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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, abans d’entrar a l’ordre del dia sí que m’agradaria
manifestar, com a presidenta de la comissió, i en nom de tots
els grups parlamentaris, la nostra condemna arran dels fets
succeïts ahir a una metgessa de família, va patir agressions al
centre de salut Arquitecte Bennàssar. Per tant, tots som molt
conscients que el personal sanitari té cura de nosaltres i ens
protegeix, per tant, totes les mesures perquè això no torni a
passar i tota la nostra estima i suport per a la metgessa
agredida.

Si us sembla bé passam ara a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui relatiu al debat de les Proposicions no de llei RGE núm.
16011/20, 49/21, 1033/21 i 1272/21.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1033/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, 
pel procediment d'urgència, per l'obligatorietat dels tests
d'antígens en els viatges entre illes.

Abans de començar l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant l’escrit RGE núm.
7666/21, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes ha
retirat la Proposició no de llei RGE núm. 1033/21.

Així mateix informa que el Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 7697/21, ha retirat el primer punt
de la Proposició no de llei RGE núm. 16011/20, i que el Grup
Parlamentari Ciudadanos, mitjançant l’escrit RGE núm.
7526/21, ha retirat els punts 1, 2, 3, 4, 5 i 7 de la Proposició no
de llei RGE núm. 49/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 16011/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.
7697/21, relativa a trasllat de l’ambulatori d’El Carme a
l’Hospital General.

Dit això, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 16011/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència i rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 7697/21, relativa a trasllat de l’ambulatori d’El Carme a
l’Hospital General.

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

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda, diputades i diputats.
Avui horabaixa tenim a aquesta comissió, teníem, quatre PNL,
de fet una d’elles l’ha retirada el Grup Parlamentari El Pi, i són
quatre PNL que totes consider tenen una mateixa característica,
no?, la dilatació en el temps de veure-les, que, a més, hi ha
PNL que es varen presentar pel procediment d’urgència, doncs
ara, en aquest moment, en el mes de setembre del 2021 la
nostra que veurem ara és de dia 9 de novembre del 2020,
doncs, han quedat pràcticament desfasades. 

Nosaltres hem volgut mantenir aquesta PNL si bé hem
procedit a la retirada del primer punt i hem mantingut el segon
punt.

Sobre aquesta PNL nosaltres ens volem ratificar en el què
dèiem a l’exposició de motius, nosaltres dèiem que la
conselleria havia decidit un trasllat de l’ambulatori d’El Carme
a l’Hospital General sense tenir en compte l’opinió dels
professionals que allà hi feien feina, sense tenir en compte
l’opinió en contra d’aquest canvi dels sindicats i sense voler
asseure’s d’una manera seriosa per arribar a acords i per dilatar
en el temps aquest trasllat.

Nosaltres consideràvem que no era un bon trasllat ni per als
sanitaris ni per als pacients que acudien diàriament al centre
d’El Carme, així i tot aquest trasllat es va produir, ja està fet, i
ara ja parlam d’una altra realitat, parlam d’unes consultes que
s’han traslladat a un edifici que nosaltres consideram que s’ha
d’adaptar, s’ha d’adaptar a moltes circumstàncies, una de les
quals és la que posa el segon punt, que és que en les persones
que tenguin mobilitat reduïda es pugui garantir la seva entrada
sense cap tipus de dificultat, només faltaria, a l’accés  a
aquestes consultes. Però és que, a més, nosaltres consideram
que gran part de les consultes no tenen les condicions
adequades.

Per tant, no hem volgut posar un termini, no hem volgut
tocar res perquè també pensàvem si modificàvem un altre punt
o no, perquè parlam que a aquest edifici tenim consultes encara
ara a dia d’avui sense ventilació. Per tant, nosaltres consideram
que fer feina en el segle XXI els sanitaris de la nostra comunitat
autònoma, que tant els devem, que facin feina sense cap tipus
de ventilació, i ja no dic tots els pacients que es traslladen a
aquestes consultes, que no tenguin ventilació, nosaltres creiem
que aquest segon punt estava més que vigent a dia d’avui.

Per tant, no hem volgut tampoc remarcar la incapacitat de
diàleg de la conselleria, no ho hem volgut perquè esperàvem
que no hi hagués cap problema que s’aprovàs per unanimitat,
i mantenim que “el Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a garantir que a aquest nou centre hi hagi
seguretat laboral i sanitària dels professionals i dels pacients,
així com a adaptar els accessos a l’Hospital General per a
persones amb mobilitat reduïda i a garantir l’accés en transport
públic.”

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101033
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107666
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107666
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107687
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107526
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202107526
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202016011
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Aquesta és la PNL, aquest és el punt que a nosaltres ens
agradaria que fos votat per unanimitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Aquest
trasllat de l’ambulatori es va produir perquè l’ambulatori en
aquest cas tenia moltes deficiències molt serioses i es va haver
de planificar així, de fet ja venia planificat a un projecte i en
aquest cas es va executar el 2020, el desembre, a finals d’any.

Nosaltres votarem a favor del punt 2, el punt 1 ja està retirat
per part del Partit Popular, per la qual cosa no farem
intervenció. Així que donarem suport a aquesta iniciativa. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, i molt bona tarda a tothom. Sra. Durán,
evidentment el segon punt és una situació vigent i dic,
lamentablement, vigent per dues qüestions: el mes d’estiu hem
tengut a l’Hospital General denúncies d’incidències per part de
treballadors i d’usuaris quant a la temperatura, de manca d’un
condicionament també de l’aire condicionat, és un edifici antic,
són unes instal·lacions difícils, complicades a l’hora de fer
reformes, però que s’han produït aquestes incidències en tema
de la qualitat de l’entorn laboral, de seguretat laboral i dels
professionals i també denúncies de salubritat. Insistesc, l’entorn
on es troba aquest centre, que és un edifici antic, fa que els
temes de manteniment i suport no s’hagin dut amb la
suficiència que requereix. Per tant, a aquesta primera part que
vostès plantegen nosaltres hi donarem suport, no pot ser d’una
altra manera.

I llavors hem de tenir coneixement de l’Hospital General,
l’accessibilitat a l’Hospital General, llevat que l’Ajuntament de
Palma faciliti una altra accessibilitat, s’ha de pujar una rampa
i s’han de pujar unes escales des de l’altra banda, per tant, no
és ni molt manco El Carme o un hospital de referència, on tens
accessibilitat des del mateix moment que baixes de l’autobús o
d’altre transport. És cert que hi ha un taxi amb el cost que
suposa aquest mitjà de transport, per tant, no serà el servei
d’accessibilitat quant a, diguéssim, l’accés que pugui optar un
usuari a l’hospital com tenia a un altre. 

Crec, però, que és important fer aquesta constància al Diari
de Sessions avui perquè prenguin nota també els responsables
de salut respecte de la necessitat que té i del que suposa
traslladar un servei d’una instal·lació a una altra, i és adaptar

els recursos d’aquesta instal·lació que rep uns serveis als que
tenia l’altra instal·lació, en aquest cas el tema de
l’accessibilitat, que és prou complicada.

I sobretot tenint en compte el tema d’ambientació i el tema
de salut laboral en què els treballadors i treballadores empren
EPI i si la climatització no és l’adequada pateixen doblement
unes condicions laborals més desfavorables. Per tant, insistesc,
aquesta manifestació la faig com a reflexió per tenir en compte
què suposa el trasllat de vegades a un centre que és antic, a un
centre que acull un altre tipus de servei i per tant més afluència
de personal.

