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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1366, 1532,
3823 i 5265/2021.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3823/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, per l’equiparació dels tests
d’antígens amb les PCR com a prova per a la mobilitat.

Abans de començar el debat de l’ordre del dia d’avui,
aquesta presidència informa que, mitjançant l’escrit RGE núm.
8076/21, el Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears ha retirat la Proposició no de llei RGE núm. 3823/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1366/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
equiparació de la indemnització per residència del personal
sanitari de les Illes Balears amb les Illes Canàries i
l’eliminació del català com a requisit d’accés per treballar
a la sanitat pública balear.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1366/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, relativa a l’equiparació de la indemnització per
residència del personal sanitari de les Illes Balears a les Illes
Canàries i l’eliminació del català com a requisit d’accés per
treballar a la sanitat pública balear.

Per a la seva defensa té la paraula la paraula, per part del
Grup Parlamentari VOX-Actua Balears, la Sra. Ribas, per un
temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a los miembros de esta
comisión. Traemos una iniciativa basada en una exposición de
motivos que creemos que está basada en hechos reales,
demostrables y que son indiscutibles, y es que la ratio en las
Islas Baleares del 2019 es de 1.762 usuarios por facultativo,
420 más que la media en España. Incluso Ceuta y Melilla
presentan mejores ratios que nuestra comunidad autónoma.
Menorca e Ibiza son las islas con médicos más saturados de
España, con 1.841 y 1.784 pacientes por facultativo, médicos
y enfermeras, 6 más que la media nacional. Le sigue de cerca
Mallorca, con 1.750 cada uno. Perdón, me refería a Menorca

y a Ibiza, 1.841 Menorca y 1.784 Ibiza, médicos, hablaba de
médicos.

Por tanto, la situación de la enfermería tampoco es mejor,
pues, según los datos del Ministerio de Sanidad, cada
enfermera de Atención Primaria de las islas tiene 1.992
pacientes bajo su responsabilidad, superando a la ratio de
pacientes asignados a los médicos de cabecera.

Estas cifras suponen que los médicos de Baleares tienen que
atender a 300 pacientes al día, frente a los 200 como máximo
de la media nacional. Por su parte, una comunidad similar,
como es la de Canarias, está en 1.491 tarjetas, casi 300
pacientes menos por médico que en Baleares. Y en cuanto a la
enfermería, Canarias tiene 1.113 pacientes por enfermera, casi
900 menos que en Baleares.

En síntesis podemos afirmar que la media de pacientes en
Baleares es de 400 pacientes superior a la media nacional, 300
y 900 respecto de Canarias, llegando a denunciarse por
SIMEBAL un caos asistencial en los centros de salud de las
Islas Baleares. Sin embargo, dicho exceso de carga no se ve
reflejado en la remuneración económica, sino que, lejos de ello,
la indemnización por residencia de Ceuta y Melilla es de 935
euros al mes para médicos, 696, casi 700 euros al mes para
enfermeras; en Canarias hablamos de 588 para médicos, 423
euros para enfermeras; en cambio, en Baleares; 97 euros para
médicos, 78 euros para enfermeras en Mallorca, en Menorca,
Ibiza y Formentera 108 para médicos y 94 para enfermeras. Es
decir, la comunidad autónoma más parecida a Baleares por el
hecho de la insularidad, a pesar de disponer de una ratio
inferior en 300 y 900 pacientes por facultativo, dispone de una
indemnización de residencia de unos 500 euros más al mes que
Baleares, y Ceuta y Melilla, que también tienen una ratio
inferior a Baleares, estamos hablando ya de que su
indemnización es de 800 euros mensuales más.

Precisamente, el desencadenante de que en Baleares
disponga de la ratio más alta de toda España es la falta de
sanitarios, tanto por la falta de equiparación respecto de otros
territorios similares, como se acaba de mencionar, como por la
carestía de la vida que tenemos en Baleares, a lo que debemos
añadir el requisito del catalán, que convierte a Baleares en un
destino no sólo poco atractivo, sino imposible de asumir, tanto
por requisitos lingüísticos, como por supervivencia económica
para muchos profesionales de la salud.

Por todo ello, nosotros hemos presentado esta proposición
no de ley, que pide que el Parlamento inste al Gobierno de
Baleares a llevar a cabo o a impulsar todas las actuaciones
necesarias para que se equipare la indemnización por residencia
de los sanitarios de las Islas Baleares, respecto de las islas
menores de Canarias. Y también instamos al Gobierno de las
Islas Baleares a que elimine el catalán como requisito de acceso
para trabajar en la sanidad pública balear.

Bueno, esta saturación lo que provoca es que en los centros
de salud de Baleares en el 2018 y 2019 tuvieran 551 y 565
médicos de familia, 144 pediatras y 579 enfermeras, con unas
200 plazas vacantes. Y el Sindicato Médico de Baleares,
SIMEBAL, reclama 350 profesionales más, siendo que
precisamente los médicos de Primaria son los únicos que no
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cobran más cuando realizan trabajos extra para atender a
desplazados o turistas, según sostiene el presidente de este
sindicato médico SIMEBAL.

Por tanto, se presenta de urgente necesidad la equiparación
de la indemnización por residencia de las Islas Baleares con las
islas menores de Canarias, al compartir con estas las únicas
situaciones de insularidad de todo el territorio nacional y
superar con creces la ratio paciente-médico y paciente-
enfermera, tanto a nivel nacional, como respecto de la
comunidad cuya indemnización se pretende equiparar.

Como hemos visto, dicha equiparación estaría más que
justificada por el hecho de incentivar Baleares como destino
para los sanitarios, ya no por motivos personales o individuales,
sino por el superior interés común, a fin de mejorar y velar por
la salud de todos los ciudadanos que residen en nuestro
territorio.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
les esmenes RGE núm. 7999 i 8000/21. Per a la seva defensa
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bona tarda, i aprofit per donar-li
a vostè els molts d’anys, permeti’m-ho dins un context de
feedback entre els membres d’aquesta comissió i vostè com a
presidenta, és el seu aniversari, li dic molts d’anys en aquest
sentit.

I per altra banda, nosaltres hem presentat dues esmenes.
L’exposició de motius que fa el Grup Parlamentari VOX, aquí
hi ha algunes qüestions que sí coincidim, sobretot amb l’anàlisi
que es fa dins la manca de professionals de la salut pública a les
Illes Balears, de la manca de places fins i tot en un context
conjuntural molt agreujat dins la pandèmia de la COVID, on hi
ha hagut mobilitat fins i tot territorial per demandes de diferents
comunitats autònomes. Hi ha hagut dos impediments que
nosaltres consideram que han estat importants en afavorir
aquesta mobilitat i garantir també que sigui un lloc atractiu per
a la nostra comunitat autònoma, per a la residència i la
professió de molts facultatius, sigui de forma interina o sigui de
forma fixa, mitjançant concurs-oposició. 

