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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, Sra. Presidenta, en esta iniciativa 10360/20, Gloria
Santiago sustituirá a Antònia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

EL SR. CAMPS I PONS:

Bona tarda, Lluís Camps substitueix Maria Antònia García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
10360/20 i RGE núm. 11499/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 10360/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a millores en les
condicions laborals del personal tècnic d’infermeria.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 10360/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a les millores de les condicions laborals del personal
tècnic d’infermeria. Per a la seva defensa té la paraula, per part
del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Santiago, per
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias, presidenta. Actualmente, después de la crisis
sanitaria de la COVID-19, se ha demostrado la importancia
para la vida y para los cuidados, el tener un sistema sanitario
fuerte. La fortaleza de nuestros sistemas públicos va a pasar por
una financiación suficiente, que mantenga las condiciones
laborales más favorables y dignas para las plantillas de
personal. En este caso, además, es imprescindible impulsar y
avanzar hacía modificaciones y actualizaciones legales que
supongan un beneficio concreto al personal sanitario, porque
eso repercutirá directa y muy relevantemente en el beneficio de
la sociedad.

En cualquier estudio de los profesionales sanitarios debe
darse un enfoque adecuado a la realidad sociodemográfica de
nuestro país, porque nos ayuda a aceptar los diferentes patrones
de salud y mala salud, que progresivamente se harán
mayoritarios en las próximas décadas y que es importante que
los recursos del sistema nacional de salud, tanto a nivel humano
como a nivel material, tengan que adaptarse y las personas que
conforman la plantilla de los auxiliares de enfermería, son la
infantería de la sanidad. Pero, por desgracia, las numerosas
funciones que realizan diariamente son las grandes olvidadas

o los grandes olvidados del sistema. Y en este caso hemos
dicho varias veces y lo volvemos a repetir, que es cuestión de
no dejar a nadie atrás.

Bueno, resulta que las funciones de estos auxiliaras de
enfermería estaban recogidas en el estatuto de personal
sanitario no facultativo, que databa de 1973, que
posteriormente fue derogado por el estatuto marco de personal
estatutario de los servicios de salud, por la Ley 55/2003, sin
embargo, las funciones que se recogían en 1973 siguen
actualmente recogidas en la ley del 2003, es una cuestión de
dignidad laboral y, además, por una cuestión razonable del
paso del tiempo, que las funciones que se realizaban en 1973
no son las mismas que se realizaban en el 2003 y por supuesto
no son las mismas que se vienen realizando en el 2021.

En la regulación inicial en la que se recogieron las
funciones del personal sanitario, hace ya 47 años, no se
contemplan, y esto dicho en palabras de los técnicos de
enfermería, no se contemplan las funciones reales que
actualmente llevan a cabo en el desarrollo de su profesión. Y
por esto es evidente que la regulación está desfasada y su labor
no queda registrada en el historial del paciente y esto puede
provocar serios problemas. Además, una fuente de frustración
constante para este personal, porque su labor diaria no tiene el
suficiente reconocimiento y no existe un registro objetivo y por
lo tanto, se produce inseguridad laboral y podría poner en grave
peligro la situación de los pacientes, por la inexistencia de un
registro que corresponda..., que registre realmente lo que se
está haciendo, cual es la cadena de trabajos, que es tan
importante, y más aún cuando estamos hablando de salud y
cuando estamos hablando de la vida de personas.

Por eso es importante reconocer sus funciones, sus
responsabilidades que realmente están llevando a cabo,
actualizar la normativa a este nuevo siglo XXI.

Y finalmente también queríamos poner en relieve que desde
1985, los técnicos y las técnicas de enfermería, forman parte
del equipo de enfermería que tiene reconocido el carácter de
autoridad sanitaria por la Ley Orgánica 1/2015, del 30 de
marzo, por la cual se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del 23
de noviembre, del Código Penal. Aún así, el equipo de
enfermería sufre muy habitualmente agresiones tanto físicas
como verbales, por parte de pacientes o familiares de pacientes.
Y esto es una reivindicación, es una propuesta que ha venido
del Sindicato de Auxiliares de Enfermería, dicho en sus
palabras, que lo sufren realmente, que sus funciones no están
actualizadas y, por lo tanto, hemos creído importante desde
Unidas Podemos presentar esta iniciativa.

Lo importante y lo que queremos hacer con esto, es
concienciar, informar de la obligación de todos y todas de
cumplir la ley, de fomentar el respecto a los profesionales
sanitarios para evitar la violencia, las agresiones, de dignificar
las labores que realmente se llevan a cabo por parte de estas
plantillas y fundamentalmente cambiar este sistema injusto que
nos hemos encontrado, que es fruto de la dejadez de gobiernos
anteriores, fruto de años y años de haber tratado la sanidad
pública y a sus profesionales como si fueran prescindibles y se
ha visto hoy más que nunca, estos años más que nunca con la
COVID-19, que no podemos prescindir de la sanidad y que,
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como hemos dicho tantas veces, tenemos que cuidar a quien
nos cuida.