Nosaltres li donarem suport, entenem que és vigent i per
això nosaltres no hem fet cap tipus d’esmena ni petició a vostès
que la retiressin, com han fet amb el punt número 1.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. En la línia de les persones
que m’han precedit en la paraula, efectivament, hi ha un punt
primer que s’ha retirat, és veritat que moltes vegades ens passa
allò que duim a tractar un tema que quan el passam pel registre
d’entrada és d’actualitat, això a la companya que és nova, això
ens sol passar sovint, i quan després tenim l’oportunitat de
tractar-los ja, com que..., o està superat o està fet o està en vies
de solucionar-se, que és el que ha passat amb aquesta, i també
amb altres, amb una que precisament el meu grup també hi
donava suport, que després en parlarem, en temes de
vacunació, on ja arribam a misses dites, com diuen en bon
mallorquí, no?, i en aquesta ens ha passat això.

El cert és que moltes vegades tenim unes instal·lacions que
no són de les més adequades perquè és vera que hem passat
d’un edifici vell a un edifici antic i amb història, perquè
l’Hospital General deu ser dels més antics d’Europa, crec que
es remunta al segle XV, em sembla que és. Però, bé, en tot cas
evidentment es tracta d’adaptar els espais que tenim en la
mesura de les possibilitats, perquè tendran elements a favor i
elements en contra, perquè sí que són espais on s’hi pot anar
fins i tot a peu per a la gent que viu al centre de Palma, però
que evidentment també presenten tota una sèrie de dificultats
i que les coses s’han de fer i a més en els termes que expressa
la moció en el seu segon punt. 

Per tant, nosaltres votarem a favor. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares però no han comparegut, per tant passam a El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons. 
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LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats,
companys d’aquesta comissió de Salut. He de recordar que el
Grup Parlamentari El Pi, el dia 9 de novembre de l’any passat,
va presentar una proposició no de llei per tal, primer, de
paralitzar aquest trasllat de l’ambulatori d’El Carme a
l’Hospital General, i llavors també adequar una sèrie de sales
per poder donar resposta a les peticions -més encara- amb la
COVID-19. 

Què va passar? Que els tempus del Parlament, com deia el
Sr. Ensenyat, són molt lents i quan va ser l’hora de debatre la
nostra proposició no de llei era el mes de..., bé, no havia arribat
el dia 20 d’abril del 2021, per tant la vàrem retirar perquè això
ja estava absolutament obsolet i no hi havia marxa enrere, i fins
i tot els treballadors, aquells 1.700 que havien presentat firmes
i havien fet manifestacions per tal d’evitar aquest trasllat ja
s’havien adaptat a les noves infraestructures. Els vídeos que
aleshores es veien i es mostraven eren tremends pel que fa a les
sales, a ventilacions, oftalmologia estava a una sala molt
obscura, però bé, això ja és història.

I el que sí creiem és que aquest punt 2 que el Partit Popular
no ha retirat en el dia d’avui és absolutament vigent i, per tant,
nosaltres hi votarem a favor. 

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria ara al Grup Mixt, però no han
comparegut. Per tant, passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, gràcies Sra. Presidenta. En primer lloc, des del Grup
Parlamentari Socialista vull donar la benvinguda a aquesta
comissió a la Sra. Isabel Borràs i desitjar-li molt bona ventura
en aquesta comissió, com bé deia. 

En relació amb el tema que ocupa aquesta iniciativa,
aquesta proposició no de llei, crec que hi ha hagut diferents
ocasions allà on hem pogut tractar aquesta qüestió, tant en
plenari com en aquesta mateixa comissió de Salut, que no és
altra que un debat relatiu a la planificació de les
infraestructures del Govern de les Illes Balears en relació amb
l’àmbit sanitari. En aquest cas concret, en relació amb la
situació de l’ambulatori d’El Carme, val a dir que era un edifici
que havia quedat obsolet i que davant d’aquest fet, davant
d’aquesta situació els mateixos professionals sanitaris havien
manifestat les seves queixes per l’estat de l’edifici on s’ubicava
o on s’ubica l’ambulatori d’El Carme i, per aquest motiu, la
Conselleria de Salut i Consum va preveure la seva reforma
integral i evidentment per poder portar a terme aquesta millora
d’aquest edifici era necessari realitzar aquest trasllat a
l’Hospital General. 

En aquest sentit també, vull recordar que el 2018 es va
inaugurar un espai totalment nou a l’Hospital General que és la
Unitat Bàsica de Salut que, com bé deia, és un espai totalment

nou inaugurat a l’any 2018. Hi va haver ocasió en aquesta
comissió d’exposar aquesta qüestió, el Sr. Juli Fuster va
explicar els motius pels quals es va portar a terme aquest
trasllat i també de quina manera s’havien resolt els
inconvenients que haguessin pogut sorgir. 

Així i tot, com la resta de grups, el Grup Parlamentari
Socialista també donarà suport a aquest punt segon el qual,
després d’haver retirat el punt primer, s’ha convertit en punt
únic d’aquesta proposició no de llei, d’aquesta iniciativa del
Grup Parlamentari Popular perquè així i tot es continuïn portant
a terme totes aquelles millores que siguin necessàries i
oportunes per millorar l’habitabilitat de l’Hospital General i
condicionar-ho a una situació de pandèmia que encara ara
vivim.

Així i tot, com bé deia, el Sr. Juli Fuster, almanco pel que
fa a qüestions de climatització i depuració d’aire en relació amb
la pandèmia de la COVID-19, s’havia portat a terme qualque
tipus d’actuació. Això, pel que fa a aquesta qüestió. 

En aquest sentit, Sra. Presidenta, acabarem reafirmant des
del Grup Parlamentari Socialista el nostre compromís amb la
sanitat pública, amb la salut pública, i també manifestant que si
ha estat possible aquest trasllat ha estat perquè en el seu
moment, afortunadament, no es va tancar tal i com es va
preveure en un moment donat.  

Res més, moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara en torn de contradiccions al grup
parlamentari proposant, té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair a tots els
grups parlamentaris com no pot ser d’una altra manera el vot
favorable a aquest punt, els ho agraesc de veres. Una pena que,
com sempre, el Grup Parlamentari Socialista, encara que ens
dona suport, hagi d’aprofitar qualsevol cosa, qualsevol petita
cosa per pegar el cop de gràcia, una pena, Sr. Dalmau, que
vostès sempre hagin d’atacar el consens, aquest tipus
d’iniciatives, una pena, ho lamentam. 

Si bé, també, el que nosaltres faríem és un prec, ja que
vostès tenen línia directa amb la consellera i amb tots els
directors generals corresponents, que ho facin aviat perquè
l’Hospital General segueix, allà hi tenen aquestes consultes i la
gent cada dia segueix patint quan van a aquelles consultes que
no tenen ventilació i unes condicions que són indecents per a la
sanitat pública balear. 

Per tant, gràcies per la seva votació però sí que és vera que
m’agradaria que això fos aviat. No hem posat cap termini, no
feia falta, estic segura que ho tendran en compte i que vostès,
tant la presidenta d’aquesta comissió com el diputat que abans
ha parlat, li diran directament a la consellera que facin via. 

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Entenc que no cal votar la proposta perquè tots heu
manifestat el vostre acord, per tant, podem donar per aprovada
per assentiment aquesta Proposició no de llei RGE núm.
16011/20, relativa al trasllat de l’ambulatori d’El Carme a
l’Hospital General. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 49/21, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència i rectificada mitjançant l’escrit RGE núm.
7526/21, relativa a mesures urgents per millorar
l’estratègia de vacunació en la seva eficàcia i actuacions de
contingència necessàries davant la tercera onada de la
COVID-19.

Passam al debat de la  Proposició no de llei RGE núm.
49/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d'urgència i rectificada mitjançant l'escrit RGE
núm. 7526/21, relativa a mesures urgents per millorar
l'estratègia de vacunació en la seva eficàcia i actuacions de
contingència necessàries davant la tercera onada de la
COVID-19. 