I ha estat una d’aquestes, l’encariment del que suposa el
nivell de vida a la nostra comunitat autònoma, i molt
particularment a una de les illes, a l’illa d’Eivissa i a l’illa de
Formentera, per una qüestió bàsica que és l’accés a l’habitatge
per garantir aquesta residència. La manca també d’actractiu, el
fet que la nostra facultat no té suficients places a oferir per a
aquesta formació dins l’àmbit de facultatius. Per tant, fa que
altres..., la mobilitat s’hagi de desplaçar i el projecte de vida tal
volta que el continua a altres comunitats autònomes, com la
Comunitat Valenciana, la Comunitat de Catalunya, o la resta.

I hi ha un factor, que és un factor també important, que són
les diferents normatives restrictives a l’àmbit de l’accés al

treball públic, com a empleats públics per una qüestió
d’exigència de llengua, que evidentment es va fer amb una
normativa, que hi havia una transitorietat, però quan ha vençut
aquesta transitorietat, aquest tema segueix sent un impediment.

Per altra banda, nosaltres també hem presentat aquestes
dues iniciatives i les vull presentar globalment en un sentit i és
que les illes tenen una particularitat pròpia i no hi ha una
homogeneïtzació dins la realitat i el cost de vida a la comunitat
autònoma. No podem igualar la situació de Mallorca amb la
situació agreujada que té Eivissa en el cost de la vida, en
l’accés, malgrat hi hagi recursos, a espais d’habitatge, perquè
no n’hi ha, i molt manco per a un MIR, o molt manco per a
aquesta mobilitat entre illes. Recordem que s’han hagut de
pagar minutes i promoció a facultatius de Mallorca, per
traslladar-se a centres de salut i Hospital de Can Misses.

Per tant, entenem que hi ha una idiosincràsia pròpia, i
entenem que el punt número 1 que proposa aquesta iniciativa
parlamentària de VOX, quan fa una equiparació amb una
referència d’un cost a unes altres illes que tenen una altra
realitat i que tal volta sempre ha de ser un referent, no és
l’indicador apropiat, tot i que donem suport a la iniciativa quant
a la necessitat que la indemnització per residència, que és una
reivindicació del col·lectiu de totes les associacions
professionals i col·legis professionals, nosaltres li donem
suport, però entenem que s’ha de calcular envers la realitat de
les Illes Balears, que té un cost diferent, que a més a més no ha
de tenir una referència ni per alt ni per baix respecte d’una altra
comunitat autònoma, sinó l’adequada a cada una de les illes.
Per això hem fet aquesta proposta de redacció envers que el
cost de vida de cada una de les illes es tengui en compte
respecte del tema dels indicadors d’insularitat, del preu de la
doble insularitat, amb el desplaçament a Formentera, per
exemple, el preu de l’habitatge, així com l’IPC.

I quant a la llengua, el posicionament de Ciutadans és molt
clar des del primer moment, que és que sigui considerat un
mèrit i no un requisit imprescindible, per diferents coses:
arrossegam una manca de facultatius, limita la mobilitat;
entenem que són duanes que no contemplen la realitat de l’ús
de la llengua i la convivència en aquesta comunitat autònoma.
Que, a més a més, no xoca amb l’establert a la Constitució
Espanyola, en el seu article 3, ni amb la nostra llei orgànica, i
vull referir que m’agrada molt citar Llei Orgànica 1/2007, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, perquè
de vegades quan fem referència a l’Estatut, qualque partit
polític hi fa una referència com a una norma que està dins un
calaix, no, és una llei orgànica, evidentment que respecta la
Constitució, perquè no podia ser llei orgànica d’una altra
manera, i estableix un deure de conèixer la llengua oficial, però
també un dret a la convivència de les dues llengües que es
consideren cooficials.

Per tant, entenem que el dret dels facultatius al fet que
coneguin la llengua, que l’administració, com estableix també
la disposició transitòria segona, permeti i faciliti aquest
coneixement -ja acab, presidenta-, als treballadors públics i
també a l’usuari, perquè és un dret lingüístic, no és superior al
dret a la salut i a l’atenció sanitària, però és un dret lingüístic
dels usuaris del Servei de Salut.
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Per tant, nosaltres proposam que la llengua catalana sigui un
mèrit i no un requisit dels treballadors públics al Servei de
Salut de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara obrim un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Hola!, bona tarda, gràcies, presidenta, diputats, diputades.
Bé, és una realitat que falten metges i que no tenim cap política
de fidelitzar els metges que nosaltres tenim. Llavors, aquesta
realitat l’hem d’afrontar, no tenim metges de família, els
centres de salut estan..., els metges de família estan saturats,
tots els centres de salut estan col·lapsats i és una realitat que no
podem dir una altra cosa. Si no tenim cap política de fidelitzar
i aquest talent no el retenim no avançarem en aquesta època
que ens ha tocat viure, i és amb un postCOVID que tendrem ara
amb un repunt de moltes malalties, llavors, creiem que se’ls ha
d’incentivar de qualque manera.

Per tant, estam d’acord amb el Grup VOX, sobretot amb la
primera proposta, que és equiparar els sous amb les Illes
Canàries, és una reivindicació que hem fet moltes vegades
mitjançant preguntes, mitjançant mocions o interpel·lacions a
la consellera de Salut i creiem que és molt important.

Respecte del català també és una posició del nostre grup
que l’hem de considerar un mèrit perquè si a aquest talent que
tenim a sobre l’obligam a aprendre un idioma, no consideram
que sigui la manera més adient, com va passar aquests dies
passats, que s’han rebutjat moltes instàncies pel fet del català.

Per tant, nosaltres votaríem que sí a la proposició no de llei
i sí a què consideraríem com a mèrit el català.

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, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presiden...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdó!, perdó, m’he botat un grup, disculpi, Sra. Pons.

Té la paraula per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos la Sra. Mayor.

Disculpi.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu. La proposta
que avui ens porta VOX pràcticament ens diu que la
problemàtica que tenen actualment els nostres sanitaris ve a ser
per falta d’un plus de residència i pel català. Nosaltres no
donarem suport a aquesta proposició no de llei simplement per
no blanquejar el seu discurs, en aquest cas, absurd.

Per a nosaltres la problemàtica de l’habitatge passa per tenir
uns preus assequibles a l’habitatge i per tenir més habitatge i en
el tema del català evidentment que no hi entrarem.

Vull dir que sí, que des d’Unides Podem evidentment estam
a favor de les revisions de complements, de tot el que comporta
un sou d’un professional, i més d’un professional públic; això
es fa a través de la mesa de l’empleat públic on hi ha tots els
sindicats representats i que és l’òrgan de negociació realment
col·lectiva.

Sí que estam a favor de tot el que sigui la revisió i
d’augmentar o equiparar o el que sigui amb l’indicador
correcte, tal com ha dit el Sr. Gómez, que potser el de Canàries
no és el més adient, perquè parlam d’un complement i que el
sou equipara diversos complements que sí s’han de comparar
diferents comunitats autònomes més val que ens centrem
absolutament en tot, com pot ser el complement per l’embaràs,
el complement pel plus de fidelització, a Menorca a Eivissa o
a Formentera que tenim tanta problemàtica, les pagues de les
guàrdies, de residències, hores extres, etc. Creiem que és allà
on s’ha d’exposar tot això.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara sí, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, ara sí, senyores i senyors
diputades. He de dir simplement dues coses, pel que fa al plus
de residència ens agrada més l’esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Ciutadans que el punt número 1 d’aquesta
proposta que avui ens planteja VOX, per les motivacions que
ja s’han comentat. I pel que fa al tema de la llengua, a mi em
dol profundament que continuem parlant d’aquestes qüestions
i que revifem històries tan antigues que m’estim més no
recordar.