Bueno, pues sin más me gustaría que se aprobase esta
iniciativa. Pero quiero hacer una modificación respecto a la
propuesta..., al punto 1, porque hay un error que quiero
subsanar y quiero subsanarlo aquí in voce, en virtud del artículo
183.4 del Reglamento. La redacción quedaría de la siguiente
manera: “Instar el Gobierno del Estado a revisar el Estatuto
marco personal estatutario de los servicios de salud, recogido
en la Ley 55/2003, y actualizar las funciones de los y las
auxiliares de enfermería a las competencias reales y funciones
diarias que se realizan en la actualidad.”

El punto 2 quedaría igual.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Demanaria per favor...

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Justament la setmana passada en
aquesta mateixa comissió, compareixia SATSE i en el conjunt
de qüestions que va tractar a la seva intervenció va plantejar
millores, un ampli ventall de millores dins l’àmbit de la
infermeria en el sector sanitari evidentment. Jo, per tant, el
primer que vull és destacar l’oportunitat d’aquesta iniciativa en
el debat d’avui, després de la compareixença del responsable
de SATSE de la setmana passada. Com bé dic, proposava
aquestes millores i aquesta iniciativa, aquesta PNL avança en
aquest sentit, en abordar una de les qüestions que puguin
millorar la situació actual de tot aquest personal.

En aquest cas concret, o en relació a aquesta iniciativa, el
primer punt es refereix a l’actualització d’unes tasques
concretes, determinades que desenvolupa el personal tècnic
d’infermeria i que són les pròpies i les conegudes des del 1973,
i evidentment ja no només perquè la pandèmia hagi potes per
amunt el sistema sanitari, s’ hagin detectat qüestions diverses
en relació a l’àmplia dedicació de tot el personal sanitari, sinó
que, més enllà de la pandèmia, evidentment un recull de
tasques de l’any 1973, en la mesura de com han avançat els
nostres sistemes sanitaris, evidentment cau pel seu propi pes
que és una qüestió que en aquest moment està desfasada i, per
tant, evidentment s’ha de preveure una revisió, un canvi en
aquest sentit per totes aquelles implicacions que pugui tenir.

Per tant, amb aquesta iniciativa avui el que posam de
manifest és la necessitat de fer aquesta passa més per intentar
resoldre la qüestió concreta que tracta aquesta PNL en relació

al personal auxiliar d’infermeria i les tasques que
desenvolupen, sobretot la importància de què es puguin
actualitzar.

I en relació al segon punt. És evident, en aquesta comissió
ja hem tengut l’oportunitat de debatre qüestions relatives a les
agressions al personal sanitari, es va aprovar per unanimitat una
iniciativa a principi de legislatura, crec recordar que també hem
aprovat esmenes als pressuposts generals de la comunitat
autònoma per al 2020 del Grup Parlamentari Ciutadans i crec
que, malgrat això, malgrat la iniciativa que ja vàrem aprovar,
les esmenes, mai no sobra que una iniciativa d’aquest tipus
torni a incidir en aquesta qüestió.

Avui mateix és notícia una agressió també a Eivissa, al
centre de salut de Sant Antoni, per tant, des del Grup
Parlamentari Socialista expressar la nostra més absoluta
condemna a tot aquest tipus d’agressions, i sobretot la
importància que al voltant d’aquesta qüestió es continuï
generant la unanimitat de tots els grups per combatre aquesta
xacra i seguir impulsant totes aquelles iniciatives que siguin
necessàries i mobilitzant els recursos que siguin necessaris per
evitar-les i sobretot intentar que desapareguin del nostre
sistema sanitari.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara també la defensa del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, però ha presentat excuses per
motius personals. Per tant, ara obrirem 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, bona tarda, diputats i diputades.
Des del Partit Popular compartim la necessitat imprescindible
d’impulsar i avançar cap a modificacions i actualitzacions
legals que suposin un benefici concret per al personal sanitari
perquè això repercuteix sempre en benefici de la societat.

La pandèmia ens ha demostrat moltes coses, entre les quals
hem de destacar que tenim un sistema sanitari format per grans
professionals, però que, lamentablement, tenim unes plantilles
deficitàries, plantilles que pateixen un dèficit històric de manca
de personal i això ha provocat greus disfuncions del sistema en
ofegar laboralment personal sanitari i personal sanitari no
facultatiu. 

Des del Grup Popular donarem suport a aquesta proposició
no de llei, evidentment  estam d’acord amb actualitzar les
funcions dels auxiliars d’infermeria, les competències reals i les
tasques diàries que realitzen.