Per a la defensa d’aquesta iniciativa per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Avui, he de dir que la senyora..., bé,
Sra. Durán, el Grup Parlamentari Popular ha presentat un escrit,
evidentment ho ha dit la presidenta abans, pel qual retira els
mateixos punts que, i ara em referiré a això, que nosaltres
vàrem escriure uns dies abans dient precisament els mateixos
punts, per tant, entenc que estan d’acord amb el debat del punt
sisè, que és el que ha quedat, i que donen suport  almanco a la
tramitació i debat en aquesta comissió. I varen fer la retirada,
tot i que l’haguessin pogut tal volta fer amb més prioritat, però
la varen fer perquè evidentment la iniciativa parla de la tercera
ona. 

La iniciativa parla de la tercera ona però no parla només de
la vacunació, de l’estratègia de vacunació, parla, i era la nostra
voluntat, atesa la situació i el context que hi havia d’ençà de
l’inici del dia 27 de desembre de la campanya de l’estratègia de
vacunació, i el dia 7 de gener vàrem presentar, en base també
a la inquietud que teníem del que s’havia vist de l’inici de la
campanya de vacunació, la incertesa que el mateix ministeri en
aquell moment mantenia quant a les fases i la confusió amb els
canvis que hi va haver dins aquesta mateixa estratègia, però sí
era interessant per a nosaltres dur iniciatives per donar suport
des d’aquesta comissió a situacions de contingència
necessàries, paral·leles a l’estratègia de vacunació, atesos els
fets que es produïen, que patien i que han patit els treballadors
públics de salut, donar resposta a l’oferiment que tota la xarxa
pública i privada, concertada alguna i no concertada una altra,
de la nostra comunitat autònoma s’oferia, col·legis oficials,
entitats professionals, per donar aquest suport, aquesta
demanda important que hi havia de necessitat de vacunació
immediata per aturar l’expansió del SARS-CoV-2 i la malaltia
de la COVID, però sobretot enteníem que en aquell moment
també s’havien de prendre mesures importants envers l’impacte

de la vacunació, es a dir, nosaltres no només hem donat suport
sempre a la campanya de vacunació, no només hem demanat a
la població que es vacuni sinó que hem demanat a
l’administració que doni tots els recursos necessaris per
facilitar aquesta resposta de la ciutadania, tant d’espais com
d’horari, flexibilitat, contractació de personal i també
disposició del voluntariat del servei públic de salut no
concertat. 

Hem retirat aquests punts perquè evidentment la conselleria
s’ha adonat que havia de prendre certes mesures, ha donat
resposta a l’evolució d’aquestes ones, recordem que
demanàvem mesures a la tercera i ens trobam a la cinquena, per
tant, a la quarta ona i a la cinquena sí ha vist el nostre grup
parlamentari una resposta per part de salut pública amb
diverses mesures, però trobam que en el punt número 6,
l’impacte, la situació, la necessitat i per tant la resposta és
necessària.

És necessària, i faré menció del per què entenem que la
volem mantenir just amb aquesta redacció i context. Hem
tengut dades, aquí ha comparegut la mateixa consellera i ha dit,
a petició nostra en algunes preguntes de control, que,
evidentment, el personal sanitari -ho ha reconegut ella- a part
del Col·legi Oficial de Psicòlegs, associacions professionals,
l’esgotament, el patiment i sobretot l’afectació, diguéssim, en
l’estat d’ànim, en la motivació, en l’angoixa, per tant, en la
salut mental dels treballadors i treballadores públics. No només
és un dret laboral, evidentment, sinó que a més a més és una
obligació per part dels servidors públics donar resposta.

I com que ens dóna una incertesa de l’impacte que
arrosseguen des de la primera ona i ens trobam a la cinquena,
entenem que s’ha de contractar i s’ha d’assegurar el servei
necessari d’aquests experts en salut mental sense límit de
recursos. I crec que la mateixa conselleria és conscient que ara
mateix no pot determinar si són tres o cinc, però sí que són
insuficients els que hi ha presents; no només haurà d’atendre el
servei públic la situació d’esgotament i de patiment de la salut
mental dels treballadors del Servei Públic de Salut, i parl des
d’admissió fins el darrer personal sanitari, el que ha suposat no
disposar dels descansos suficients perquè voluntàriament han
hagut de quedar a fer feina perquè hi havia demanda, recordem
que no hi ha hagut suficients infermers i infermeres perquè
s’han exhaurit les borses mateixes, per tant, han estat
necessaris, sinó que ens ve una qüestió detectada pels mateixos
experts, per l’Observatori de Salut Mental de les Illes Balears,
pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de les Illes Balears, i és que la
població, específicament la població jove i la població gran, ha
patit precisament aquest impacte de la COVID-19, aquestes
restriccions que hi ha hagut tan necessàries amb un canvi que
ha afectat la salut de les persones.

Per tant, demanam el suport als grups parlamentaris perquè
la conselleria dugui a terme aquests recursos necessaris per
donar resposta a la demanda de la salut dels ciutadans.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per a la defensa de les esmenes RGE núm. 7702 i 7703/21
té la paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, presidenta. Nosaltres vàrem presentar
aquestes esmenes pensant que aquests punts dels quals
nosaltres havíem demanat la supressió, per mor del que havíem
dit abans de la tardança en veure-la, eren necessàries, la veritat
és que no havíem vist que prèviament ja s’havien retirat, per
tant, entenc que no tendria sentit aquesta esmena perquè no ho
havíem vist.

Coincidim plenament amb tots els arguments que ha donat
el Sr. Juanma Gómez per mantenir i defensar la vigència del
punt número 6 d’aquesta proposició no de llei, és més,
nosaltres creiem que no només per a aquest servei, sinó que
creiem que a les Illes Balears hi ha una mancança molt molt
greu de psicòlegs, perquè si nosaltres aquí, el nostre grup
parlamentari, ha demanat que volem un augment de psicòlegs
i volem que hi hagi psicòlegs assignats a Atenció Primària,
volem que les teràpies psicològiques no es facin una vegada
cada tres o sis mesos com es fan ara sinó com es feien abans de
la pandèmia, necessitam reforçar la plantilla de psicologia i
evidentment creiem necessari el que es demana al punt número
6.

A més, nosaltres, com que demanàvem la retirada de tota
una sèrie de punts, hem volgut presentar una esmena d’addició
d’un nou punt. Nosaltres en aquest moment, evidentment hem
acabat la cinquena ona, no té res a veure la situació de quan es
va presentar aquesta PNL, com ha dit el Sr. Diputat que m’ha
precedit era la tercera ona, ara hem acabat la cinquena i no
sabem quan ens podrà venir una sisena, les necessitats enfront
de la vacunació són unes altres totalment diferents. Què
necessitam ara? Necessitam sensibilitzar la població, tota
aquella població que encara a dia d’avui no ha volgut posar-se
la vacuna, necessitam que la conselleria s’impliqui d’alguna
manera, amb unes campanyes específiques per potenciar la
vacunació.

Aquí vaig sentir un dia un diputat del PSOE, que deia que
si els diputats del PP ens havíem de fer una piulada amb una
foto el dia que ens vacunàvem, això crec que no és una bona
campanya perquè la gent que no s’ha vacunat es vacuni, crec
que han de ser molt més imaginatius, han de ser molt més
efectius i s’han de dedicar recursos que vagin destinats
precisament a això. I no només a això, ara ja tenim una altra
fase, avui hem sabut que, em sembla que és a partir de demà o
aquesta setmana, es començarà la vacunació de la tercera dosi
a les residències, però, és clar, nosaltres aquí ja parlàvem, ens
avançàvem i dèiem que crèiem que també s’haurien de fer
campanyes per a la vacunació de la població immunodeprimida
i per administrar la tercera dosi a la gent gran.

