
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE SALUT

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL PM 1095-2011 Fq.Con.núm. 33/27 X legislatura Any 2022 Núm. 84

 

Presidència
de la Sra. Beatriu Gamundí i Molina

Sessió celebrada dia 18 de maig de 2022 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 1036/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa
de Formentera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1484

2) RGE núm. 2169/22, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a COVID
persistent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1488

 



1484 SALUT / Núm. 84 / 18 de maig de 2022 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

L’únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en el debat
de les proposicions no de llei RGE núm. 1036/22 i 2069/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1036/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a creació i dotació
d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa de Formentera. 

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1036/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la creació i dotació d'una plaça de tècnic de salut per a l'illa de
Formentera.

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades.
El Partit Popular avui du una proposició no de llei que està un
poc esbiaixada -ho he de reconèixer-, perquè, tot i que jo som
metge assistencial, som otorrino, he desenvolupat una gran part
de la meva vida professional a salut pública. Llavors... crec que
conec un poquet les funcions que es fan a les diferents
direccions generals, perquè per experiència pròpia tots
coneixem el que fan els metges assistencials, tant els metges
d'atenció primària com els metges especialistes, perquè els hem
hagut de menester, però no sabem molt bé què passa a les
direccions generals de la conselleria. 

Llavors, us en diré un parell de les que fan perquè vegem la
necessitat que hi ha que s'adoptin les places, places sobretot a
les illes menors com Eivissa i Formentera i Menorca, però avui
la que duim és..., després de la interpel·lació que va fer el Grup
Mixt, ens vàrem plantejar que seria convenient dotar, crear i
dotar una plaça de tècnic de salut pública a Formentera. 

A les direccions generals fa promoció, prevenció i
protecció, promoció de la salut, prevenció de les malalties i
protecció dels consumidors i de les persones. Llavors, en
promoció de la salut una de les coses que es fa més és
promoure i avaluar totes les polítiques que es fan d’hàbits
saludables, per exemple quan posam unes rutes saludables, que
supòs que a Formentera n'hi ha qualcuna, perquè la gent major
camini, aquestes rutes una vegada que es posen en marxa s'han
d'avaluar, idò els tècnics de promoció de la salut el que fan és
avaluar aquestes rutes.

Què més fan? Idò fan tota la gestió de les vacunes, les
vacunes de tot el calendari de vacunació infantil i de tot el
calendari de vacunació de salut, però és que a Eivissa i
Formentera també duen tot el que és sanitat exterior, totes les
vacunes que es posen quan nosaltres anam de viatge a un país
estranger que necessita una sèrie de vacunes diferents.

També coordinen els programes de cribratge de càncer, de
càncer de mama, de càncer de còlon i recte i ara el càncer de
cèrvix. També fan els cribratges de la sordesa neonatal, a tots
els nins que neixen se'ls fa unes proves per saber si tenen
qualque patologia auditiva o no, també aquestes proves es fan
quan tenen els nins sis anys.

 També es coordina des de Salut Pública l'estratègia de salut
sexual i reproductiva i es diu que quan, com i a quins cursos
s'han d'explicar aquestes estratègies a les escoles i moltes
vegades s’hi traslladen, si no s’hi pot traslladar algú d'atenció
primària.

Ara s'aprovarà la llei d'addiccions i es posa en marxa el Pla
d'addiccions, s'ha de posar en marxa, i qui el posa en marxa i
qui dona les pautes perquè es posi en marxa precisament són
els tècnics de salut.

Després, una altra cosa que es fa i que no es pot deixar de
fer són les tasques de vigilància epidemiològica, tota la
vigilància de la salut, quan hi ha un brot d'una intoxicació
alimentària, quan hi ha una tuberculosi s'han de mirar tots els
contactes, idò això es fa des de salut pública. 

Es miren totes les malalties de transmissió sexual; es
comptabilitzen i es passen a les estadístiques que... que després
nosaltres som uns dels que més ens nodrim i per poder avaluar
i fer les polítiques com toca.

I després una altra de les coses que es fa és autoritzar tots
els establiments sanitaris, tots els hospitals, totes les farmàcies,
tot això necessita d'unes inspeccions i s'han d'autoritzar. Per
això es necessiten tècnics de salut.

Es fan les voluntats anticipades, es du el control
d’escorxadors, es fa la sanitat mortuòria i es fa tota la protecció
de la salut de sanitat ambiental i seguretat alimentària. Bé, tot
això ho fan en aquests moments a la Conselleria de Salut
d'Eivissa i Formentera, la delegació que es té allà, ho fan en
aquests moments tres metges, a partir de dia 1de juny ho faran
només dos, perquè un es jubila... i no hi ha borsí,  per la qual
cosa... es deixarà de fer. Avui em deien que ho hauran
d'assumir les altres, però és que les altres ja van molt
carregades. Ho fan també dos farmacèutics i un veterinari. 