En el segon punt també hi votarem a favor i volem sumar-
nos a les paraules de condemna que ha expressat el Sr. Dalmau
contra les agressions als professionals sanitaris. Moltes han
estat les denúncies els darrers mesos dels sanitaris en denunciar
que pateixen agressions, és fonamental que s’impulsin
campanyes de conscienciació i de respecte als professionals de
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la sanitat, tan necessaris i essencials ara i sempre. Però no
només als sanitaris sinó a tot el personal, el respecte i
l’eradicació de la violència es pot estendre a qualsevol àmbit
personal i professional.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots i a totes. La
justificació a l’exposició de motius i allò que s’insta al primer
punt, el que ha plantejat abans un grup proposant, en aquest cas
Unidas Podemos, només pel fet que hagi fet referència que és
una reivindicació per part d’una gent..., d’una associació
professional com és el Sindicat d’Auxiliars de Cures
d’Infermeria, el sindicat SAE, ja hi ha un motiu perquè ens
plantegem de sortida donar suport a una reivindicació que, a
més, planteja una revisió, una actualització de reconeixement
i de la seva situació a l’àmbit de les seves responsabilitats i de
la seva actuació sanitària. Per tant, evidentment, en el primer
punt no hi ha res a dir, tot i que s’ha de matisar quin és el cos
normatiu que s’ha d’actualitzar i no pas un altre. Per tant,
òbviament, nosaltres hi donarem suport.

Vull contextualitzar una qüestió en aquest tema. La setmana
passada vàrem tenir la compareixença, com s’ha citat abans, del
secretari general del Sindicat d’Infermeria de les Illes Balears,
el Sr. Jorge Tera, que va, entre altres coses, exposar una
situació de tot el col·lectiu a la nostra comunitat autònoma, no
envers només a reivindicacions pròpies d’una formació, d’una
entitat sindical, sinó també a la situació que havien patit durant
la pandèmia i sobretot en la consideració que es té encara des
de la ciutadania envers aquest col·lectiu d’infermers i
infermeres. Crec que era prou important per fer una reflexió,
crec que als seus darrers minuts d’intervenció, quan es fa ressò
concretament de l’estereotip de l’infermera, fins i tot de la seva
tasca de no ser un personal tan essencial.

No cal ni dir, evidentment, que estan en primera línia i, per
tant, patir les agressions, i ara pas al segon punt. Avui mateix,
ara mateix, i m’ho ha apuntat una companya nostra en aquesta
comissió: “Detienen a un hombre por agredir al equipo médico
del centro de salud de Sant Antoni”, ahir vespre. Equipo
médico del centre de salut de Sant Antoni. Vull manifestar, i sé
cert que ho diem en nom de tots els membres d’aquesta
comissió, la nostra condemna per aquesta agressió, com no pot
ser d’una altra manera. Això, però, encara actualitza molt més
l’esforç a donar suport i, a més a més, donar suport i donar
força al que s’insta en el punt número 2, que no ha de ser una
constatació, però que s’han de començar a revisar els protocols
i realment la resposta que les institucions donam i la societat
sobre aquest tipus d’agressions que encara es produeixen. No
és qüestió només de mà dura sinó que és una qüestió de
resposta immediata.

Concretament parlam aquí dels auxiliars de cures
d’infermeria. El sindicat SAE representa a un col·lectiu més

ample d’uns anys ençà que són els tècnics d’emergència, que
són aquests treballadors i treballadores que fan les tasques de
zeladors, i vostès saben que a aquesta comissió el nostre grup
parlamentari va dur també, va instar, i es va aprovar, que al
Consell Interterritorial del Servei Nacional de Salut es
plantegés també la figura del personal del zelador precisament
perquè també s’ha de revisar. 

Ens plantejam, i ja anunciï a la Mesa que plantejarem,
parlarem amb el sindicat SAE si hi està interessat a
comparèixer en comissió, perquè consider que igual que tenim
el testimoni de l’Associació Professional d’Infermers i
Infermeres també seria interessant conèixer aquest grup de
sanitaris d’infanteria, com s’ha esmentat aquí i, a més, amb una
bona descripció, però crec que seria prou interessant per
conèixer aquesta comissió la seva situació i tenir una capacitat
encara més propositiva i com no millorar el Servei de Salut de
la nostra comunitat autònoma. 

Finalment, manifest el nostre suport tal com estan els punts
proposats a aquesta proposició no de llei. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, però no han comparegut. Per tant, correspon al
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. Vagi
per endavant el nostre suport absolut del Grup Parlamentari El
Pi a aquesta iniciativa que avui ens presenten. 