Per tant, nosaltres creiem que la vacunació ara necessita dos
vessants: la tercera dosi,  perquè consideram que ho necessiten
i intensificar les campanyes perquè la gent que encara no està
convençuda, doncs..., i utilitzant recursos que tenim dins la

mateixa conselleria, com per exemple molta gent que va a
consultes, a qualsevol consulta, als hospitals de referència, que
des dels hospitals de referència a totes aquelles persones que
van a qualsevol tipus de consulta, a qualsevol tipus
d’intervenció, si no s’han vacunat que li ofereixin, i quan es
vegi que hi ha persones que són problemàtiques en base a tenir
una altra dosi que se’ls ofereixi precisament la Janssen, com es
fa a determinats col·lectius quan tenen problemàtiques
especials.

Per tant, nosaltres creiem que aquests tipus de campanyes
són necessàries, és el que ha de fer ara la conselleria i
demanaríem també el vot favorable per a aquest punt.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim un torn de posicions. Pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Votarem a favor de la
iniciativa de Ciutadans, en què només queda viu el punt 6 en
aquest cas. 

Bé, la pandèmia una de les coses que també ha deixat palès
ha estat tot el tema dels problemes de salut mental, en aquest
cas per als professionals. Coneixement perfectament per
diferents informes, fins i tot per testimonis dels mateixos
professionals, tot l’esgotament, tota l’angoixa, tot el patiment
que pateixen i això evidentment els ha afectat tot el tema
d’atenció psicològica.

El Col·legi de Psicòlegs d’aquí, de les Illes Balears, s’ha
reunit trob que absolutament amb tots els partits d’aquest
Parlament, precisament posant en coneixement que fan falta
centres i especialistes de psicòlegs a tots els centres de salut.

Si no vaig errada s’ha presentat ja una iniciativa en aquest
Parlament i trob que més o menys tots en aquesta cambra hi
estam a favor. Així que votarem a favor d’aquesta iniciativa
perquè trobem que és necessari més personal i en aquest cas,
bé, dotar de tots els recursos humans suficients per garantir que
hi hagi una atenció de psicologia garantida tant als
professionals com també a la població.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Cert és que era una
proposició no de llei que tocava diferents àmbits i diferents
opcions respecte d’una mateixa realitat i que només en deixar
un punt és gairebé impossible no votar a favor, no votar a
favor, exactament, és a dir, seria impossible votar en contra,
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com no podem voler més recursos psicològics evidentment en
una qüestió que està més que demostrada que fan falta?

I també totalment d’acord amb la Sra. Durán, quan parlava,
deia, bé, hauríem de ser un poc més creatius en tot el tema de
convidar la població que es vacunin els qui encara no ho han
fet. I jo totalment d’acord i sempre advocaré per mesures més
de caràcter educatiu que no punitiu, tal vegada, tot i que
evidentment les punitives també funcionen; jo ara vaig ser a
França un parell de dies i no entres enlloc, absolutament enlloc,
és a dir, ni cafeteria, ni terrassa, ni museu, ni res!, enlloc, que
no presentis el certificat com mentre estàs vacunat, no?

Crec que es va intentar posar aquí, a diferents comunitats
autònomes, per exemple Galícia crec que en aquell moment ho
va començar a aplicar i després, el que ens passa aquí, i que no
passa a la resta d’Europa, que no sabem gairebé per què, que va
venir un jutge i va dir que no, no sé si és que darrerament són
els jutges els que es dediquen a fer política i no sé exactament
què ens passa, però, bé, segurament altres ocasions tendrem, o
sí, en altres ocasions en podrem parlar més detingudament.

En tot cas, i tornant al punt específic d’aquesta moció,
evidentment hi votarem a favor.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Torn
incidir en l’argument que els comentava a la proposició no de
llei anterior, també des del Grup Parlamentari El Pi hem
presentat diferents preguntes orals, escrites, hem presentat
proposicions no de llei, els anunciï, i els contaré després en què
consisteix, que n’hem registrada una altra aquesta setmana,
però a la que em volia referir està datada el dia 12 d’abril
d’enguany i té a veure, precisament, amb la salut emocional i
mental tant dels professionals com de les persones. 

Nosaltres tenim clar que ara ve una segona pandèmia que és
aquella que té a veure amb la ressaca de la pandèmia purament
física i sanitària, que és tot el mal que ha fet un confinament, la
pèrdua d’éssers vius, la pèrdua de llibertats, la pèrdua de tantes
coses que és vera que ens hi hem adaptat, però també és vera
que de qualque manera ens ha provocat que estiguem més trists
del que hi estàvem a l’any 2019, i precisament ho comentàvem
amb els nostres companys, ara fa una sèrie de minuts.

En aquesta proposició no de llei la qual, per cert, no s’ha
debatut encara i esper que facin via, el Grup Parlamentari El Pi
proposa que s’ha d’augmentar el pressupost destinat a salut
mental per implementar de forma efectiva el Pla estratègic de
salut mental. Tenim un pla, idò s’ha d’implementar i s’ha de
dotar pressupostàriament perquè arribi a tots aquells que facin
falta, que seran i són molts de moment i més que
s’incrementaran en els propers mesos i anys. I també creiem

que s’ha d’implementar un pla oficial de suport psicològic
dirigit al personal sanitari.

Ara aprofit per vendre el nostre llibre perquè esper que
aviat arribi a aquesta comissió aquesta proposició no de llei,
que no caduqui com ha caducat la que em referia anteriorment,
i també els dic que n’hem registrada una aquesta setmana
perquè és increïble que els hospitals de les nostres illes no
tenguin un servei en condicions de trastorn de conducta
alimentària, en té un Son Espases, però ha quedat mancat d’una
de les tres potes, que és: psicologia, psiquiatria i nutrició; hi ha
hagut una baixa d’una gran psiquiatra, tenc entès, que donava
servei a aquestes persones, sobretot adolescents, que tenien
aquest problema, però és que s’ha donat de baixa i no l’han
substituïda. Com pot ser? El trastorn de conducta alimentària
s’ha de tractar de manera global, no és que una nutricionista o
una infermera ens digui: nin, has de menjar, com li han dit a
alguna de les persones que pateix una anorèxia o una bulímia,
està clar que el menjar és el pitjor enemic per a ells.

Per tant, per al futur d’aquests joves i perquè creiem
sincerament, profusament i contundentment en la salut mental,
nosaltres pensam que sempre s’ha de dir que sí a iniciatives
com aquesta, així és que Ciutadans tendrà el sí i el suport del
Grup Parlamentari El Pi. 

Gràcies. 

Pel que fa a l’esmena, perdó, també ens sembla bé. Perdó. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Bona. 

EL SR. BONA I CASAS: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Com a institucions el nostre deure
és garantir una atenció sanitària de qualitat, universal i
equitativa i parar esment sobretot a les qüestions que afecten un
major nombre de ciutadans i ciutadanes i és el cas de les
malalties mentals a Espanya que afecten o afectaran una de
cada quatre persones. 

És important conscienciar la societat que les malalties
mentals són una malaltia com qualsevol altra i que poden
afectar qualsevol persona. Al 2018 ja parlàvem que prop de
185.000 persones de les Illes Balears amb trastorns de salut
mental, a més dels seus familiars i cuidadors, es beneficiarien
de les mesures de prevenció, atenció i rehabilitació que inclou
el Pla de salut mental vigent.

