TAC i fa la foto parla d’urgències
i parla de programar, del 2018, i aquest govern de fa cinc anys,
eh?, vostè els dóna suport, quan parla de la infermera que
vostès plantegen aquí, diu que ja n’hi ha una que coordina
Formentera, perdoni, el centre de salut de Formentera, no
l’hospital, la Sra..., en aquell moment, Mónica Yern, i que, a
més a més, ha fet una formació especialitzada i que ha promès
que abans de final del 2019 hi hauria 50 infermers més,
infermeres més dels 45 que ja hi ha.

Quan planteja això, i vostè du aquesta PNL jo ja venia amb
sí per descomptat, tot i que vostè sap que la nostra línia és
tractar de transaccionar i millorar, però no veig cap millora,
perdoni cap millora, cap possibilitat d’arribar a uns terminis
d’urgència que són els que vostès plantegen. I quan vostè a més
parla dels efectes meteorològics que són obvis i que ja ha
passat és molt difícil que entenguem que això pugui ser. I si
això no és una prioritat per a la Conselleria de Salut i Consum
i dins el pressupost d’enguany, d’enguany, que es tramita en
aquesta cambra per a l’any que ve, jo puc entendre el
raonament, no el compartesc, de l’infermer escolar, diu que hi
ha un servei, diu que no és necessari malgrat el reivindiqui
SATSE i el Col·legi Oficial d’Infermers i Infermeres de les
Illes Balears, no el sindicat, el col·legi oficial, però que es
dimensioni, es tracti de cercar una solució a un
infermer/infermera especialista en aquests dos àmbits o posar
en marxa un servei, rehabilitar un servei de diàlisi per a tres
persones que són el cent per cent dels patòlegs, dels malalts
d’aquesta patologia, crec que no hi ha molta discussió.

Per tant, ja li dic, tal com ho dur vostè aquí, llevat que es
desvirtuï amb la seva transacció com quedi, nosaltres li
donarem suport. Si la seva transacció és arribar a un acord que
no quedi concretat en el més immediat que es pugui donar, Sra.
Tur, el nostre grup parlamentari no cap als formenterers, però
el nostre grup parlamentari no entendrà una passa enrere a una
cosa que no quedi definida, per tant valorarem abstenir-nos.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, como no puede ser de otra
forma, nosotros vamos a dar apoyo a esta iniciativa, por
supuesto, no podemos consentir que haya ciudadanos de
primera, de segunda o de tercera en esta comunidad autónoma,
¡sólo faltaría que los ciudadanos de Formentera no tuvieran los
mismos derechos que los de Mallorca o los de cualquiera otra
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isla, pagan los mismos impuestos que los demás, pagan la
misma Seguridad Social que los demás y tienen derecho a las
mismas prestaciones que el resto! Es un auténtico atraso que
estemos todavía así hoy por hoy. 

Yo conozco las otras islas, he estado trabajando en otras
islas y me di cuenta de la realidad cuando me tocó estar un año
en otra isla que no era Mallorca, y me di cuenta de que los
servicios están a años luz de como son en Mallorca, y me
parece una auténtica injusticia y me parece una falta de
previsión por parte de todos los gobiernos autonómicos que ha
habido hasta ahora, que han permitido que todo esto haya
seguido así y que no se haya avanzado a la misma velocidad en
todas las islas, parece que todo se lo queda Mallorca y el resto
de las islas, como que no las vemos, como que no vamos, hay
un mar por enmedio, parece que no existen. Bueno, pues sí
están ahí y tienen todo el derecho del mundo a tener los mismos
servicios que los demás.

Por tanto, daremos apoyo, y nos gustaría que se mantuviera
en los términos en los que está expresado porque es mucho más
contundente, de la otra forma se desvirtua un poco y se queda
un poco más al aire y no sabemos muy bien cuando al fin
llegarán a poner en marcha estos servicios. Pero bueno, eso ya,
esperaré a que usted me diga cómo transacciona.

Gracias.