Hem cercat una mica d’informació pel que fa al personal
tècnic d’infermeria. És un col·lectiu que engloba 500.000
persones al conjunt de l’Estat i la immensa majoria hem de
recordar que són dones. La pandèmia és la realitat que ha fet
constatar i ens ha fet recordar que aquest col·lectiu és un pilar
bàsic del sistema sanitari, és una de les pedres angulars, és el
col·lectiu que està més a prop de les persones que pateixen. 

Es tracta de professionals qualificats i principals proveïdors
de cures bàsiques al pacient en diferents àmbits: alimentació,
maneig d’aparells electrònics, vigilància, control, gestió de la
medicació a més de col·laborar habitualment amb metges i
també amb infermeres en tècniques complexes. 

Nosaltres pensam que hem d’intentar aconseguir entre tots,
a banda de donar suport a aquesta iniciativa, hem d’intentar
aconseguir respecte cap a aquestes persones que tenen cura de
les nostres persones estimades, dels nostres pacients i de
nosaltres si vénen mal dades i ens posam malalts, que, de
vegades hem vist algun vídeo viral d’aquestes professionals que
es defensen dient que fan qualque cosa més que rentar la roba
bruta o rentar el cos brut d’una persona malalta. La realitat dels
tècnics d’infermeria ha canviat amb el pas del temps i res té a
veure, com també s’ha dit aquí, amb com era a l’any 1973, que
ens queda tan enfora.
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El punt 1 pensam que té tota la raó, és evident que la norma
que regula aquesta professió ha d’actualitzar-se per adaptar-se
a les noves funcions que amb el temps ha assolit el personal
d’auxiliar d’infermeria i, per altra banda, el fet d’haver assistit
un pacient o haver d’assistir un pacient en àmbits íntims fa de
l’auxiliar d’infermeria aquella persona que rep qualque cop a
l’esquena, rep qualque enhorabona, però també, com s’ha dit
aquí, rep qualque crit i qualque manifestació violenta per part
dels pacients o també dels seus familiars.

Les agressions als professionals sanitaris han crescut el
2020, un any marcat, com tots sabem i patim, per la crisi del
coronavirus. Segons el Ministeri d’Interior, entre gener i agost
de 2019 es varen produir 378 victimitzacions de professionals
sanitaris, al mateix període de 2020 havien crescut d’una
manera important. Això suposa dues agressions a professionals
sanitaris cada dia a l’Estat espanyol. No hem pogut trobar
informació pel que fa a les Illes Balears.

Així, per evitar que aquestes agressions es produeixin o es
redueixin a la mínima expressió estam a favor d’impulsar
campanyes informatives i de conscienciació sobre el civisme i
respecte envers aquests i a tots els professionals sanitaris. Crec
que aquesta societat s’ho ha de fer mirar quan aquells que tenen
cura de nosaltres són precisament la diana dels nostres insults
i de les nostres males maneres, així que hi donarem suport. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però
no han comparegut. Per tant obrim un torn per contradiccions.
Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO: 

Gracias, presidenta. Bueno, agradecemos la acogida que ha
tenido esta iniciativa que ya os digo que ha sido simplemente
adaptar las reivindicaciones de los técnicos de enfermería del
Sindicato de Auxiliares Técnicos de enfermería y traerlas al
Parlament para que, bueno, pues se puedan cambiar las cosas
siempre y ya estamos viendo que desde el consenso pues
siempre vamos a avanzar más lejos y sobre todo pues por
colectivos que lo necesitan. 

A la Sra. Marí le quiero agradecer la sensibilidad que ha
tenido con la denuncia a las agresiones al personal y me alegra
que haya personas que no hagan la vista gorda -digamos- al
tema este de las agresiones, de que sean conscientes de que
existen realmente, y también a todos los partidos, a todos los
grupos que han comentado en este sentido pues quería
agradecerles que compartamos y alegrarme también de que
compartamos la misma visión. 

Comparto con la Sra. Marí también que este país tiene
grandes profesionales en el sistema sanitario pero que también
hay algunas carencias deficitarias y hay un grave problema de
personal, más aun cuando, viniendo de Ibiza, sabemos cómo lo
están pasando los sanitarios y las sanitarias en Ibiza y que se

está haciendo, eso sí, todo lo posible desde el Govern pero hay
que seguir insistiendo en mejorar las condiciones. 

Quería comentar también que, bueno, desde el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, que se ha comentado el estereotipo
de la enfermera y también el reconocimiento a los servicios
sanitarios durante la pandemia pues también es un..., comparto
con usted el mismo planteamiento y creo que tenemos que ir
dejando esos estereotipos un poco apartados, mejorando
también las condiciones de todos los sectores. Estamos de
acuerdo en que un sistema sanitario fuerte, y en eso me dirijo
a todos los grupos parlamentarios, un sistema sanitario fuerte
nos va a beneficiar a todos y a todas y no nos queda más
remedio que si creemos realmente en la dignidad de la vida y
en la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y de cuidar
al prójimo, de fortalecer, no hay otra manera que fortalecer el
sistema público de salud.