Jo no puc creure que un metge, una persona que ha estudiat
Medicina, que ha fet un MIR, que ha fet una especialitat, molts
han estudiat fora del nostre país, no puguin aprendre el mínim
de la nostra llengua per poder entendre un pacient, i tot això ve
suportat també pel que diu l’Estatut d’Autonomia i pel que diu
tot el que té a veure amb la nostra administració.

 



SALUT / Núm. 63 / 29 de setembre de 2021 1115

Per tant, nosaltres demanaríem votació separada i ja
anunciam que si s’accepta l’esmena seria que sí, si no al primer
punt seria una abstenció, i al punt número 2 per suposat és que
no, sempre defensam la nostra llengua i pensam que si una està
en risc de desaparèixer no és precisament la llengua castellana.

I torn a repetir, veig molt preparats i capaços de poder
entendre un nivell mínim de la nostra llengua tenint en compte,
a més a més, que se’ls dóna un termini perquè l’aprenguin. Així
que aquesta és l’opinió que té el Grup Parlamentari El Pi
envers aquesta qüestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, molts anys i bons, i bona tarda a
tothom. Bé, no podem donar suport a aquesta proposta per
diversos motius. En primer lloc, l’exposició de motius obvia
que som quatre illes, parla només de tres i sembla que n’hi ha
una quarta que no existeix a l’exposició de motius quan en
parla, parla de Mallorca, Menorca i Eivissa, deu ser que
Formentera és un annex d’Eivissa i no una illa independent. 

En segon lloc, a l’exposició de motius també parla d’uns
complements i obvia també que a Formentera existeix un
complement i sembla que no han fet el treball suficient per
saber que hi ha un complement diferents, i llavors des de
Formentera no podem donar suport que justament el Govern
progressista és el que ha establert que existeix un complement
ja a Formentera i que, tot i que es treballa perquè hi sigui a la
resta d’illes, a Formentera ja existeix.

També motius demostrables i no demostrables, plus de
fidelització, existeix un plus ara mateix vigent a les illes
d’Eivissa i Formentera, també a les illes de Mallorca i Menorca
i amb una quantia que podria equiparar o fins i tot superar les
Illes Canàries, amb les quals es compara. 

I després, quan parlam del segon punt, del punt del català.
Aquí és on crec que divergim, un servei públic és justament
perquè el ciutadà tengui el servei, i tant l’Estatut d’Autonomia
com la Constitució estableixen que les llengües són cooficials
al territori, llavors el ciutadà és qui té el dret i hem de cercar
una manera en què el ciutadà tengui el dret, i podem fer el
debat que vulguem, però si el ciutadà no pot tenir el dret perquè
no fem el possible perquè el tengui, ens botam dues normes de
rang superior, la Constitució i l’Estatut d’Autonomia. I crec que
és el que hem de posar en relleu quan es parla que el català
sigui un requisit i no un mèrit.

És per això que no podem donar suport a aquesta proposta

Una cosa més, s’ha parlat de col·lapse, el col·lapse a la
sanitat l’ha provocat que no hi hagi prou metges i no hi ha prou
metges perquè se’n van acomiadar un munt fa un munt d’anys,
no perquè no hi hagi..., les altres coses costen més, l’habitatge

i moltes coses, però que hi ha un col·lapse justament perquè
falten metges perquè varen ser acomiadats i ara es tornen a
contractar i costa molt, però es tornen a contractar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades. El
desembre de l’any passat els treballadors a temps complet a la
nostra sanitat pública eren 17.200, una miqueta més de 17.200
treballadors, el que suposa 2.800 més des que va començar el
pacte de progrés el 2015.

Existeixen dues maneres de governar, d’entendre el
concepte de salut pública i universal, però sobretot dues
maneres de defensar els drets dels treballadors. 

La mesura principal per fidelitzar professionals ha estat
precisament revertir les retallades que va impulsar el Partit
Popular durant la legislatura del 2011 a 2015, on es varen
perdre 1.500 llocs de treball. 

Fidelitzar és contractar personal perquè cobreixi les vacants
que queden buides, ja sigui per vacances, per descans, per
conciliar. Les dades ho indiquen, s’ha invertit més en salut, hi
ha més mitjans i els professionals finament queden a les Illes. 

Si parlam de millores laborals i de l’increment de personal,
més de 3.600 professionals actius més al Servei de Salut des de
l’inici de la pandèmia; més de 5.000 professionals sanitaris
respecte del 2015; més de 1.500 contractes a temps complet en
un any; 5.000 places d’oposicions tretes i es treballa en un pla
de consolidació de llocs de feina. A l’octubre més de 1.000
infermeres s’incorporen a les seves places. Hem multiplicat els
complements de productivitat per 5, de 2 a 10 milions d’euros.
En els darrers anys s’ha incrementat el preu de l’hora de la
guàrdia dels metges i infermers, cobren un 10% o un 15% més
que al 2015. S’han recuperat els dies d’incapacitat laboral i els
de lliure disposició que s’havien perdut. I s’han actualitzat els
complements de fidelització per als metges de Menorca,
Eivissa i Formentera.

Per tant, hem recuperat drets de treballadors i augmentat les
plantilles del Servei de Salut, aquest govern ni acomiada ni
retalla, recupera.

Mirin, el sou d’un treballador no s’integra d’un plus o d’una
suma de plusos, el sou d’un treballador és el resultat del
conjunt d’un sou base, complements, productivitat, carrera
professional i plusos, entre d’altres qüestions. L’increment és
d’una mitjana de 2,37% i aquest any es pagaran 2,2 milions
d’euros en aquest plus. Aquesta comunitat sí paga la carrera
professional, cosa que no succeeix a totes les comunitats
autònomes.
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 S’establiran modes retributius especials per a professionals
requerits per fer activitats més enllà de la seva jornada
ordinària per motius relacionats amb l’atenció de la pandèmia.
Es donarà continuïtat assistencial amb la cobertura i
contractació dels professionals necessaris per donar atenció a
la COVID fins al control de la pandèmia, i s’han continuat fent
oposicions durant aquest darrer any.

Cercant per internet sobre els sous dels metges en
comparació amb Canàries, he trobat una noticia d’Antena 3, on
s’indica que un metge intern, eventual o amb contracte de
substitució, sense dedicació exclusiva, cobra més a Balears que
a Canàries; un metge intern eventual o substitut amb dedicació
exclusiva cobra més a Balears que a Canàries; un metge en la
part central de la seva activitat professional també cobra més a
Balears que a Canàries; un metge en l’etapa final de la seva
carrera també cobra més a Balears que a Canàries. 

Segons aquest mitjà de comunicació, per tant, no són dades
que m’han facilitat des de conselleria, no hi ha metges que
cobrin menys que alguns de Canàries.

I pel que fa al sou entre les comunitats autònomes, les Illes
Balears en tots els tipus estem situats entre la quarta o cinquena
millor comunitat autònoma.