Per totes aquestes coses que us he explicat és pel que
demanam una plaça més, que es pugui crear i dotar una plaça
més de tècnic de salut. 

Moltes gràcies i esper el vostre suport.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. S’ha presentat l'esmena RGE núm. 4480/22 i, per
a la seva defensa, té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Mixt, el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, he estat escoltant l'exposició
que ha fet la diputada del Grup Popular sobre aquesta figura de
tècnic de salut pública. La qüestió que em sorprèn és que de les
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competències que ha anat enumerant, la meitat es fan
directament dins les competències d'infermeria a Atenció
Primària i Pediàtrica, tal qual com són, el cribratge sordesa
neonatal el fa la infermera d'Atenció Pediàtrica, la formació de
les escoles la fa la infermera d'Atenció Primària dins les
competències de la infermera d’Atenció primària i comunitària
i familiar, que són competències pròpies que té aquest tipus de
figura. Vindrà la Llei d'addiccions, estam totalment d'acord que
ve, però també és cert que és una de les parts del treball que
també fa la infermeria. I li puc ben dir, Sra. Borrás, que, de
veritat, és un treball que es fa molt bé al centre de salut de
Formentera, integrat dins de l'hospital. 

Jo li he presentat l’esmena perquè consider que Formentera
necessita tenir tots els recursos al mateix nivell que la resta
d'illes, però també és cert que s’ha creat aquest any, no amb el
suport dels grups, però és cert que s'ha creat l'Agència de Salut
Pública, que té un calendari de programació d'estar creada dins
el 2022, i estem ara mateix debatem una proposta no de llei dia
18 de maig; si aquesta proposta, segons el calendari del
Reglament del Parlament, té sis mesos de durada, quan aquesta
proposta pogués dur-se endavant ja estaria l'Agència de Salut
Pública, que, a més, és la que tindrà les competències en salut
pública de les Illes Balears incloses, llavors li proposam que
dins d’aquesta agència de salut pública s'avaluï la creació de les
places que siguin necessàries amb les competències en salut
pública. 

També li dic que a Formentera les places que hi ha ..., n’hi
ha una específica creada per a Formentera de veterinari, que la
coneixem perfectament i existeix. També que hi havia un
problema de l'altra plaça que havia quedat que era, si no
m’equivoc, de tipus farmacèutic, pot ser, o un (...) pública d'un
altre nivell, està al nivell 25 i a nivell 22, i no volien venir i
llavors s’havien de desplaçar d’Eivissa o d’altres illes perquè
no hi havia professionals. Que creem més places no significa
que hi hagi gent per cobrir-les. Crear places per crear-les no és.
I ja ho he dit en determinats ocasions, a mi m'encanta que es
creïn places que siguin necessàries a totes bandes, però per això
fa falta un pressupost al qual s’ha de donar suport. 

Jo li propòs que, si vol després trobem un punt, perquè crec
que hem d'arribar a un acord en aquest punt perquè, li ho he dit
quan he parlat amb vostè sobre aquesta esmena, que crec que
és necessari que arribem a un punt d'acord, però hem d’arribar
a un punt d'acord dins del que tenim ara mateix aprovat. Crear
places fora del que existeix perquè després quan es creï
l’agència no sabem en quin punt estaran, amb competències
barrejades. 

Jo sóc el primer que creu que s'ha de cercar l'eficàcia i
l'eficiència dels professionals perquè a  Eivissa i a Formentera
moltes vegades potser que aquesta quantitat de feina sigui
necessària  compartir-la. És com està muntada l'àrea de salut.
Jo estic d'acord que l’àrea de salut sigui de dues illes perquè
Formentera necessita tenir un hospital com Can Misses per
poder disposar de tots els professionals, perquè si no, no els
tendria. Hem de ser conseqüents i coherents també amb els
recursos públics. És una qüestió de coherència. 

Per això, parlar de crear aquests professionals que puguin
estar en ambdues illes o a les quatre, perquè la salut pública no

entén de canals marítims. La salut pública és una qüestió més
global. Es crea una agència de salut pública que ha de tenir
personal a totes les illes. Vostè ha parlat també de sanitat
exterior, que és la competència de les vacunes. Al final estan
totes... bé, vostè dirà que no. Jo sé quan vaig haver de viatjar
des de Formentera a Tailàndia i des de Formentera a Costa
Rica que vaig haver d'anar a sanitat exterior a la duana del port
d'Eivissa. Li puc ben dir com està, perquè jo visc allà. 