Y, por último a la representante del Grupo Parlamentario El
Pi, pues nada, quiero agradecerle también el reconocimiento
que ha tenido a la feminización de este colectivo, es cierto,
está, y por eso en general todos los colectivos de los cuidados
están muy feminizados y también justamente lo que hay que
denunciar ahí es que, y por eso se aprueba también en parte esta
iniciativa, es que precisamente esos colectivos feminizados son
los que necesitan hoy día un poco más de cuidado, un poco más
de apoyo, un poco más de atención, necesitan unas normas que
sostengan su labor y que dignifiquen su profesión porque,
efectivamente, hay una feminización y, por lo tanto, una
precariedad en muchos de los sectores feminizados y por lo
tanto en el trabajo femenino y tenemos que terminar con ello. 

Y nada más. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Dalmau, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, presidenta. Em sobrarà temps, més enllà d’incidir en la
qüestió que parlam d’un marc o d’un recull de competències en
aquest col·lectiu concret de l’any 1973, i sobta si penses que la
Llei general de Sanitat que va aprovar Ernest Lluch va ser a
l’any 1986, no? Per tant, ja no només és un marc que
s’estableixi des que es va donar forma al sistema nacional de
salut en el nostre país, sinó que és pràcticament de les darreries
del franquisme. I sobta pensar com han evolucionat els sistemes
sanitaris tant en qüestions legislatives, de competències, de
formació dels professionals sanitaris, de recursos, de
tecnologies, de formació acadèmica, en fi, de moltes qüestions
que encara ara es perpetuï aquest conjunt de competències que
s’atribueixen a l’any 1973. Sobretot perquè, com bé deien, el
millor ha comportat que encara ara mantenguem una
determinada imatge d’aquest tipus de professionals, per tant
benvinguda sigui aquesta PNL.

Agrair el suport donat pels grups parlamentaris i sobretot la
importància d’haver realitzat el seguiment necessari i oportú
perquè realment es pugui renovar aquesta qüestió tal i com
expressa aquesta iniciativa. Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha fet una esmena in voce, per tant demanaria a
tots els portaveus si accepten aquesta esmena en relació amb
l’actualització de la norma a la qual fèiem referència en el punt
1. Per tant entenc que s’aprovaria per assentiment? Sí? 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
amb RGE núm. 10360/20, relativa a millores de les condicions
laborals del personal tècnic d’infermeria. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 11499/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a proves PCR a l’Hospital de
Formentera.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei, amb
RGE núm. 11499/20, presentada pel Grup Parlamentari
Popular, pel procediment d’urgència, relativa a proves PCR a
l'Hospital de Formentera. Per a la defensa d’aquesta iniciativa
per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, diputats i diputades. Aquesta és
una proposició registrada al mes d’agost per via d’urgència,
lamentablement els terminis i les urgències van com van. Algú
podria pensar que mig any després de registrar aquesta
iniciativa la problemàtica o la deficiència ja deu estar reparada
però desgraciadament no és així. Per aquest motiu, avui
defensam una iniciativa i una petició feta pels vesins de
Formentera. 

Les autoritats sanitàries tant nacionals com internacionals
han determinat quines són les mesures efectives a prendre per
les administracions per evitar o almenys reduir les possibilitats
de rebrot de la pandèmia. Concretament, una d’elles recomana
tenir els resultats de les proves PCR abans de les 24 hores des
de la presa de les mostres al pacient. S’han donat casos d’altres
malalties respiratòries estacionals amb una simptomatologia
similar a la del virus que ha provocat aquesta pandèmia, és cert
que s’han reduït per l’ús generalitzat de les mascaretes però no
deixa de ser fonamental poder diferenciar entre un simple
constipat i una infecció per la malaltia de la COVID per
prendre les mesures adients en cada cas. Actualment, com
saben, una de les maneres efectives de fer-ho és amb una prova
PCR, la fita és lluitar contra la propagació del virus i protegir
la salut de les persones que viuen a les Illes Balears i totes
aquelles que ens visiten.

En el cas de l’Hospital de Formentera, un cop preses les
mostres s’han de remetre a altres centres per poder obtenir els
resultats. Aquesta situació fa que es retardi considerablement
el temps entre la presa de les mostres i els resultats obtinguts,
augmentant també la incertesa entre les persones afectades i
minvant l’eficàcia de la lluita contra la pandèmia. En ocasions,
els resultats de les proves han superat les 48 hores. 