La conselleria té previst incrementar l’import destinat a la
productivitat variable del personal sanitari, aquest complement
reconeix el compliment d’objectius i els especials esforços que
han fet o fan els treballadors. Aquesta proposta s’ha traslladat
i es negocia a la Mesa de l’Empleat Públic per poder escoltar
tots els sindicats. Parlam d’una quantia molt superior als 2
milions d’euros que el PP, el Partit Popular, va fer a les
esmenes als pressuposts de les Illes Balears per a una paga
COVID per als treballadors sanitaris, es gratificarà amb 10
milions d’euros addicionals.

I pel que fa al segon punt d’acord, la llengua forma part de
la nostra cultura i identitat i és un dret dels nostres ciutadans
recollit a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia. Les
institucions tenim el deure de protegir els drets dels ciutadans.

Per acabar, presidenta, clar i català!, només els nazis
banalitzen el nazisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts, si volen... o si es vol procedir a
continuar?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

No fa falta, presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

¿Perdón?

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Podem continuar, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte, idò té la paraula, Sra. Ribas, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, geográficamente hablando
tenemos que tener en cuenta que tanto Canarias como Baleares
son islas con una identidad propia separadas del resto de la
península, igual que ocurre con Ceuta y Melilla, con los
sobrecostes que ello supone, y de ahí que se previera un trato
diferenciado para estos territorios estableciendo una
indemnización por residencia para tales destinos, aunque con
el detrimento de un tratamiento desigual respecto de Baleares
y si tenemos en cuenta el propio coste de vida inherente a
Baleares mucho más elevado incluso que los de Canarias,
Ceuta o Melilla resulta totalmente injustificada una
indemnización inferior para esta respecto de estos últimos, pues
resulta contrario a la finalidad de este concepto, indemnización
por residencia, como se ha expuesto.

Para Podemos esto es absurdo y eso... me ha dicho que por
eso vota en contra, porque todo eso es absurdo, cuando
realmente estamos hablando de dato objetivos, de hechos reales
que son innegables puesto que es algo que está ahí, son los
números que yo he dado para justificar esta iniciativa.

Además, el artículo 9.2, el apartado 2 del artículo 9 de la
Constitución Española establece que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas y remover los obstáculos que impiden o
dificulten su plenitud, esta plenitud de igualdad, de condiciones
de libertad e igualdad.

Pues bien, este artículo de la Constitución Española queda
prácticamente vacío de contenido en este caso. En las Islas
Baleares no se produce la equiparación de indemnización por
residencia respecto de otros territorios iguales en aplicación de
esa igualdad real y efectiva, y ello motiva además la fuga de
nuestros sanitarios que eligen otros destinos más económicos
y con mejores condiciones.

Ustedes saben perfectamente que el salario se divide en
diferentes conceptos y cada uno retribuye una circunstancia
concreta, está el salario base y luego están los pluses. Los
pluses se retribuyen en función de que se cumplan
desterminados requisitos, hay pluses de productividad, hay
pluses por nocturnidad, por trabajar por la noche, hay pluses de
asistencia que quiere premiar o incentivar a la gente que acude
más y no tiene tantas ausencias, bien, se pueden establecer
diferentes pluses, pero es que el plus de insularidad no se
establece en función del coste de la vida de donde uno se
encuentre, ni de todas esas circunstancias que menciona, por
ejemplo, Ciudadanos en su enmienda, sino que se establece por
el hecho de vivir en una isla y tan islas son las Islas Canarias
como las Islas Baleares.
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Por tanto, de ahí que nosotros insistamos en mantener
nuestro punto 1 de que se equipare la indemnización por
residencia de los sanitarios de Baleares respecto de las islas
menores de Canarias. Luego podríamos hablar de otros pluses
o de otras retribuciones que haya dentro del salario, pero aquí
no hablamos de todas esas, aquí de lo que hablamos es
precisamente del plus de insularidad.

Por tanto, no aceptaríamos esta enmienda del Grupo
Ciudadanos.

Sí, en cambio, podemos aceptar la enmienda al punto 2,
para que, bueno, pues que el catalán no sea un requisito, puede
ser un mérito, no tenemos ningún problema en que el catalán
sea valorado como un mérito, pero nunca como un requisito,
porque algunos parece que no se quieren dar por enterados de
que aquí tenemos una carencia importante de facultativos y de
médicos y de enfermeras y, por tanto, evidentemente cualquier
barrera de entrada cuenta y evidentemente tener que aprender
una lengua para poder acceder, si uno no tiene..., vamos a ver,
si uno vive en otra parte de España no se va a poner a aprender
catalán por si algún día le da por venir a Baleares,
evidentemente, es que por aprender idiomas te puedes aprender
infinidad de idiomas, lo que pasa es que luego sale una oferta,
porque aquí necesitamos un oncólogo o un pediatra o lo que
sea y, evidentemente, hay mucha gente pues que..., mírese..., es
que es raro, le parecerá raro, pero es que hay muchísima gente
en el mundo que no le da por estudiar catalán, ¿sabe usted, Sra.
Pons? Entonces, este es el problema, que luego no tienen la
titulación y no pueden venir. 

Por tanto, consideramos que un requisito lo que hace al
final es perjudicar a los ciudadanos de Baleares que tienen una
sanidad pública que están sosteniendo con sus impuestos, igual
que el resto de ciudadanos de España, pero tienen muchos...
una ratio muy superior los médicos y por tanto tienen menos
médicos a su disposición para poder ser atendidos, y eso luego
conlleva a un alargamiento de las listas de espera y a una peor
atención por parte del Servicio Público de Salud,
inevitablemente.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam doncs ara a la votació de la Proposició no
de llei de VOX-Actua Baleares RGE núm. 1366/21. Farem
votació separada... per favor, atents que després no sabem què
votam, escoltau-me, per favor.

Ara votam el punt 1 de la proposició no de llei i he entès
que la Sra. Ribas ha rebutjat l’esmena de Ciutadans. Punt 1,
d’acord?, sense l’esmena de Ciutadans, tal com estava
presentada la proposició no de llei.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 en contra i 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara passam a votar el punt 2 de la Proposició no de llei amb
la incorporació de l’esmena de Ciutadans. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor, 8 en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

D’acord. En conseqüència, queda rebutjada la Proposició
no de llei RGE núm. 1366/21, sobre l’equiparació de la
indemnització per residència del personal sanitari de les Illes
Balears amb Canàries i l’eliminació del català com a requisit
d’accés per treballar a la sanitat pública balear.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1532/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a realització de tests d’antígens
gratuïts a alumnes i personal de la Universitat de les Illes
Balears. 

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1532/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a realització dels tests
d'antígens gratuïts als alumnes i personal de la Universitat de
les Illes Balears. Per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part
del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Borràs.

LA SRA. BORRÀS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta, esper que ara se’m senti un poc millor.
Diputats, diputades. Bé, les primeres paraules que vull dir en
aquesta comissió és que tenc un record molt sentit per a totes
les víctimes de la COVID. I, com no podia ser de cap altra
manera, començ també amb una iniciativa -la primera iniciativa
que duc- és referent a aquesta malaltia i és la realització de tests
d’antígens gratuïts a alumnes i personal de la Universitat de les
Illes Balears. 