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. Sra. Tur, li vull donar
l’enhorabona per l’exposició que ha fet i també per aquesta
iniciativa que és que ens fa obrir els ulls, una vegada més, a la
doble i a la triple insularitat, com passen aquestes coses a l’illa
de Formentera, és a dir, efectivament hi ha ciutadans de
primera, de segona i de tercera i a vostès els ha tocat la pitjor
papereta en moltes de coses, però també en aquestes que avui
tractam.

Està clar que la figura de l’infermera gestora o de
l’infermera, ho dic en femení perquè efectivament és en femení,
encara que siguin infermers moltes vegades, és una bona
mesura, és una bona figura, capaç d’aglutinar i de coordinar el
que hauria de ser la salut sempre; és a dir, veure’ns des del punt
de vista integral, no som una persona que tenim una diabetis i
després miopia i després tenim..., no, no, és que som una
persona que tenim tot això i per tant, se’ns ha de veure com un
tot, i pensam que l’infermera gestora fa aquesta funció
espectacular, necessària, imprescindible diria, per poder
contemplar les persones des d’un punt de vista holístic si m’ho
permet.

Dit això, és vera, n’hi ha 45 i 5 més que s’havien de
contractar, segons les informacions que tenim, no sé si és així
o hi ha informacions de darrera hora que desconeixem. Però ja
no és que sigui necessari, és que és un dret, és un dret que tenen
com a formenterers a tenir el mateix que tenim nosaltres a

Mallorca. És que és una vergonya, és que és una vergonya que
això passi.

I ja el tema del TAC i el tema de la diàlisi, ja em sembla de
nota. Vostès imagini'ns que aquí a Mallorca un familiar nostre
té un accident, la persona que més estimam, se l’imaginin i
resulta que li han de fer un TAC d’urgència i no es pot, quan
està en joc la seva vida. O una persona que està fermada a una
diàlisi i no es pot, perquè, au idò, mira, ens l’endurem en
helicòpter i ja no és per cansament, ni per necessitat, ni per
debilitat que deia vostè Sra. Martín, és que és un dret i això sí
que no ho hem de consentir.

I li don l’enhorabona una altra vegada per aquesta iniciativa
que està claríssima i que no necessita de cap manera esmenes.
I no les necessita, a no ser que aquestes esmenes el que vulguin
és diluir. Sr. Dalmau no és “ara hi ha moltes urgències”, és que
això és una urgència, és que això que planteja la Sra. Tur és
una urgència i és un dret. Idò, miri, la resta d’urgències idò
igual s’han de compartir. 

Jo crec Sra. Tur, que efectivament estic amb el Sr. Gómez
i amb el que han dit els meus predecessors, que aquí no hi ha
esmena que valgui. Vostè ho ha explicat perfectament, vostè
parla per exemple de personal d’infermeria especialitzat. Vol
dir-me per què hem de dir “permeti assegurar la disposició d’un
infermer o infermera gestora de casos” o es digui que ha de ser
“en condicions”. És que es pressuposa que ha de ser en
condicions, és que es pressuposa que ha de ser en condicions.
No entenc aquestes esmenes a no ser que sigui “esperin, perquè
va a ser que no” i que ja es farà quan es pugui, perquè en
aquest moment no es pot. Si no és així, ens ho hauran de tornar
explicar, perquè nosaltres no ho entenem.

Per tant, nosaltres no creim que les esmenes es pugin
transaccionar, pensam que vostè ha dit molt clar, clar i
llampant, més clar no és possible i a més, és urgent,
efectivament és una urgència, de vida o mort és una urgència.

Per tant, Sra. Tur, comprenc que es vegi obligada a
transaccionar si vol que això tiri endavant, també ho puc
comprendre, però bé que té el nostre suport sense esmena, però
de caixó. I també li puc anunciar que nosaltres presentarem
esmenes parcials en aquest sentit en els pressuposts de l’any
que ve perquè vostè ens ha fet veure una vegada més, com és
de surrealista aquesta societat nostra i com es gestionen les
illes. I miri ja li dic, no ens va bé.