Arribada la pandèmia, ha posat un altre agent
desestabilitzador damunt la taula i el Govern de les Illes
Balears ha sabut reaccionar i impulsar iniciatives des de l’inici
de la pandèmia, com la posada en marxa d’un servei telefònic
d’atenció a la ciutadania, les 24 hores del dia. Però sobretot ha
deixat clara la seva aposta per l’atenció de la salut mental fent-
la una de les àrees prioritàries del Pla estratègic de la
Conselleria de Salut i Consum per al període que va del 2021
al 2026, com ha esmentat la Sra. Pons. 
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No és una aposta nova, insistesc, la conselleria, a través de
l’Oficina de salut mental de les Illes Balears, va prioritzar la
constitució, el desembre del 2017, de l’Observatori del suïcidi
a les Illes Balears. El suïcidi i els intents suposen un problema
greu de salut pública que afecta persones de qualsevol edat i
gènere, cultura, grup poblacional i el seu entorn familiar. Les
temptatives de suïcidi s’han incrementat un 50% en adults i un
27% entre nins i  adolescents de les Illes Balears durant la
pandèmia, amb edats que van -i aquesta dada escarrufa
especialment- dels 7 als 29 anys. 

I la directora de l’Observatori, a més, precisa que només
s’hospitalitzen el 10% dels casos, en nins i joves, ja que els
pares intenten ajudar-los a casa, per tant, la problemàtica és
major del que indiquen les xifres.

A més, s’estima que per cada suïcidi queden afectades per
a tota la vida entre 6 i 10 persones de l’entorn de la víctima que
pateixen un greu procés de dol. A més, s’ha elaborat una guia
de prevenció i primer abordatge de la conducta suïcida entre els
centres educatius de les Illes Balears i un protocol d’actuació
que facilita les derivacions i la coordinació en l’atenció i
prevenció del suïcidi infantojuvenil, salut mental, atenció
primària i els professionals de l’educació. També s’ha posat en
marxa el programa suprasectorial de coordinació entre totes les
illes, que es diu CoorEducaSalutMental, entre la Conselleria de
Salut i Consum, i la d’Educació i Formació Professional, per
atendre l’alumnat amb problemes complexos de salut mental i
per al que manifesti conductes suïcides. 

Un altre col·lectiu és el de les persones amb risc d’exclusió.
Experts de l’Oficina de salut mental de l’Ajuntament de Palma
i de l’IMAS varen detectar durant el confinament que, dels 400
sense sostre que varen ser allotjats a albergs i a poliesportius,
la major part patia alguna malaltia mental, addiccions d’algun
tipus i 80 d’aquests presentaven un trastorn greu. Hem
descobert que als nostres carrers tenim un vertader hospital
psiquiàtric i per això s’ha format a un equip de psicòlegs per
treballar exclusivament amb la població més vulnerable. 

S’han ampliat les unitats d’atenció i prevenció del suïcidi
als pacients de l’Hospital d’Inca, de Son Llàtzer, de Son
Espases, a les illes d’Eivissa i de Menorca. I ara que aquests
dies tots tenim present el volcà Cumbre Vieja de La Palma,
tenim també un grup d’intervenció psicològica en emergències
i catàstrofes de les Illes Balears, que va intervenir per exemple
a la catàstrofe de Sant Llorenç. 

Què vull dir, amb tot això? Que hi ha una altra iniciativa,
que és que debatem avui aquí, destinada als professionals de la
salut, a través de la qual el Servei d’atenció psicològica va dur
a terme 477 intervencions telefòniques entre els mesos de març
a juny del 2020, als treballadors del Servei de Salut
relacionades amb el confinament, l’ansietat, l’estrès, etc., però
després la demanda no ha anat en augment. Indubtablement
estam a favor de garantir una suficient atenció psicològica i no
només dels professionals de la salut, sinó de tota la ciutadania
i amb especial cura dels més vulnerables.

Per això, demanaríem incloure una esmena in voce per
matisar que s’insti que “aumente la dotación de los medios
materiales y recursos humanos en la medida que la demanda

vaya aumentando, para garantizar de forma continua y
suficiente la atención psicológica de los profesionales
sanitarios, etc.”, per no comprometre a destinar més recursos
a aquest col·lectiu en concret si, per exemple, la demanda
augmenta a altres col·lectius. 

Malgrat aquesta precisió, estam absolutament d’acord amb
l’esperit de la proposta així com amb l’esmena del Partit
Popular encoratjant la vacunació. Estam realment molt contents
perquè quan la seva portaveu adjunta va criticar obertament a
les xarxes socials la presidenta del Govern per publicitar la
seva vacunació amb una fotografia, li he de reconèixer que ens
vàrem preocupar molt i celebram que hi hagi altres sensibilitats
dins el Partit Popular, com demostra aquesta esmena i, en
concret, la seva sensibilitat, tot i que veig que tampoc no li
agraden gaire les fotografies.

No es preocupi que de totes maneres també fem altres
coses, el Servei de Salut ha fet més de 67.000 telefonades
individualitzades per animar la vacunació, i tenim dosis per
vacunar el cent per cent de la població. El fet que hi hagi tants
estrangers i que tenguem més proporció de població de fins als
onze anys que la resta, fa que el nostre percentatge sobre
proporció total actualment sigui més baix que a la resta de
comunitats, però estam absolutament convençuts que cal
encoratjar la vacunació tot el que calgui i un poquet més. 

Per tant, votarem a favor aquesta esmena.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Procedeix..., bé, un cop escoltat el torn de fixació
de posicions pertoca ara al grup proposant, té la paraula el Sr.
Gómez: 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Començaré per l’esmena presentada pel
Grup Popular i ja li dic, Sra. Durán, que no només l’accept sinó
que evidentment acceptar-la és donar-hi suport, i demanaré que
la resta de diputats i diputades d’aquesta comissió també ho
facin. 

Però vull fer un matís a una precisió que es fa, que és
garantir i és al que nosaltres donam suport en el nostre debat,
en la nostra política en matèria de salut, en l’atenció a la salut,
garantir la salut i l’atenció sanitària a tots els ciutadans de les
Illes Balears, a tots, és quan diu garantir els recursos sanitaris
suficients, públics, i si s’ha d’acudir a la privada, a la privada.
No ho dic per a vostè, Sra. Durán, ho dic per un context de
debat que es produirà i s’ha produït altres vegades en aquesta
comissió. 

I, per tant, com que diu això, i com que va en la línia del
que nosaltres diem en el nostre discurs, i com que parla de
millora de les condicions dels treballadors i treballadores de la
salut, que tant s’ha demanat aquí i tant de suport que hi hem
donat, fins i tot els grups que donen suport al Govern, i els que
formen part del Govern, entenem que la redacció no diu una
altra cosa, diguéssim, com a un resum de moltes
reivindicacions i molts de debats que s’han fet aquí. Per tant, hi
donarem suport.
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Quant a l’esmena in voce, jo entenc la bona disposició del
Sr. Bona en aquest tema i agraesc que doni suport, entenc que
si no acceptés l’esmena in voce també, per la seva intervenció,
el donaria, però escoltant la intervenció que han fet altres
diputats i diputades respecte que quan hi ha baixes no s’han
pogut cobrir, aquests treballadors, psicòlegs, psicòlogues,
infermers de suport de la salut mental no només, tot i que
aquesta proposició no de llei sí parla de suport al context que
hi havia de gener al programa sanitari, no exclou ni molt ni
manco, ni diu enlloc que l’atenció que hagin de prestar aquests
psicòlegs que s’hagin de contractar de bell nou perquè és
plantilla insuficient, com és plantilla insuficient a qualsevol
servei, i, si no que li demanin al Mateu Orfila i també a
l’hospital de Can Misses, també haurà d’atendre en això mateix
aquesta població que vostès mateixos han esmentat, la població
juvenil, la població infantil, que han patit com tots aquesta
pandèmia.

Nosaltres no hem fixat un nombre màxim, el que sí fem
palès aquí és que el que es va presentar el gener segueix vigent
la necessitat, que és la de què és insuficient el personal que hi
ha i especialment en el reforç a salut mental.