A mi, de veritat, m'encanta que la gent es fixi en
Formentera, però de vegades..., un altre dia a una altra reunió
que vàrem tenir amb gent vàrem parlar que quan es parla de la
triple insularitat jo li recomanaria a tothom passar-se un mes o
dos de l'hivern a Formentera; no l'estiu, que tal vegada és molt
car i hi ha moltes connexions, a l'hivern. Perquè quan parlem de
la triple insularitat i de les necessitats, per parlar amb
coneixement de causa. Jo que visc a Formentera entenc la
necessitat que té Formentera, la comprenc de primera mà, no de
segona ni de tercera, de primera, però també som coherent, com
que som un responsable públic he de tenir clar què es demana
pensant en tots, perquè tots tinguem el mateix dret a totes les
qüestions. 

Per açò li propòs, Sra. Borrás, que si vol feim un recés. De
veritat que m'agradaria arribar a un punt d'enteniment per poder
aprovar aquesta proposta que considere que és encertat
l’esperit, però no encertada la manera en la qual es proposa. 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Crec que és molt important parlar de
salut pública i de com funciona i de quins professionals té i on
els té. Hem parlat a aquesta comissió en moltes ocasions de la
necessària accessibilitat i equitat en l'accés a la salut a les
nostres illes. Òbviament és important parlar de totes elles, i en
aquest cas de Formentera. 

Nosaltres pensam que és important reforçar la salut pública
en aquesta illa, però sí que compartim el que precisament ha
comentat amb aquesta esmena el portaveu que m'ha precedit, és
a dir, que tot allò que es vagi creant s'emmarqui dins una
estructura, que sigui aquesta agència de salut pública de recent
creació i que esperem que es posi en marxa com més aviat
millor.

Òbviament, des d'Unides Podem també pensam que tot allò
que es posi en marxa als serveis sanitaris, als serveis públics, ha
de tenir com a eixos l'eficàcia i l'eficiència. És molt important
que els doblers públics es destinin allà on fa falta i per donar
els serveis que fan falta. Llavors, pensam que l’enfocament de
l'esmena està orientat a la solució del problema, a part del que
s’ha comentat a la iniciativa presentada pel Partit Popular. 
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També vull remarcar el rol de les infermeres d'Atenció
Primària. Moltes de les qüestions que s’han comentat a la
intervenció inicial són rols de les infermeres. Acabam de
celebrar el Dia Internacional de la de la Infermeria i convid tots
els portaveus a conèixer i a apropar-se a aquesta apassionant
professió, perquè tenen moltes més competències de les que
fins i tot ara desenvolupen en el sistema sanitari, que són
moltes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Ciudadanos. Té la paraula el Sr.  Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. A mi em disculparan, Sra. Borrás i Sr.
Sanz, que els faci algunes preguntes, a vostè perquè és allà i a
vostè perquè és professional de l'àmbit sanitari, però en base a
la informació que hi ha aquí... sí, de vegades no em sap gens de
greu quedar com ignorant d'un tema molt concret quan es
presenta una proposició no de llei bastant austera en arguments
i, per tant, per ventura no he tengut temps de consultar quin
seria del perfil d’una RLT, per exemple, això és una
administració pública de llocs de treball, a l'àmbit de
l'estructura de la Conselleria de Salut o del Servei de Salut, que
és el que hi ha ara, o de la direcció general de l'àmbit de salut
pública, el perfil o el que seria el perfil del que aquí es demana,
i és que es creï i es doti la figura del tècnic de salut. Entre altres
coses perquè aquí es fa un diagnòstic de necessitats per
demanar-ho, que són programes en tema de cribratge de càncer
de còlon i càncer de mama, i llavors l'àmbit de la promoció
d'hàbits saludables i també del tema de..., parla d'alumnat en
tema d’educació sexual o per a la prevenció de malalties de
transmissió sexual. 

Clar, aquí s'han proposat altres vegades iniciatives i s'ha
aprovat el tema de la infermera gestora de casos, per una
banda, i llavors hi ha coordinadors dels programes de càncer de
còlon. Ho va dir el mateix president de l'associació quan
s'implementa. Per tant, no entenia molt bé quines competències,
quines responsabilitats ha de tenir aquesta figura del tècnic de
salut; sobretot perquè afecta pressupostàriament, tot i que..., i
no és impediment perquè el Servei de Salut ha fet
modificacions de crèdit durant tota la legislatura i està constatat
abans i durant la COVID, no és per aquesta qüestió, però sí
estam creant dotar una figura i dotar-la no només
pressupostàriament sinó en la relació de llocs de feina,
concretament, d'un hospital, que no deu ser una cosa fàcil per
a la Gerència de l'Àrea de Salut ni molt manco per a la gerència
de l'hospital. 