No us he de contar que hem viscut una situació crítica per
la transmissió de la COVID i encara el mes d’agost i de
setembre hem tengut, segons el MoMo, una incidència de
mortalitat no esperada, molt elevada en aquesta comunitat, i
avui mateix hem sabut que s’havia intervengut una residència
per part de l’administració perquè hi havia 17 persones
hospitalitzades i 1 treballador.

Aquesta malaltia, ara mateix, maldament els majors estiguin
vacunats segueix incidint en aquests, sobretot, i els nostres
joves han estat assenyalats com a un col·lectiu responsable
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d’aquests contagis però ells tenen la necessitat d’ajuntar-se i,
ara, que han començat les classes, anant a classe i ajuntar-se per
socialitzar-se, els han fet moltes vegades patir les
conseqüències d’aquesta malaltia i també ells fan que augmenti
la transmissió en aquest territori nostre.

Per tant, tal com han fet altres comunitats autònomes,
creiem que és necessària la realització de cribratges entre els
joves per alentir aquesta transmissió i pensam que l’opció més
vàlida en aquests moments és fer antígens gratuïts. 

Ja, la directora general de Salut Pública, l’any passat va dir
que els joves no tenen percepció de risc i creiem que les
institucions han de respondre davant aquest sector per garantir
la seva seguretat i no estigmatitzar-los com s’ha fet altres
vegades. 

Creiem que els controls s’han de fer dins la mateixa
universitat i entre altres ubicacions els podríem deixar que ells
es fessin tests d’antígens gratuïts. Per això el Grup Parlamentari
Popular presenta la proposició no de llei següent: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar tests d’antígens gratuïts als alumnes i
personal de la Universitat per descartar la transmissió de la
COVID-19 entre els joves”.

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. Des d’Unides Podem
lamentem realment tota l’estigmatització i tota l’acusació que
se’ls fa als joves i la responsabilitat que se’ls dona dient que,
bé, que són un dels col·lectius responsables, molt, del contagi
de la COVID, quan no és cert i sobretot aquí, els joves de les
Illes Balears, han donat una mostra clara de la responsabilitat
que han tingut. 

És cert que quan van començar totes les mesures en aquest
cas d’anar obrint els espais i anar traient totes les limitacions,
els col·lectius que menys vacunats estaven eren els joves, per
tant, era el grup d’edat que més risc tenia a nivell de contagis
simplement perquè no tenien vacunes. Però els joves, quan els
van obrir tot el procés de vacunació van ser els primers que es
volien vacunar i han estat els primers en respectar absolutament
totes les normes de seguretat que se’ls ha demanat. Un clar
exemple és que el curs passat vam tenir un curs totalment,
pràcticament, amb normalitat en tot el tema de contagis,
precisament perquè eren el col·lectiu que més respectava.

Aquí, el Partit Popular, en aquesta proposició no de llei el
que ens diu pràcticament és bé, idò facem tests d’antígens a tots
els universitaris, no?, entenem que és, perquè és on hi ha una
concentració de gent en aquest cas. Nosaltres entenem que ja
tenim més del 80% de la població vacunada i que en principi
s’han d’arribar als objectius i en aquest cas també als joves
entenem que no fan falta els tests d’antígens. 

Però si, pel que diu el Partit Popular a la seva exposició de
motius, és per prevenir en aquest cas, idò també ens podríem
plantejar fer aquests tests d’antígens als centres comercials, que
també hi ha aglomeració de gent, en els espectacles culturals,
en els cinemes, en el teatre, o també en els esdeveniments
esportius, al futbol, al bàsquet, al tennis i per què no a les fires?
Trobem tot plegat que és com molt absurd, quan precisament
el test d’antígens no ha estat regularitzat per a aquest motiu i
aquesta finalitat i, sobretot, i sobretot, perquè tenim més del
80% de la població vacunada, tots els recursos i els esforços
han d’anar precisament a tenir el màxim possible de la gent
vacunada per evitar tots aquests contagis i, en aquest cas,
intentar eliminar el maleït virus que ja ens arrossega des de fa
ja molts mesos.

No donarem suport a aquesta iniciativa. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. És una proposició no de llei presentada
el mes de febrer, en un context que feia dos mesos que havien
començat la vacunació. Per tant, la contextualització de
l’evolució d’una població més vacunada, ara, fa que, malgrat
fins i tot puguin tenir la malaltia, assumir la malaltia, els efectes
de transmissió i efectes de patir el que agafi la malaltia no són
els mateixos. Això, per una banda. 

Per una altra banda, amb el nivell també de restriccions que
s’ha fet, s’han reduït prou, és ver. I si s’han reduït, són més
laxes i per tant la presència a les aules, física i la mobilitat és
una realitat i evidentment també modifica el risc, els patrons de
risc, que hi pugui haver. 

Nosaltres, li dic diputada, que sempre hi hem estat d’acord,
sempre hem demanat, vostès també ho han fet, sistemàticament,
que es fessin proves de diagnòstic, siguin via test d’antígens,
siguin via PCR, evidentment. I ho hem demanat no només a
aquest col·lectiu de la universitat, i amb això entenc un poc la
intervenció de la Sra. Mayor, és a dir, l’àmbit de l’oci i del
temps lliure..., nosaltres li hem estat demanant sistemàticament
a la consellera d’Afers Socials, quan les entitats han hagut
d’assolir el cost. Aquí, per ventura, l’assolirà..., o el pressupost
de la Universitat o el pressupost de la conselleria de Salut però
s’han deixat desemparades moltes entitats que han hagut de
realitzar activitats amb menors i que molt manco han obtingut
resposta.

I aquí, sí, del que deia la Sra. Mayor, s’haurien de fer a
altres que també hi tenien dret?, idò presentem iniciatives per
fer-ho a la resta, nosaltres no les excloem, hi estam d’acord. I
a una de les coses a què també s’ha de donar suport són
especialment a col·lectius que no tenen aquests recursos. 

Per tant, tot i això nosaltres no podem votar en contra del
que vostès demanen aquí, evidentment, seria anar en contra de
la línia que nosaltres hem dut.
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Ens trobam a un context en què realment no es fa necessari
i urgent? Sí. Si això s’hagués debatut el mes de febrer, jo li
diria: és necessari i urgent. Ara, tal volta sí és necessari per
augmentar o garantir molt més el risc que hi pugui haver de
detectar diagnòstic i fer seguiment, etc., però també hi ha un
ajut, hi ha una barrera que és la vacunació que hi ha hagut.

Però, Sra. Mayor, recordi la pregunta parlamentària que li
varen fer ahir a la consellera envers l’índex de vacunació de la
població, precisament, universitària, baixa. És a dir no arribam
al 80% i no arribarà al 90% perquè lamentablement i per això
el meu grup parlamentari li va demanar una estratègia
específica, i de fet es fa a la Universitat de les Illes Balears, la
qual cosa ens sembla un encert, perquè la població que
precisament té certa maduresa intel·lectual o almanco té molt
d’accés a la informació, no s’afegeixi a les files negacionistes
o qüestioni aquesta situació. I demanàvem aquesta estratègia,
i crec que és una de les estratègies conjuntes, no és una qüestió
de fer tests d’antígens únicament, sinó que la gent es vacuni,
que és l’única barrera efectiva realment per aturar el SARS-
CoV-2 i desenvolupar la malaltia.