Miri, aquí vendrà aviat a presentar-se o en comissió o als
grups parlamentaris la Memòria del 2020 de l’Observatori del
Suïcidi que depèn de l’Oficina de Salut Mental, ho va anunciar
i vaig participar a unes jornades que l’Associació de Familiars
de Prevenció al Suïcidi va realitzar a Palma fa poc i hi havia la
directora d’aquest observatori, i vàrem tenir l’oportunitat de
conversar, i aviat vendrà aquesta compareixença i ens
reafirmarà aquesta necessitat i la situació que hi ha. I també
està prevista, nosaltres l’hem demanada i estic ben segur que hi
estarem d’acord, la compareixença del degà o degana del
Col·legi Oficial de Psicòlegs, que també ens donarà una visió.

Per tant, no és que vulgui rebutjar pel fet de rebutjar, ni
molt manco, ja coneixen el meu tarannà i el del meu grup
parlamentari, però entenc que ni manquen condicions de
nombre de contractació, però crec que respecte de la necessitat
o les necessitats que es donin és una qüestió que entenem
nosaltres que la Conselleria de Salut no l’ha gestionada com
pertocava, recordem que hi ha hagut contractació d’infermers
i infermeres en tres mesos i no se’ls ha renovat contracte,
perquè entenia la gestió de la conselleria que no havia de ser
així, però que tots els col·lectius, totes les associacions
professionals i el nostre grup parlamentari ha entès que s’havia
de continuar i no s’havia de suspendre la contractació perquè
es produïen altres atencions necessàries, com són les consultes
o les cirurgies no programades. 

Per tant, no acceptaré l’esmena in voce per aquest
raonament que li he plantejat, Sr. Bona. Agraesc l’aportació
que ha fet el Grup Parlamentari Popular i agraesc com sembla
que serà el suport que donaran els grups a aquesta iniciativa,
que no és una altra cosa que una iniciativa que millora les
condicions, la salut, la qualitat del nostre servei públic de salut
i de l’atenció sanitària als nostres ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, entenc que podem donar aprovada per
assentiment aquesta iniciativa, es rebutja l’esmena in voce que
s’ha fet per part del Grup Parlamentari Socialista i s’introdueix
aquesta esmena d’addició que ha proposat el Partit Popular. És
així, hi estau tots d’acord? Per tant, en conseqüència queda
aprovada la Proposició no de llei RGE núm. 49/21.

4) Proposició no de llei RGE núm. 1272/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, pel procediment d’urgència i
rectificada mitjançant l’escrit RGE núm. 1275/21, relativa
a garantir l’accés a la vacunació de qualitat i segura contra
la COVID-19 en el sistema públic de salut.

Passam ara, finalment, al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1272/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, pel
procediment d’urgència i rectificada mitjançant l’escrit RGE
núm. 1275/21, relativa a garantir l’accés a la vacunació de
qualitat i segura contra la COVID-19 al sistema públic de salut.

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta proposició no de
llei la vàrem registrar el 28 de gener, just fa vuit mesos i,
encara que gran part de l’exposició de motius ha quedat
desfasada, la motivació de reforçar la sanitat pública i de
garantir l’accés a la vacunació de qualitat i segura contra la
COVID-19 en el sistema públic sanitari no ha canviat.

Per actualitzar les dades de l’exposició de motius,
actualment la COVID-19 ha costat la vida a gairebé 4.700.000
persones a tot el món i més de 228 milions de casos registrats.
A Espanya ens acostem als 5 milions de casos diagnosticats i
gairebé 86.000 morts, mentre que aquí, a les Illes Balears, ens
situem en 955 persones que han perdut la vida i
aproximadament uns 98.724 casos contagiats.

Gràcies a l’esforç sense precedents a nivell mundial tenim
vacunes eficaces i segures per a la població, s’han elaborat i
acordat en el Consell Interterritorial de Salut d’Espanya els
criteris de vacunació per a tot l’Estat. A dia d’avui, vuit meses
després del registre d’aquesta proposició no de llei, a les Illes
Balears les xifres que tenim és el 81,63% de la població diana
vacunada amb la primera dosi i del 79,19% amb la pauta
completa. 

Cal agrair al personal sanitari de les Illes Balears la seva
gran labor per tenir cura i protegir la població i ha estat
fonamental que la vacunació s’hagi fet de manera àgil, segura
i per part del sistema sanitari públic en garantir la qualitat i la
seguretat de la vacunació. 

Les Illes Balears ens trobam en el bon camí i volem ser
exemple a nivell estatal quant a la protecció de la salut
poblacional, un aspecte fonamental tenint en compte no sols la
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repercussió en la salut d’aquesta pandèmia sinó també en el seu
vessant econòmic.

La vacuna per ser efectiva ha d’arribar dintre del termini i
de la forma adequada escaient cap a la població i això només
pot assegurar-se des d’un sistema públic dotat de suficients
professionals. La sanitat pública ha protegit la població i volem
enfortir els serveis públics, els serveis sanitaris.

És per aquest motiu que demanem al Govern de les Illes
Balears fer que la vacunació del SARS-CoV-2 sigui duta a
terme exclusivament pel sistema sanitari públic de la nostra
comunitat autònoma, amb els reforços de personal propi
necessaris i que aquest procés de vacunació es regeixi pels
criteris sanitaris i científics acordats en el sistema del Consell
Interterritorial de Salut, com a garantia de qualitat i seguretat
per a la població. És per aquest motiu que els demanen el
suport a aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades. Avui
els tres grups que donam suport al Govern presentam aquesta
iniciativa registrada el mes de gener d’aquest mateix any. Per
part del meu grup va ser signada per la companya Irantzu
Fernández, a qui volem enviar una forta abraçada des d’aquí.

L’objectiu d’aquesta PNL és clar, garantir que qualsevol
ciutadà o ciutadana de les nostres illes tengués o tengui a dia
d’avui accés a la vacunació contra el  SARS-CoV-2.

La Conselleria de Salut i Consum va posar a disposició dels
ciutadans i ciutadanes diversos centres de vaccinació per poder
fer front a la vaccinació massiva, quatre dels quals a Mallorca,
2 a Menorca i 1 per cada illa pitiüsa. 

Aquestes dies tanquen ja els centres d’Inca i Manacor i la
vaccinació passa als centres d’Atenció Primària com ha passat
amb la resta de centres perquè la quantitat de població a
vaccinar no és tan elevada com al començament i no hi ha perill
d’aglomeracions, com sí hi havia fa uns mesos. El primer centre
que va tancar va ser el de Menorca.

A més, el Govern de les Illes Balears va subscriure un
conveni de col·laboració amb Seat, conjuntament amb altres
empreses, i va cedir tres unitats mòbils, una a Mallorca, una a
Menorca i una a Eivissa, de manera gratuïta, aquestes tres
unitats mòbils varen ubicar-se a Santa Ponça, Maó i Sant
Antoni de Portmany.

La comunitat autònoma de les Illes Balears va ser la
primera a oferir als joves la possibilitat de vacunar-se i la
resposta va ser espectacular. Des d’avui també poden vacunar-
se al campus de la UIB, concretament al centre d’estudis de

postgraus i només han de dur el DNI, no és necessari demanar
hora. Aquest punt es mantindrà durant setmanes. 

Des de la Conselleria de Salut i Consum s’han utilitzat tots
els recursos públics que hi havia al seu abast. 

El Govern de les Illes Balears des del 2015 ha tornat dotar
el sistema de salut de tots els sanitaris i sanitàries els quals
altres governs i partits varen enviar al carrer. Des que va
començar la pandèmia el Servei de Salut de les Illes Balears
disposa de quasi 3.700 professionals més.