Gràcies per obrir-nos el sulls una vegada més i ja li anunciï
esmenes parcials que afavoreixin Formentera, no que
l’afavoreixin, que la igualin, perquè té tot el dret. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Procedeix ara a la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts. Per la qual cosa es demana a la Sra. Tur
si vol la suspensió de la sessió o si podem continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Per part meva podem continuar.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs li correspon a vostè intervenir per fixar
posicionament en relació a les esmenes, té un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, jo el primer que voldria dir
és que don les gràcies a tots quants som aquí, perquè crec que,
bé, no sé si depenia de la meva exposició, però crec que la
mateixa redacció és prou clara i, a més, amb la intervenció
d’ahir també parlant de diàlisi la qüestió va quedar tan clara
que és que no dóna peu tampoc a molts dubtes.

No és desig de ningú, estic absolutament convençuda, no és
desig de ningú, ni de cap govern, ni de l’actual, ni l’anterior, ni
l’anterior, ni els que venguin, fer discriminacions entre
ciutadans de les Illes Balears, però es fan i saben per què es
fan? Es fan per desconeixement i això és el que preocupa,
perquè clar, cap diputat o diputada de Formentera mai hauria
de venir aquí a convèncer de la necessitat d’un servei o d’un
altre per als formenterers. Aquesta és la gran diferència, el
diputat de Formentera passa molt de temps convencent de la
necessitat dels serveis a Formentera i a la resta es dóna per fet.

Per tant, jo agraesc de veritat el to de tots vostès, els ho
agraesc moltíssim, i ara si volen ens referim a les esmenes per
aclarir els dubtes que vostès han plantejat. Mirin, jo
evidentment vull solucions, tots aquí volem solucions.
M’agrada més la meva redacció, no m’agraden les esmenes, no
m’agraden. Però jo he tengut oportunitat, perquè no m’agraden
també ho explicaré, no m’agraden perquè no comprometen a
res i per això mateix jo li..., evidentment hi ha una manifestació
de voluntats, evidentment, però no comprometen a cap termini
i ara nosaltres el que tenim són urgències, ja les teníem, però
cada vegada ho són més.

Jo li he explicat al Sr. Dalmau perquè crec que també, com
a mínim per la meva experiència de cinc anys com a diputada
representant Formentera, s’ha demostrat que és imperatiu tenir
una certa flexibilitat, sobretot si vols que les coses arribin. I al
Sr. Dalmau jo li he explicat que jo únicament acceptaria les
seves esmenes, tot i que no m’agrada especialment aquesta
redacció, si hi havia un compromís de temporalitat, perquè, és
clar, podem aprovar una proposta que parla d’urgència, però la
urgència també pot ser interpretada senyores diputades i
senyors diputats, vostès ho saben això. I per tant, aquí on diu
“urgència”, potser la urgència per a mi és ara i la urgència per
al Govern pot ser l’any que ve.

Per tant, jo el que propòs als grups proposants d’aquestes
esmenes és que es temporalitzi tot de la següent manera i és
l’única manera que jo acceptaré aquestes esmenes, perquè
evidentment aquí també hi ha serveis que van lligats a la
disponibilitat d’un pressupost que en alguns casos hi és i en
d’altres no. 

Per tant, pel que fa a l’infemera de casos, nosaltres
demanam que es posi en marxa en acabar l’any, evidentment,
acabam enguany 2021, infermera de casos, en començar l’any
enfermera de casos.