Per això, des del Grup Parlamentari Popular presentam
aquesta proposició no de llei i proposam que el Parlament de
les Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears perquè de

manera urgent posi tots els mitjans necessaris per poder
realitzar proves PCR o de similar eficàcia per detectar el virus
de la COVID a l’Hospital de Formentera. 

Moltes 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 màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Efectivament, les PCR són unes proves
que ens permeten determinar l’existència del virus en aquell
moment específicament. Ho dic perquè també de vegades hi ha
la creença que es pot saber si estam infectats o no. Ho sabem
només en aquell moment, no té un caràcter predictiu.

Llavonces, nosaltres hem fet tota una sèrie de peticions
d’informació al Servei de Salut per comprovar si efectivament
dins Formentera la problemàtica que venia exposada en aquesta
PNL s’havia donat al passat o ja estava resolta actualment i
d’aquesta manera se’ns ha informat que, per exemple, la
setmana del 22 al 28 de març es fan de manera puntual i hi ha
manco de 24 hores en la determinació dels resultats i la
notificació a les persones que s’han fet aquestes proves, que,
evidentment, és una qüestió important el tema del temps, com
bé ha comentat la portaveu. Però, malauradament, no ens
quadren les dades que ens ha aportat l’ib-salut, pensam que tal
vegada podria venir derivat de l’antiguitat que té aquesta
iniciativa que, pels motius que hagin estat, idò no ha pogut ser
inclosa a l’ordre del dia amb més celeritat, però nosaltres
donaríem caràcter de veracitat a la informació que se’ns ha
passat de l’ib-salut, on s’assegura que no passa de 24 hores el
temps en què es notifica als usuaris, als pacients el resultat
d’aquestes proves. 

Per tant, atenent aquesta informació facilitada, insistesc, per
l’ib-salut no donaríem suport a aquesta iniciativa, en considerar
que aquesta problemàtica si es va donar al seu moment, en
aquests moments ja estaria resolta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. He de dir que a mi em falten, al meu
grup parlamentari per un posicionament un poc clar... em falten
dades o concreció, perquè aquí parla, tal com està escrit:
“perquè de manera urgent”, això el mes d’agost, “posi tots els
mitjans necessaris per poder realitzar les proves PCR o de
similar eficàcia”, hi ha proves de similar eficàcia que no són
PCR que no passen per un laboratori i n’hi ha d’altres, en
aquest cas, com la PCR que sí necessita d’un laboratori. 
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Entenc jo que les mostres es prenen per personal sanitari in
situ a l’Hospital de Formentera o a qualsevol centre de salut
que hi pugui haver allà i que la tasca de laboratori es fa a
l’hospital de moment que té aquest recurs, que és el d’Eivissa.
Així ho entenc.

El que es demana, per tant, implícitament és que hi hagi tot
el procés al mateix Hospital de Formentera, d’acord.

Segons les dades, perquè ja dic que no les tenc, s’està dient
que això té ara mateix, s’agafi la mostra a l’Hospital de
Formentera o s’agafi a tots els centres de salut de l’illa
d’Eivissa, em sembla que he entès que té la mateixa resposta
més o manco dins el protocol, entre 24 i 48 hores. Crec que he
entès això. Per tant, un ciutadà de Formentera que es faci el test
allà mentre s’envia, perquè supòs que s’envia per aquesta valisa
de cada viatge urgent que es pugui fer a través de les barques,
el transport marítim cap al laboratori de Can Misses, no?, té la
mateixa resposta per telèfon que li dirà si és positiu o és
negatiu, segons el protocol COVID, vull pensar.

Per altra banda, nosaltres no qüestionam mai recursos al
Servei Públic de Salut, és a dir, tots els que facin falta i més a
la situació a Formentera que es troba, com sabem i el nostre
grup parlamentari ha defensat a pressuposts i ha donat suport
a proposicions no de llei en tema que ens fa falta un nefròleg i
un servei de diàlisi fix presencial a l’Hospital de Formentera,
així com la continuïtat de totes les proves radiològiques de
TAC, tant urgents com les programades i/o l’infermera de
casos, que no els té. 

Per tant, des del nostre parlamentari aquests sí que entenem
que són prioritats urgents i si se’ns assegura que no es dóna la
mateixa resposta al termini adequat a un ciutadà de Formentera
que a un ciutadà d’Eivissa nosaltres li donarem suport, però si
no ho tenim clar dins la línia... per responsabilitat de les
preferències ara mateix i per entendre que es dóna la resposta
que es necessita al diagnòstic en el mateix termini que a un
ciutadà de l’illa d’Eivissa, nosaltres en principi ens abstindríem.

Esperaré que acabin les intervencions i el torn de rèplica per
part del grup proposant per conèixer també aquesta informació. 