Pel que fa a les dades de les Illes Balears, tenim el 81,63%
de la població amb la primera dosi, quasi 845.000 persones, i
el 79,19% amb la pauta completa, gairebé 820.000 persones.
Per arribar al cent per cent de la població amb la pauta
completa animam la gent que encara no ho ha fet a vacunar-se,
perquè es demostra que la vacunació sí és útil i necessària.

Res més, presidenta. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca també per a la seva defensa té la paraula el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta és una d’aquestes
proposicions no de llei de què parlàvem abans, que quan es
registren són de rabiosa actualitat i, quan es debaten ja tenim a
tothom vacunat, gairebé, o a un índex del 80 i busques per cent
amb una primera dosi i del setanta i busques amb una altra, i
que, per tant, perden l’actualitat que tal volta tenia quan es va
presentar en el seu moment. 

Però que, en tot cas, parlam d’una proposició no de llei que
fa referència a tot el tema del procés de vacunació i que crec
que també hem de posar en valor que des de gener al dia d’avui
hagin passat moltes coses, no ho deia com un retret, sinó que ho
deia com una d’aquelles fites importants que tal volta avui no
en som gaire conscients però que quan hagin passat uns anys o
un temps veurem de què vàrem ser capaços com a humanitat,
com a país, com a Estat, com a Unió Europea i, al cap i a la fi,
com a societat occidental respecte de tot aquest procés de
vacunació que hi ha hagut. 

Amb tots els clars i amb tots els obscurs també, no?, perquè,
evidentment, aquests percentatges que tenim a Europa no són
els mateixos percentatges que poden tenir diferents països del
Sud o països en vies de desenvolupament, i això també és una
qüestió que ens ha de fer pensar.

En tot cas, aquesta proposició no de llei l’èmfasi el posa en
la paraula “públic” i crec que és important perquè si no fos així
perd tot el sentit. Crec que si coincidim en un fet, que la
pandèmia amb un altre sistema sanitari hagués estat totalment
diferent i, per tant, el sistema que tenim, el sistema públic, és
una de les qüestions d’aquestes que hem de posar en valor i que
hem tocat amb les mans la importància de tenir aquest sistema
públic capaç de donar resposta quan ens passa una cosa
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d’aquestes. I, en aquest sentit, crec que hi ha d’haver un abans
i un després.

En tot cas, crec que aquesta proposició no de llei que ens va
proposar en el seu dia el Grup Parlamentari d’Unides Podem
dona importància a aquest factor el qual entenem que ha de ser
així, és a dir, no podria ser d’una altra manera. I, per tant, en
certa manera també el que vol és reconèixer la importància que
ha tengut aquest sistema, repetesc, públic, dins tot aquest
procés i evidentment dins el que ha de tenir en un futur. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, presidenta. Jo tenia molt d’interès en escoltar les
intervencions del grup proposant, no sabia quin argument
emprarien, la veritat, jo he vist en aquesta comissió moltes 
coses, he vist presentar propostes per les quals es demanava uns
punts que sistemàticament el Govern incompleix, però és que
aquí som davant d’una proposta d’aquelles, que jo supòs que
dins el Pacte vostès han de cedir a què es presenti, em referesc,
per exemple, el PSOE que hagi de cedir que es presenti una
proposta que està clarament presentada per la Sra. Antònia
Martín, del partit Podem, sabent que encara que la presentin no
li faran cas, perquè la conselleria no li ha fet cas. La conselleria
ha emprat altres serveis fins i tot clíniques privades per a la
vacunació, per exemple a Eivissa, a Eivissa la clínica El
Rosario ha ajudat a la vacunació. 

Però és que no només això, tantes vegades que es va parlar
de l’autorització o no autorització a les empreses per poder
vacunar, que el Govern de les Illes Balears sempre s’hi negava,
fins al moment..., fins que just després del macrobrot en què tot
eren nervis i tot eren problemes, i sortíem Balears a nivell
nacional, i començàvem a tenir els hospitals col·lapsats, i no
teníem un nivell de vacunació com el que havien dit que
tendríem, de més d’un 70%, idò varen venir els nervis, i tot el
que havien dit que no farien, idò ho fan: i dia 2 de juliol
s’asseuen la Sra. Fátima Báñez de la CEOE, la Sra. Carmen
Planas i la Sra. Patricia Gómez, i a partir d’aquí se signa un
conveni pel qual es pugui elevar entre un 20 i un 30% el ritme
de vacunació a Balears, gràcies a la participació de les
empreses, aquest era un dels objectius que es feia. I, aquest
acord permetia que 113 empreses de més de 250 treballadors,
per tant, a tots els serveis de prevenció propis de Balears i a 22
centres de mútues, doncs poguessin participar de la vacunació. 

Què creiem nosaltres? Que la vacunació era important, que
des del primer dia que es va vacunar a Espanya fins al dia
d’avui Balears hem estat a la cua de la vacunació, perquè ja
me’n poden dir de coses!, ja ho ha dit abans l’altre diputat del
PSOE, que posava excuses per què tenim el nivell de vacunació
que tenim a Balears, però és cert i no poden negar que estam a
la cua de la vacunació d’Espanya, ara, a dia d’avui, a setembre
del 2021. I necessitam vacunar gent. 

En aquests moments, han de menester segons quins recursos
que havien de menester al gener, febrer, març...? No,
evidentment no, perquè ara, en aquests moments es tanquen
centres de vacunació perquè la gent ja no hi acudeix i ara
necessitam unes altres estratègies. D’acord. Però, aquest punt
està totalment desfasat, no té sentit!, crec que els hagués
dignificat haver-lo retirat. De fet, els demanaria que el
retirassin, de fet, jo esper que el retirin, esper que retirin aquest
punt.

I si no, idò hi haurà una crisi de govern, entenc que hi haurà
d’haver una crisi de govern, perquè el PSOE no ha fet el que li
havien manat a través d’una PNL que li demana un dels seus
socis de govern, perquè aquí Podemos no és un partit que no
governi, Podemos, MÉS i el PSOE governen, i Podemos, MÉS
i el PSOE han de suportar les accions de govern i la Sra.
Consellera ha permès que aquí, en aquesta comunitat
autònoma, i nosaltres no ho criticam, idò que per a una major
vacunació i d’un augment d’un 20 o un 30% de vacunació,
quan era molt necessari, idò puguem arribar a tota la població. 

Que, de fet, aquest estiu hem tengut una mancança
d’infermeres, terrible, una compareixença de la consellera aquí,
per una saturació d’emergències i una saturació a Atenció
Primària, i va dir que el problema era sí o sí una manca
d’infermeres, i s’ha destinat un gruix d’infermeres a la
vacunació -i molt bé que s’hagi fet- però també haguessin pogut
deixar participar tot el tipus d’infermeres que fan feina dins les
empreses privades, i es varen torbar moltíssim en deixar-ho fer. 

Per tant, vostès ho han volgut gestionar d’aquesta manera,
la Conselleria ho ha planificat i ho ha organitzat, segons la
nostra manera de veure-ho, malament, i ho hem dit, i no és la
primera vegada que ho diem; però que, a dia d’avui, setembre
del 2021, vulguin aprovar en aquest parlament una mentida,
quelcom que no ha estat una realitat!, és a dir que “la vacunació
sigui duta a terme exclusivament pel sistema sanitari públic de
la nostra comunitat autònoma”, nosaltres no podem contribuir
a això.

Per tant, hi votaríem en contra, esper que la retirin.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Demanaré a la mesa que m’avisi quan
faltin 30 segons per poder llegir una esmena in voce que
present, que serà in voce, als diputats dels grups proposants, i
que ha conegut la Sra. Mayor. 