No obstant, diputada, nosaltres li donarem suport. 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. Coincidesc en un sentit
amb la proposant de la proposta, que evidentment és necessari
evitar l’estigmatització de diferents sectors i molt especialment
de la joventut, que sí que ha estat un sector molt estigmatitzat,
que els han donat molt la culpa dels botellots, etc., quan jo crec
també que es tracta de posar en valor evidentment també
aquests comportaments exemplars que hi ha hagut per una
àmplia majoria del sector d’aquesta joventut.

També és vera que compartesc l’anàlisi que ha fet el
portaveu de Ciutadans abans, és a dir, és una proposta que
evidentment des del dia que passa pel registre d’entrada, que va
ser dia 8 de febrer, fins a dia d’avui, evidentment han passat
moltíssimes coses i des d’una perspectiva tècnica, fer un
cribratge massiu pot servir en unes determinades
circumstàncies que no en altres. És a dir, que tampoc no ha de
ser fer actuacions per fer-ne, sinó emmarcades dins un conjunt
d’objectius que han de conduir a una finalitat i que poden ser,
efectivament, una eina molt útil, a més en un moment donat,
per exemple quan es va entrar la moció pel registre d’entrada.
Però, és clar, som ara a un altre moment que ja és totalment
diferent i on tots els esforços han d’anar especialment a
aconseguir un màxim possible de gent vacunada i especialment
dins un sector, com deien abans, la Sra. Mayor hi ha fet
referència, que molts d’aquests mateixos joves varen demanar
oportunament poder-se vacunar tot d’una que es va obrir
aquesta possibilitat.

I crec que, tot i que és vera que encara n’hi ha que no hi han
passat, evidentment crec que els esforços han d’anar a
sensibilitzar aquesta població, sobretot que ho facin, sobretot

cercant el bé comú i molt especialment d’aquells col·lectius
que puguin ser més vulnerables, que d’això es tracta al cap i a
la fi.

Entenem, per tant, que tal i com està expressada, no li
donarem suport en el sentit que entenem que ja no som en
aquest moment, ja som a un altre moment i des d’aquest punt
de vista, com deia abans, no li donarem suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros sí que damos apoyo a esta
iniciativa. Desde el principio hemos creído que la realización
de pruebas PCR era la mejor solución para evitar la
proliferación de contagios, no se nos escuchó cuando lo
pedíamos al principio, luego sí que se empezó a implementar
más la realización de PCR, cuando ya era un absoluto caos y
estaba todo saturado y habíamos entrado en la pandemia de una
forma irreversible. Pero es verdad también que en febrero de
2021 tenía más sentido que ahora y, claro, lo que pasa es que
se nos retrasan las PNL y al final pierden un poco la actualidad.

Aún así, lo que dice esta PNL es realizar test de antígenos
gratuitos a los alumnos y personal, para detectar la transmisión
de la COVID entre los jóvenes, no dice que sea de forma
obligatoria. Por tanto, tampoco está demás que en la
Universidad de las Islas Baleares se pueda establecer este
protocolo, de que las personas que quieran puedan realizarse
test de antígenos. Por tanto, no le veo ningún problema, además
creo que es conveniente que puede ser cualquier cosa que
pueda evitar un contagio, pues bienvenida sea.

Por tanto, tiene nuestro apoyo. Gracias.

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. Nosaltres
hem mirat bé la data, hem hagut de mirar un parell de vegades
quin era el sentit d’aquesta proposició no de llei i entenem que
dia 8 de febrer d’enguany, sí que tenia una vigència i que tenia
una necessitat. En aquests moments recordam que hi ha un 80%
de la població vacunada i pensam, per tant, que aquesta
iniciativa que avui ens du el Partit Popular està desactualitzada. 

El protocol i també les mesures establertes a la Universitat
de les Illes Balears han funcionat, aquí tenim una taula dels
casos que es varen produir a la UIB en el curs passat, 31
alumnes, 1 docent i 1 personal administratiu i de serveis. Per
tant, creiem i torn repetir que aquestes mesures preventives
varen funcionar i que ara al que ens hem d’avesar és a
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incentivar la vacunació de les persones d’entre 20 i 29 anys,
que són manco que la població en general, són un total del
65%. Incidim en la importància d’incentivar, d’animar els joves
perquè es vacunin. 

Però pensam que en aquests moments no és necessària
aquesta mesura que demana el Partit Popular. De fet, El Pi avui
ha retirat, com bé ha dit la presidenta al principi d’aquesta
comissió, uns proposició no de llei que també vàrem registrar
fa molts de mesos i que tenia a veure amb tests d’antígens, per
equiparar-los a les proves PCR, sobretot a ports i aeroports.

Per tant, creiem que en aquest moment ja no és necessari.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta com ja s’ha
expressat per diversos diputats en aquesta comissió, està
desactualitzada, considerem que per la demora que hi ha. Però
sí que s’ha de fer veure un parell de coses que justament
s’acaben d’indicar ara per la diputada d’El Pi. Els protocols han
funcionat, llavors si els protocols han funcionat, fer una
despesa perquè sí, tal vegada no respon a la responsabilitat del
servei públic, perquè es diu que no es vol criminalitzar els
joves, però justament el que fem és criminalitzar-los perquè els
hem de fer tests d’antígens, perquè igual no fan el que toca o
els protocols igual no funcionen.

 A part d’això hem de pensar també que les escoles han
funcionat molt bé. Els cribratges no es poden fer perquè sí a
qualsevol moment, s’han de fer amb una simptomatologia
adequada i s’han de fer d’una manera molt organitzada. Per la
qual cosa crec que no podem ara mateix donar suport a aquesta
proposta, pel desfasament temporal que té, perquè a més parla
de fer antígens als alumnes de la Universitat; i als cambrers i a
tothom perquè si tu tens símptomatologia segons els protocols
actuals, tu vas a un centre metge i te fan un antigen. Llavors, la
proposta només diu el que ja fa la sanitat pública, llavors no fa
falta una proposta que ja fa el que fa el servei públic
actualment.

Per la qual cosa no podem donar suport a aquesta proposta.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Bona.

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. En entorns amb una previsible alta
prevalença de la malaltia, els tests massius d’antígens tenen tot
el sentit del món, però en un sector de població que no només
no és que no tengui una alta prevalença o exposició al virus
actualment, perquè tenim ara una incidència acumulada a 14

dies a les Illes Balears de 90 casos per 100.000 habitants
aquests dies, sinó que, a més, és un sector que no l’ha tenguda
en cap moment en tota la pandèmia. En aquests casos els tests
massius d’antígens no tenen cap sentit.

Vull recordar que, malgrat els mals auguris d’alguns grups
parlamentaris, el curs passat va funcionar molt bé a la
Universitat de les Illes Balears i també el curs escolar i a la
Universitat no es va registrar cap brot, vam tenir a la comissió
corresponent una compareixença de l’anterior rector que ho va
explicar amb tota claredat. 