Ara mateix crec que el que vostè proposa aquí és una
necessitat concreta per a un lloc concret, evidentment. I vostè
..., el que està plantejant no és el moment adequat sense tenir un
diagnòstic del que es necessita i una reestructuració del que
serà l’agència. Jo crec que, i amb això donaré tot el cop de mà
que pugui ser per a un diputat o una diputada de Formentera, fa
falta un recurs humà, un recurs material o un recurs
pressupostari per a l'illa de Formentera perquè no es dóna

l'equitat ni la igualtat d'oportunitats, i no perquè s'hagin de
desplaçar normalment, sinó perquè té una idiosincràsia pròpia
aquella estructura, que no la té, que no la té l'Hospital Can
Misses respecte de l'Hospital Son Espases, però s'ha de dotar
de serveis.

Però, per una altra banda, és ver que jo no sé si ara mateix
li posam aquest tècnic de salut, al gerent de l'hospital allà...,
molt bé, què és el que ha de fer, per coordinar això. Jo tenc
desconeixement.

Per tant, jo crec que l’adequat és, per la nostra part, sí, li
donaríem suport a la necessitat, ara, en el moment i a través de
quines coses, jo no som capaç ara mateix d’imposar a la
conselleria o de potser donar suport a la conselleria, que li
clavin demà mateix un tècnic de... -o en sis mesos, no ho sé-, un
tècnic gestor de salut, per la qual cosa jo els suggeresc que
puguin fer, amb les dues propostes, una..., no sé, arribar a un
acord de línia entre les dues, perquè -em sembla- l’instrument
que vostè proposa és adequat i la petició que vostè,  necessària.

Per tant, si vostès arriben a acords, donaré suport al que
acordin, tal com ho facin i, si no, jo m'abstendré tal com està
plantejada la petició de la proposició no de llei, per una
qüestió, simplement, de responsabilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha exhaurit... Per part del Grup... Correspondria
ara al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, per motius de
salut no han pogut comparèixer. Correspon al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Buenas tardes a los asistentes a esta
comisión. Una vez más, hablamos de la situación
discriminatoria que se vive en la isla de Formentera y, una vez
más, tengo que reiterar mi argumentación cuando digo que que
las competencias en las diferentes materias que se gestionan
por parte de los servicios públicos estén en manos de
comunidades autónomas, no garantiza que los servicios
públicos sean equitativos en todos los territorios, y este es uno
de tantos ejemplos. De lo que depende es en qué se decide
gastar los recursos públicos, sea quien sea el que los gaste, ya
se siente en la Moncloa, ya se siente en el Consulado del Mar,
y depende de estar en manos de buenos gestores o de malos
gestores.

En nuestro caso -por desgracia- estamos en manos de muy
malos gestores: los recursos públicos no son ilimitados, las
comunidades autónomas y el Estado no pueden fabricar euros,
tienen lo que tienen y si se gastan en cosas superfluas -o no
importantes- para contentar a unos pocos, desatendemos las
necesidades importantes de la población, que es lo que ocurre
precisamente en la salud pública de Baleares.

Yo no voy a reiterar aquí todos los datos negativos que nos
retratan como a una comunidad autónoma que se sitúa a la cola
de España en el servicio de salud -ya lo hice esta misma
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semana en la sesión plenaria-, pero lo que no es normal, desde
luego, es que se gaste, se cree una agencia -toda una agencia-
de salud pública, teniendo ya un servicio de salud, con un
Instituto Balear de Salud Pública, con una Consejería de Salud,
con una Dirección General de Salud Pública ..., se crea ahora,
además, una agencia de salud pública, y resulta que no tenemos
una triste plaza de técnico en salud pública en la isla de
Formentera... Esto no es normal. Yo creo que aquí hay un
problema de gestión, no de competencias, no de dinero, porque
son los presupuestos más altos de la historia de esta comunidad
autónoma, sino que hay un problema de gestión y de priorizar.

Por supuesto, nuestro voto será a favor de esta iniciativa. 