He fet aquesta esmena in voce per una qüestió de lleialtat al
Govern de les Illes Balears, no als partits, al Govern, en la
mesura que ha recordat la Sra. Durán. I he fet una esmena in
voce per ubicar un poquet la situació i decisions del Govern de
les Illes Balears. I jo crec que el millor que es pot fer amb
aquesta proposició no de llei és retirar-la.
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No està desfasada, Sra. Durán, està desubicada
completament, no és una qüestió de desfasament, és que ha
pensat sempre el mateix, Podemos, en aquesta línia, això és un
manifest polític d’un dels partits del Govern, ni tan sols del
PSIB-PSOE. 

I quan en aquesta no han estat capaços de retirar-la quan
parla de tall de subministrament elèctric, que es pot produir per
impagament, per impagament amb el nivell que es troben les
factures, ja està desubicada en el decàleg que duu aquí un dels
partits. 

Però a mi el que em preocupa és el compromís amb el qual
posen no un soci de govern, sinó tota una conselleria amb la
seva política, reconeguda per la seva titular, agrair l’esforç del
servei d’altres col·laboradors amb el Servei Públic de Salut.

Però és que, a més a més, no només amb les empreses
privades, parla d’externalització, prohibir l’externalització a les
entitats sense ànim de lucre, a les ONG, què faran vostès, Sr.
Mayor, anar de la mà de Metges del Món a dir que no atenguin
la situació de prostitució? Demanarem, per exemple, a Creu
Roja o a San Juan de Dios que els seus infermers i infermeres
no atenguin perquè són ONG, són entitats privades dins el
sistema públic de Salut, concertat? Què li direm a la Creu Roja,
que no subministri la metadona demà mateix?

Vostès els assenyalen i els treuen d’aquest servei que fan,
per tant, li deman que la retirada. I si no, amb la lleialtat que el
meu grup parlamentari ha demostrat i en moltes coses no ens ha
agradat de la conselleria, però ha reconegut la col·laboració
publicoprivada en un àmbit d’una demanda de salut pública,
nosaltres li hem donat suport. I què hem fet? Hem presentat una
esmena on li demanam que retiri la paraula “exclusivament”,
fins i tot li he dit que, si escau, acudeixi, és a dir, si la
conselleria estima que és necessari acudir a aquest servei de
suport al Servei Públic de Salut, si escau, ho faci allà on trobi
que hagi d’anar.

I li recordaré que la Comandància General de Balears té
sanitaris que són públics. I li recordaré que els col·legis oficials
i la col·laboració de les farmàcies, que es troben en el sistema
públic i el personal sanitari, malgrat no siguin salut pública, són
necessaris col·laboradors: tanqui’m vostè les farmàcies demà!
O digui als hospitals privats COVID que enviïn tothom al
Servei Públic de Salut, a veure què passa! O que els infermers
i infermeres no atenguin els serveis on jo amb els meus imposts
me n’he anat a un privat, per no saturar la salut pública!

És que la seva manifestació aquí, Sra. Mayor, i em consta
que no és vostè qui l’ha redactada, és incomprensible en un
govern de coalició on du unes polítiques totalment en una altra,
en una altra..., i, a més, rectificades moltes vegades,
encertadament, per reconduir la demanda que hi havia. Per tant,
el millor que podrien fer vostès és retirar-la. I si no la retiren,
li deman, per favor, que tornin llegir la nostra esmena in voce
que li hem presentat, vostè la documenti, l’hi puc llegir perquè
consti al Diari de Sessions, on demanam: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a fer que la
vacunació contra el SARS-CoV-2 sigui duta a terme pel
sistema sanitari públic de la nostra comunitat autònoma, amb
els esforços de personal propi necessari i, si escau, amb

externalitzacions”, les que vostès considerin, nosaltres no li
hem imposat ONG ni li hem imposat empreses privades,
segueix, “i que aquest procés de vacunació es regeixi pels
criteris sanitaris i científics acordats en el si del Consell
Interterritorial de Salut com a garantia de la qualitat i seguretat
per a la població”. No qüestionam ni els criteris ni l’àmbit de
col·laboració que s’estimi.

El que sí exigim és una resposta de salut pública, que aquest
govern sempre ha dit que era prioritari i que havia donat
suficient resposta.

I disculpi’m pel to de veu que hi hagi posat, però quan se’ns
ha acusat a alguns grups de l’oposició de deslleialtat a aquest
govern i la mateixa qüestió de deslleialtat la fa un soci de
govern amb una PNL em sorprèn, em preocupa i, per tant, per
això m’interès.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup El Pi Proposta per les Illes
Balears, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies president. Sí, Sr. Gómez Gordiola, avui ha estat
molt apassionat en la seva exposició dels fets. Jo estic d’acord
amb part dels arguments que ha donat el Partit Popular i també
Ciutadans, jo crec que el sistema sanitari públic sí, però si fa
falta s’han de..., de fet, la presidenta ja ho va dir, la consellera
ho va dir, és a dir, si fa falta tots aquells s’han de sumar per
poder al final arribar a un objectiu, que és acabar amb aquesta
maleïda pandèmia i vacunar aquelles persones que s’hagin de
vacunar.

En qualsevol cas, la meva reflexió d’avui en aquests
moments va per una altra banda, jo crec que aquesta proposició
no de llei es troba absolutament desactualitzada, es va
enregistrar, com bé han dit tant Unides Podem com MÉS per
Mallorca, el 21 de gener d’enguany, la major part del procés de
vacunació, com dèiem, ja s’ha dut a terme; les dades de la
Conselleria de Salut a dia 20 de setembre són les següents: total
de dosis administrades, són gairebé 1.570.000; les persones
amb una dosi són un 81,7%; les persones amb la pauta
completa són un 79% i les persones que han rebutjat aquesta
vacuna s´no 24.300.

Nosaltres pensam que el Govern, ara mateix, s’ha de centrar
en incentivar i també en promoure les 190.000 persones a
Balears que encara no s’han vacunat i també s’ha d’administrar
la tercera dosi a aquelles persones que es troben
immunodeprimides i gent gran.

Nosaltres creiem que enriqueix aquesta proposició no de
llei l’esmena in voce que ha fet Ciutadans, per tant, nosaltres,
si és així, hi votaríem a favor i si no ens hi abstindríem.

Gràcies.

 



SALUT / Núm. 62 /  22 de setembre de 2021 1109

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn per contradiccions, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Lament que no hi hagi
unanimitat de suport en aquesta cambra d’aquesta iniciativa,
d’aquesta proposició no de llei, abans ho ha comentat el Sr.
Ensenyat, què hagués estat la gestió d’aquesta pandèmia amb
un altre sistema sanitari que no fos el públic tal i com el tenim.

Aquesta proposició no de llei l’única finalitat que
persegueix és, simplement, reforçar la sanitat pública i garantir
l’accés a una vacunació de qualitat i segura, eren aquests els
objectius d’aquesta proposició no de llei i insisteixo que
lamentem que no surti per unanimitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Per al meu grup parlamentari és
primordial que es prioritzi el sistema públic de salut i l’esmena
que ens acaba de...

(Se sent un renou de fons)

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor. Continuï, Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. I l’esmena que ens presentava el Sr.
Gómez no ens sembla una mala opció i és que aquest sistema
públic de salut és el que ha posat en marxa tota la maquinària
i tot l’esforç des del 2015, amb la finalitat de reforçar el
sistema públic per poder vacunar, i creiem que és el que s’ha
fet.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no hi ha massa més
coses a haver d’afegir de les que ja he posat a la primera
intervenció, és a dir, posar l’accent en públic. A partir d’aquí
crec que després ja es poden valorar altres circumstàncies i
altres qüestions, però arribats a aquests punts, d’això crec que

es tracta i, al cap i a la fi és del que parla la moció, i crec que
això al cap i a la fi és el que hem de sotmetre a votació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 1272/21, sense l’esmena in voce.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 3 en contra, 1 abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1272/21, relativa a garantir l’accés a la vacunació de
qualitat i segura contra la COVID-19 en el sistema públic de
salut.

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