Per tant, malgrat que aquesta proposició no de llei es va
registrar fa mesos, el febrer concretament com s’ha dit, tampoc
acaba de tenir gaire sentit.

Hi ha preocupacions en general sobre l’ús del test
d’antígens per ser manco sensibles que una PCR, pensam que
passen per alt molts positius, i això és cert, especialment si
s’apliquen a població que no té símptomes, en aquest cas els
tests d’antígens davallen molt la seva sensibilitat i no estan
indicats. Però és que aquest no és l’únic problema, si imaginam
que tenim un test COVID que només dóna un fals positiu una
vegada de cada mil, com indiquen dades del Govern britànic
per al tests d’antígens, llavors podríem pensar quina és la
probabilitat de tenir COVID si hem estat positius en test
d’antígens, i podríem pensar que això seria un 99,9%, però no
és així. Ens falta informació en aquest cas per donar la resposta.
Hem de tenir en compte quina és la incidència del territori en
el moment que ens hem fet el test.

Actualment, com he dit abans, tenim na incidència
acumulada de 90 casos cada 100.000 habitants i si ho volem
arrodonir per fer els números fàcils, podem suposar que és de
100 casos per 100.000 habitants, això és un 0,1% de la
població de les Illes Balears. Això vol dir que un 0,1% de les
persones a qui facem el test a la Universitat tendrà la malaltia,
en una població de 12.000 estudiants, serien 12.

Però dels que no la tenen, un 0,1% també seran falsos
positius per errades d’aquest test d’antígens, suposant 1 fals
positiu de cada 1.000. Per tant, de tots els positius que ens
donin aquests tests, només el 50% que trobam seran positius de
veres i entre això i tots els asimptomàtics que no detectarem
entre aquest 0,1% que és la nostra prevalença, perquè només
són vertaderament efectius quan hi ha símptomes, és molt
probable que si duim a terme una actuació d’aquest tipus, la
immensa majoria de casos que detectem siguin simplement
falsos positius.

És important fer totes aquestes consideracions quan es vol
dissenyar un cribratge massiu d’antígens i a l’exposició de
motius es fa referència a la Comunitat Autònoma de Madrid,
comunitat on, precisament, hi ha hagut moltes crítiques per part
dels experts per un disseny deficient d’aquests cribratges
aplicats a poblacions amb una molt baixa incidència i amb uns
resultats que indiquen un nombre de deteccions ridícul, un
nombre de falsos positius elevadíssim -per això després els
tests d’antígens s’han de ratificar amb una PCR- i un cost que
s’ha volgut amagar en tot moment, a la vista dels resultats
obtinguts.
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Segons els protocols sanitaris els tests d’antígens estan
indicats entre les persones que presenten símptomes de
COVID-19, per tant, alumnat i personal de la universitat té
accés gratuït, com ha dit el Sr. Sanz, al test d’antígens i a
qualsevol prova diagnòstica si presenta símptomes de COVID-
19 i va a un centre de salut. 

Com hem volgut exemplificar, els tests d’antígens s’empren
habitualment quan la incidència de COVID-19 és molt elevada
entre les persones d’un determinat grup, i a la nostra comunitat
s’han emprat en els vint cribratges poblacionals massius que ha
realitzat la Conselleria de Salut i Consum, però era per raons
d’alta incidència. I també s’han emprat puntualment com
instrument de control sanitari a ports i a aeroports. 

En el cas de la població universitària, el més recomanable,
consideram des del Grup Parlamentari Socialista, és la
vacunació contra la COVID-19, i per això es fa una campanya
específica a la universitat vacunant sense cita prèvia a alumnes
i al personal, tots els dimecres de 10 a 12 del dematí. I aquesta
és la mesura que consideram més efectiva en aquest moment i
que s’ha de potenciar mentre que un cribratge d’antígens seria
una errada per anar en contra de tots els criteris que indiquen
el seu ús.

Per tot això, votarem en contra d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Ara obrim un torn per contradiccions, té la paraula
la Sra. Borràs, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. BORRÀS I ROSSELLÓ: 

Moltes gràcies, presidenta. Bé, no hem retirat aquesta
proposició no de llei perquè pensam que, a dia d’avui, amb les
noves variants, està encara d’actualitat, no probablement com
al mes de febrer, però sí que encara està d’actualitat. 

És vera que l’any passat no hi va haver contagis a la
universitat però l’any passat no hi havia presencialitat i l’any
passat no hi havia les noves variants, hem de recordar que la
cinquena onada va venir per uns joves que no duien mascareta
i bé, que havien anat a una festa i va començar aquí, llavonces,
a això no ho hem d’oblidar. 

L’estratègia..., i una altra cosa que crec que és molt
important és que a la franja de 20 a 29 anys, com ha dit el Grup
El Pi, estan vacunats només el 65,2% amb pauta completa, i un
68 amb una primera dosi. I a tots, no només a Espanya sinó a
altres països costa molt conscienciar a aquesta població. 

Creiem que amb les noves estratègies, que és la detecció
precoç dels casos amb infecció, si els donam possibilitats que
vagin a comprar un test d’antígens després tal vegada els
podem enganxar per allà i vacunar-los en una propera vegada. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar la Proposició no
de llei RGE núm. 1532/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI: 

5 vots a favor, 8 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1532/21, relativa a la realització de tests d'antígens
gratuïts a alumnes i personal de la Universitat de les Illes
Balears.

4) Proposició no de llei RGE núm. 5265/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt,
sol·licitada pel procediment d'urgència, relativa a
l'hepatitis C.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 5265/21, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
VOX-Actua Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i
Mixt, sol·licitada per la  tramitació del procediment d'urgència,
relativa a l’hepatitis C.

S’ha fet arribar una proposta per part de tots els portaveus
que, atès que hi ha unanimitat, es faria una lectura de la mateixa
proposta. I s’ha de dir que en el punt número, perquè els serveis
de la Cambra ho facin constar en el document, en el punt
número 1, punt 2, d’acord?, falta una paraula que seria: “posar
en marxa polítiques actives en la gestió de l’hepatitis C en tots
els nivells assistencials que permetin un diagnòstic precoç de
nous casos i un accés ràpid al seu tractament”, faltaria
aqueixa...

Sí, Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí, Sra. Presidenta, en el punt 1 crec que falta la mateixa
paraula.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Genial, no ens n’havíem adonat, per tant, perfecte, també
que s’entengui el que ha expressat la portaveu d’El Pi, que en
el punt 1 també faltaria “al seu tractament”. 

Per tant, ara sí, podem procedir a la lectura. 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH: 

Gràcies, presidenta. Si em permet, amb un moment
m’agradaria agrair a tots els grups parlamentaris l’opció de
poder signar aquesta iniciativa conjuntament. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105265
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“El Ministeri de Sanitat té com a objectiu eliminar les
hepatitis víriques com a problema de salut pública l'any 2030,
en línia amb els objectius de l'OMS. Per aconseguir aquest
objectiu i en el marc del Pla estratègic d'abordatge de l'hepatitis
C i en línia amb l'Estratègia mundial del sector de la salut
contra les hepatitis víriques 2016-2021 es duen a terme
diverses accions a l'àmbit de la prevenció, el garbellat, el
diagnòstic precoç i la vinculació a les cures. Aquesta estratègia
fixa una reducció en la incidència en un 90%, el tractament del
80% de les persones amb infecció i una disminució de la
mortalitat d'un 65% per a l'any 2030.