Ni molt manco, i ja acab presidenta, ni molt manco, és
qüestionar la necessitat i el dret d’igualtat d’oportunitats
d’atenció sanitària que té qualsevol ciutadà o ciutadana de
Formentera que el que es pugui tenir a l’illa d’Eivissa i que tot
i això a Eivissa encara no és el mateix que el que es pugui tenir
al servei referencial a l’illa de Mallorca.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. La veritat
és que jo em faria la pregunta a la inversa, no el temps que es
torba a contestar-te, sinó: Mallorca ho té? Sí; Menorca ho té?

Sí; Eivissa ho té? Sí; Formentera ho té? No. Som iguals? Tenim
els mateixos drets en teoria? Sí.

Crec que aquestes són les grans preguntes que ens hem de
fer i una i una altra i una altra vegada veiem com Formentera,
és així com ha dit el Sr. Gómez de Ciutadans, diàlisi? Falla. La
infermera coordinadora? Falla. Els tècnics especials per a
infants amb necessitats als centres escolars? Fallen a la majoria
de centres educatius, alguns els han perdut amb la pandèmia,
però és que d’altres no els han tingut mai. 

Així que jo crec que és per igualtat, per equitat i per justícia
que el que s’ha de fer és dir que sí a aquesta proposta que avui
ens planteja el Partit Popular.

A més a més, nosaltres ahir matí vàrem parlar amb el sots-
director de Gestió de l’Hospital de Formentera, tenc el nom,
llinatge i el mòbil, és a dir... ho tenc, però no ho diré aquí
perquè no el vull comprometre, en qualsevol cas el que ens va
dir és que és veritat, abans s’enviava a Mallorca i a Eivissa i ara
s’envia a Eivissa, i com s’envia? Amb el ferri. 

És a dir que les PCR del personal de Formentera, de la
ciutadania de Formentera que en teoria té els mateixos drets
que nosaltres, s’envia amb ferri la PCR a l’Hospital Can
Misses, i si hi ha temporal, què passa? Esperam un poc més?

Miri, a nosaltres ens sembla de vergonya, m’és igual si es
torben 24 hores o se’n torben 48, els toca tenir la PCR a ca seva
a l’Hospital de Formentera.

Per tant, nosaltres diem que sí, però... si ho poguéssim fer
amb una llum de neó encara la faríem, tot i que estigui passada
de moda, o amb llum de LED.

Mirin, hem de lluitar contra la propagació del virus de
qualsevol manera, hem d’aconseguir la igualtat per a tots.
Nosaltres ens queixam que estam desatesos per part del Govern
central i aquí vivim centralisme de Mallorca en relació amb la
resta, i que van a Eivissa i es torben poc? Miri, es torben el que
es torbi el ferri i el que es torbi el cotxe a dur la PCR a
l’Hospital de Can Misses i després, a partir d’aquí comptarem,
i no sabem si al torn 1 o al torn 2 van les PCR que arriben de
Formentera, van després de les d’Eivissa? Tot això no ha
quedat clar.

Per tant, nosaltres diem que sí i sempre ens trobaran per
lluitar contra les desigualtats que té aquest arxipèlag.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Bona, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. BONA I CASES:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Marí, les dades mostren que
des del mes de setembre de l’any passat fins a dia d’avui el
nombre de mostres setmanals recollides per realitzar proves
PCR a Formentera han suposat entre un 1% i un 10% de les que
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s’analitzen a Eivissa, on es troba actualment el laboratori de
microbiologia de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Per tant, el volum de proves realitzades no justifica muntar
un segon laboratori a l’illa de Formentera que implicaria
contractar especialistes en microbiologia per tal de treballar
amb mostres d’infecció de nivell 2, produir reactius
d’inactivació i tenir capacitat per validar informes d’anàlisi
clíniques.

Estic segur que vostès que sempre han fet bandera de
l’eficiència en la despesa pública ho entendran perfectament,
però nosaltres, a diferència de vostès, entenem que l’eficiència
no és l’únic indicador econòmic, també cal tenir en compte la
resiliència del sistema.

En aquest cas, fent un exercici d’anàlisi de riscos i situant-
nos en el pitjor dels casos, podem intentar imaginar que hi ha
un pic de contagis a l’illa de Formentera i la situació a Eivissa
és de risc baix, com ara. Fent aquest exercici mental, si
observam el pic d’incidència a Formentera que es va produir al
gener, aquest no va suposar ni el 30% de les proves que
s’analitzen avui a Eivissa, que, com he dit, ara mateix té una
baixa incidència. Per tant, ni per eficiència ni per resiliència. 