Pel que fa al TAC d’urgència, primer trimestre de l’any
sense més demora, el primer trimestre del 2021 hi ha d’haver
TAC d’urgència i dins el 2021 hi ha hemodiàlisi. I per què són
més laxa o estic disposada a ser més laxa amb els terminis de
l’hemodiàlisi, tot i que és la situació més urgent i més greu,
perquè sent realistes i vostès ho saben i no em faran mentidera,
podem aprovar que es faci demà, però demà no es podrà fer
perquè l’Hospital de Formentera va tenir uns equipaments fins
l’any 2019, però aquells equipaments es varen desmantellar
perquè no hi havia pacients de diàlisi. I l’hospital també i això
probablement només ho sabem els que vivim allà, ha sofert
transformacions perquè hi havia serveis que no hi eren i s’han
hagut d’adequar espais i l’hospital en part s’ha quedat petit i,
per tant, per molt que diguem demà volem l’hemodiàlisi a
Formentera, sent realistes i raonables és impossible, hi ha
d’haver una pre instal·lació, hi ha d’haver la localització d’un
nou espai, s’ha de dotar, s’ha d’adequar, s’ha de fer la
contractació d’aquest nefròleg o nefròloga, que nosaltres
entenem que és indispensable que tengui plaça a Formentera.
I, per tant, tot això si demanam que siga pel dia 1 de gener,
sabem -i vostès tots saben- que no és fiable. Per tant, jo vull ser
seriosa, vull ser responsable, i sobretot no vull que aprovem
coses que ningú està en disposició de complir.

Per tant, si vostès estan disposats a acceptar aquests
terminis jo accept les seves esmenes i, si no, lògicament, ho
votarem talment com està presentat. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, entenc, Sra. Tur, que vostè accepta les esmenes
amb aquestes transaccions lligades a la temporalitat que vostè
ha dit, i jo he de demanar si hi ha cap grup que posi objecció a
aquesta transacció perquè hi ha d’haver aquesta unanimitat, del
tema del temps. 

No hi ha objecció. O sí, bé no ho sé. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Perdoni, perdoni, perdoni un segon, senyor...

Disculpi, Sr. Gómez, té la paraula ara. 

SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Primer, que m’agradaria saber com queda redactat, tot i que
hi ha tres serveis. Quins terminis, perquè he sentit terminis
diferents.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí. 
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Això per una banda. I, per una altra banda, jo li he fet un
raonament, Sra. Tur, del concepte d’urgència. Quan vostè diu
el concepte d’urgència, jo he entès que és immediat; i immediat
no és demà. I vostè ha argumentat molt bé la voluntat de
transacció donat que també dona suport al Govern, però
“immediat” jo sé que no és demà. Vostè duu cinc anys de
diputada, jo polític, he estat gestor també, i evidentment ho sé...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Gómez, és que no hem d’entrar en debats... Si accepta
la transacció o no. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Sí, ja acab. Simplement, m’agradaria saber com queda
redactat, d’acord? Per saber..., i a més, votació punt per punt.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, si molt amablement la Sra. Tur vol explicar com
queden les transaccions perquè així tots ho sapiguem i el Sr.
Lletrat també en tengui coneixement, i per saber exactament
què votam, jo li agrairia, però únicament fixi’s en aquesta
qüestió que li deman. 

(Remor de veus)

Si us sembla bé, farem un recés de dos minuts i així, si ho
considerau... Clar és que jo ho he demanat i semblava que no,
però crec que molt millor, eh? Venga.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA: 

Venga, si us sembla bé, us explic com quedaria l’esmena
RGE núm. 16259/20, seria: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a avançar l’estratègia de
cronicitat, d’acord amb l’evolució de la pandèmia produïda per
la COVID-19, per assolir un marc de recursos suficient a totes
les illes i que, en el cas de Formentera, permeti assegurar la
disposició d’un infermer o infermera gestora de casos, o si
escau, que reorganitzi el servei per tal que es plantegi aquesta
figura durant el primer trimestre del 2021.”

Sí? Tothom... I llavors, al següent, el punt número 2: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dimensionar el servei de salut de Formentera amb
l’objectiu d’incrementar els seus serveis, tant pel que fa a la
realització de les proves diagnòstiques TAC d’urgència, en el
primer trimestre de 2021, i així com de diàlisi, assegurant uns
estàndards de qualitat òptims per als pacients amb la
presentació d’aquests serveis, al llarg del 2021. 

No? Sí, “al llarg del 2021". D’acord. Per tant, heu demanat
votació separada, s’ha demanat votació separada. 

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Bé, hi ha unanimitat, en el primer punt. 

Votam el segon punt. 

Vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 9426/20, relativa a reforç del servei d’infermeria de
l’Hospital de Formentera per a l’atenció de la cronicitat,
realització de TAC d’urgència i servei de diàlisi. 

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