Aquesta ambiciosa estratègia conjunta respon a la
disponibilitat de tècniques de diagnòstics efectives, fàrmacs
antivirals d'acció directa contra l'hepatitis C d'una gran eficàcia,
seguretat i tolerabilitat, i l'existència de circuits òptims per a la
vinculació d'aquests pacients a la cura oportuna. Tot això
permetria aconseguir l'objectiu d'eliminar l'hepatitis C a
Espanya i a nivell mundial.”

LA SRA. BORRÀS I ROSSELLÓ: 

“Actualment, segons l'informe de prevalença realitzat el
2017 i 2018, en el marc de l'Atenció Primària, la prevalença
d'aquesta malaltia en la població general és baixa. Així, en les
persones de 20 a 80 anys la prevalença d'anticossos enfront del
virus de l'hepatitis C és de 0,85% i la prevalença d'infecció
activa del 0,22%. No obstant això, un 29,4% de les persones
amb infecció activa encara no estaven diagnosticades a finals
del 2017.

La prevenció i la detecció són, per tant, claus en l'abordatge
de la infecció. Per això, és important continuar insistint en les
campanyes de sensibilització, programes de reducció de danys,
així com en la revisió de les normes dels centres d'estètica,
tatuatges, pírcings i micropigmentació i abordatges diferenciats
per a la població general i la població vulnerable. També
resulta necessari reforçar el diagnòstic precoç mitjançant
programes de garbellat.”

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

“A Espanya, el Pla estratègic per a l'abordatge de l'hepatitis
C en el Sistema Nacional de la Salut se centra en la disminució
de la morbimortalitat causada pel virus de l'hepatitis C en la
població espanyola. El pla aborda efectivament la prevenció,
el diagnòstic i el tractament i el seguiment de pacients,
mitjançant una sèrie de línies d'acció, dirigides a conèixer la
magnitud del problema i les característiques epidemiològiques
dels pacients amb aquesta infecció.

Els objectius concrets del pla són: instaurar mesures de
prevenció; definir els criteris científicoclínics que permetin
establir l'adequada estratègia terapèutica; i crear mecanismes de
coordinació per a implementar adequadament l'estratègia i
fomentar l'avanç en el coneixement de la prevenció, diagnòstic
i el tractament.”

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

“La comunitat autònoma de les Illes Balears, per part seva,
està compromesa amb els objectius marcats i ja s'han realitzat

algunes accions en aquest àmbit. Exemple d'això és la
implantació del diagnòstic en un sol pas, el juny del 2019. A
més, es duen a terme altres iniciatives a nivell personal a càrrec
dels hepatòlegs dels diferents hospitals del Servei de Salut de
les Illes Balears, com la revisió de bases de dades per detectar
pacients perduts o la formació a professionals d'altres àrees
d'especialització per posar en marxa protocols de garbellat en
determinades poblacions. A més, es tracta d'establir circuits
personalitzats per a la derivació dels pacients amb addiccions. 

D'altra banda, es posa en marxa el projecte Hep C Free
Balears, un estudi dirigit a garbellar i vincular la cura de
l'hepatitis C a persones usuàries de drogues que són ateses a
centres d'atenció a les addiccions, governamentals i no
governamentals, una unitat mòbil de metadona i una presó.
Aquest estudi està dirigit a accelerar l'eliminació de l'hepatitis
C en aquests pacients especialment vulnerables canviant el
model assistencial actual envers diagnòstic simplificat,
telemedicina i dispensació delegada.”

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

“No obstant això, encara que en aquests moments es
disposa de tractaments accessibles i suficients per tractar els
pacients diagnosticats, existeix un elevat nombre de persones
que no poden accedir-hi per no conèixer la seva situació
diagnòstica.

Per tant, per aconseguir l'objectiu d'eliminació, és necessari
implementar estratègies que ajudin a incrementar el nombre de
diagnòstics més enllà de la inquietud individual dels
professionals conscienciats.

L’actuació coordinada políticosanitària resulta
imprescindible per habilitar els llits necessaris d’un pla regional
d’eliminació tenint en compte tots els agents implicats i passant
de l’àmbit assistencial local a la generalitat del Servei de Salut
de les Illes Balears.

Cal incrementar mesures educatives i de promoció de la
salut entre la població general, reforçar el paper de l’Atenció
Primària i millorar la identificació telemàtica de casos
diagnosticats i no tractats fins i tot d’infecció per VHC en el
sistema, també implementar programes d’identificació de nous
diagnòstics i perfils de risc que permetin una vinculació a cures
més efectiva.”

LA SRA. RIBAS I MARINO:

“En l’actualitat comunitats autònomes com Cantàbria, La
Rioja, Aragó o Catalunya disposen d’un pla d’eliminació de
l’hepatitis C. Per part seva La Rioja ja ha aconseguit l’objectiu
d’eliminació i altres comunitats, com la Comunitat Valenciana
o Múrcia, defineixen els seus plans d’eliminació.

En el cas de la nostra comunitat, i a diferència de les ja
assenyalades, no es disposa d’un pla i únicament es disposa de
projectes de microeliminació posats en marxa als diferents
hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot l’anteriorment exposat els grups parlamentaris
sotasignants presentem la següent proposició no de llei:”
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LA SRA. PONS I SALOM:

“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a:

1. En col·laboració amb els professionals sanitaris, les
administracions públiques i la resta d’actors implicats impulsar
l’elaboració d’un pla regional balear per a l’abordatge de
l’hepatitis C en el sistema sanitari públic de les Illes Balears,
d’acord amb el Pla estratègic per a l’abordatge de l’hepatitis C
en el Sistema Nacional de Salut amb l’objecte de: u, elaborar
i impulsar campanyes informatives sobre l’hepatitis C, les seves
vies de contagi i el seu tractament; dos, posar en marxa
polítiques actives en la gestió de l’hepatitis C en tots els nivells
assistencials que permetin un diagnòstic precoç de nous casos
i un accés ràpid al tractament; i tres, desenvolupar programes
de garbellat i garbellat oportunista i prestar especial atenció als
grups poblacionals de risc.”

EL SR. SANZ I IGUAL:

“2. Crear un grup de treball multidisciplinari amb
representació dels professionals sanitaris, de les associacions de
pacients i altres institucions o entitats del tercer sector
implicades en la lluita contra l’hepatitis C per al
desenvolupament de futures actualitzacions del pla, així com
per a la supervisió de la seva aplicació.

3. Posar en marxa un programa de garbellat seguint les
recomanacions de l’Aliança per l’eliminació de les hepatitis
víriques a Espanya, AEHVE, el programa hauria d’estar
presencial... prestar especial atenció als ciutadans entre 40 i 70
anys i a les poblacions vulnerables o de risc.”

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò, acabada la lectura, entenc que podem donar
aprovada per assentiment la Proposició no de llei RGE núm.
5265/21, relativa a l’hepatitis C.

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