Una resiliència que es va assegurar ja el 2019 quan l’actual
laboratori de l’àrea de salut va ser reforçat amb una ampliació
de plantilla i des del passat mes de juny compta amb tecnologia
que ha permès multiplicar per sis la seva capacitat de
processament de proves PCR diàries, un equip extractor d’àcid
ribonucleic a gran escala i dos termocicladors, una tecnologia
no exempta de complexitat, que ha requerit formació i
entrenament del personal, però, malgrat la complexitat és una
tecnologia que ha permès reduir el temps d’espera dels resultats
que oscil·la entre les tres i les cinc hores depenent de la mida
de la mostra a les quals cal sumar, és clar, el temps de recollida
de la mostra, de la tramesa al laboratori i de preparació de la
mostra amb diferents reactius per enviar-la al termociclador.

Una vegada que s’aconsegueixen els resultats els
microbiòlegs han d’analitzar les corbes d’amplificació
obtingudes, veure si el resultat és fiable i decidir si el resultat
és positiu o negatiu abans d’introduir-lo al sistema informàtic
i notificar-lo al pacient. Tot plegat es fa en menys de 24 hores,
tant per als habitants d’Eivissa com per als de Formentera.

Tampoc no creiem que hi ha gaire més marge ja que la guia
del ministeri indica que la mostra a 4 graus es conserva
perfectament entre 24 i 48 hores, només. 

Les 3.515 PCR i 273 d’antígens, mostres provinents de
Formentera i analitzades a Can Misses, acumulades durant tota
la pandèmia s’han notificat en una mitjana de 0,95 dies, menys
de 24 hores. Ara bé, també li diré que els esforços es
concentren a comunicar els positius per poder iniciar el
necessari estudi de contactes posterior, així que és
comprensible que als pics d’incidència de la pandèmia els
negatius rebessin la comunicació amb un poc més de retard.

Li puc garantir que, a diferència d’altres comunitats que han
sortit retratades en premsa, totes les notificacions de casos

positius es realitzen de forma immediata ja que són les crucials
per aturar aquesta pandèmia. 

Li vull agrair la seva preocupació per aquest tema de la
rapidesa de la notificació de resultats i la convit que la traslladi
a la resta del seu partit a nivell nacional. Nosaltres en aquesta
ocasió votarem en contra de la proposta que realitza perquè les
mostres recollides a Formentera no justifiquen la creació d’un
segon laboratori de microbiologia a l’àrea de salut ni per volum
ni per temps de resposta dels casos positius.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara correspon en torn de contradiccions al grup
proposant, té la paraula la Sra. Marí, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. President. En primer lloc, agrair al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes per donar suport a
aquesta iniciativa que defensam avui des del Partit Popular. 

Evidentment que es realitzen les proves PCR a l’illa de
Formentera, el problema és que no s’analitzen a l’hospital de
l’illa sinó que s’han d’enviar a Eivissa i fins fa poc també a
Mallorca. Una prova que es realitza i el pacient hauria de
conèixer el resultat entre 24 i 48 hores pot passar a esperar 3,
4 o més dies. Per què? Perquè, com bé ha dit el portaveu de
Ciutadans, es trasllada la mostra amb ferri fins a Eivissa, i què
passa quan tanquen el port? Què passa quan el ferri no parteix?
Passa que s’allarga el termini recomanat de donar resultat
d’aquesta prova.

Com ha dit la Sra. Pons, la reflexió és la següent. Cada
setmana, d’una manera o una altra, a aquest parlament parlam
i defensam la igualtat, la no discriminació i, per què els
ciutadans de Formentera han d’esperar més que un eivissenc,
més que un mallorquí o més que un menorquí a saber si estan
o no contagiats dificultant també amb aquest retard un
problema amb el rastreig o un possible increment de casos?

No entenem per què s’oposen a aquesta proposta en positiu
que no suposa una inversió molt elevada i que, a més a més,
servirà per analitzar altres mostres com xarampió, tuberculosi,
entre d’altres. És a dir, l’instrument, la màquina de detecció,
anàlisi de la PCR no quedarà sense ús una vegada superada la
pandèmia sinó que es podrà analitzar o detectar altres tipus de
virus.

És una llàstima el vot en contra del Partit Socialista i de
Podem, però bé, les prioritats d’aquest govern i dels grups
d’esquerres estan més centrades en Mallorca que no a millorar
els serveis sanitaris dels ciutadans de les Pitiüses. Des de
Mallorca no donin lliçons de resiliència a eivissencs ni a
formenterencs.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat votam la Proposició no de llei
RGE núm. 11499/20. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sra. Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 vots a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE... 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -disculpin-, 4 en..., a veure, pots tornar a repetir el resultat?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Ho puc tornar a repetir, però crec que...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA.

Perquè no hi hagi cap dubte. Sra. Secretaria, pot tornar a
repetir el resultat?

LA SRA. SECRETÀRIA:

3 a favor; 5 en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 11499/20, relativa a les proves PCR a l’hospital de
Formentera. 

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