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, Sra. Presidenta, seré molt breu. El Grup
Parlamentari El Pi votarà a favor d'aquesta iniciativa que avui
presenta el Partit Popular. Nosaltres, a pesar de les
argumentacions que es puguin fer en aquesta comissió, que es
puguin fer en el ple, o que es puguin fer a qualsevol fòrum que
tengui interès, nosaltres creim que hi ha greuges comparatius
que no es poden suportar i que, a més a més, sumen a una
situació històrica que és així, que tenim desconeixement del
que passa a Formentera?, hi puc estar d'acord. 

Vull entendre que allò que planteja avui el Partit Popular és
perquè s’ha documentat, i nosaltres també hem demanat -i és
cert també- que les coses sempre poden millorar. Per tant,
també em sorprèn una mica la manca d'ambició de les peticions
que es fan en aquesta comissió de les persones directament
afectades.

En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor tal i com està.
I també, si vostès s'entenen amb el grup de Formentera i amb
el diputat Antoni Sanz per arribar a un consens més gran en
aquesta comissió, nosaltres sempre ho veurem millor.

Així és que sí a tot, aquesta és la nostra postura avui.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÀNDEZ I PRIETO: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo avui no m'he preparat la
intervenció com faig habitualment perquè crec que em mancava
informació sobre el motiu de la proposta. El que vaig fer va ser
mirar les places, quan vaig veure que el que es demanava era
un tècnic en protecció de la salut vaig mirar les places que hi
havia a l'Àrea de salut d'Eivissa i Formentera, que moltes
vegades parlam d'Eivissa i Formentera com dues àrees
separades, però hem de tenir en compte que són una única àrea

de salut, vaig veure que hi havia set especialistes: dos en
farmàcia i cinc en veterinària.

Clar, després comparaven la proposta que feia el Partit
Popular, que aquest especialista donés classes d'educació
sexual a les escoles, i no, no em quadrava. I avui, quan ha fet
la seva exposició, Sra. Borrás, dient quines eren les
competències que havia de tenir aquesta persona contractada,
he vist que deia que havia de fer el cribratge de sordesa a
neonats, que això és una tasca que fa la infermera pediàtrica
just abans de donar-te l'alta, quan te'n vas a casa després de
parir, ja de fa anys ho fa la seva infermera pediàtrica; tema de
vacunes, que també ho fa ..., de fet, jo dilluns vaig anar a la
meva infermera pediàtrica i li va posar la vacuna, això ho fa i
el seguiment, el fa la seva infermera pediàtrica; el tema de
formació a les escoles, exactament igual; i tot el tema de
promoció de la salut, que ha posat també d’exemple, de les
rutes saludables als centres de salut, això és feina de la
infermera especialista comunitària. I jo crec que qualsevol
infermera, o si ens està sentint gent del Col·legi d'Infermeria,
es posaria les mans al cap i diria que aquestes són les nostres
atribucions, i molt contents que estam d'aquestes atribucions.

Vull dir, és que tenim una especialitat concreta, que és
especialista en salut comunitària i que fan totes aquestes
tasques. I ho fan molt bé, ho fan molt bé a tota l'Àrea de salut
d'Eivissa i Formentera, i ho fan molt bé també a Formentera, i
tenen un centre de salut on hi ha una persona encarregada de
fer aquestes tasques, i no ho farà el tècnic en salut pública, que
ja li dic, pel que he mirat al llistat de llocs de feina, són en
farmàcia o en veterinària, per què?, perquè fan sobretot
regulació del tema dels escorxadors.

Jo crec que la proposta que li fa el Sr. Sanz és bona, perquè
el que demana és que es tinguin en compte criteris d’eficàcia i
eficiència, perquè no tot és un greuge comparatiu. És ver que
viure a Formentera no és tan senzill com ens pot semblar des de
fora, que no és el mateix l’hivern que l'estiu, però és que
Formentera és una illa de les dimensions que té, i és obvi que
per tenir serveis de qualitat tampoc no pot tenir tots els serveis.
O sigui, jo estic segura que la gent de Formentera el que vol és
tenir serveis de qualitat, i tenir -dins d’això- tenir el màxim de
serveis possibles.

Però el que no podem fer és crear places per crear-les i dir
que tot és un greuge comparatiu, perquè és clar que a
Formentera, amb la població que té i com és el seu hospital,
òbviament, mai no arribarà a fer cirurgies súper complicades,
que només es fan a l’hospital de referència, hi ha un punt en
què hem d'aturar; per al bé dels pacients, també.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Procedeix ara la suspensió de la sessió, per a la
qual cosa es demana...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

D'acord. Idò té la paraula, Sra. Borrás.
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LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies als grups que em donen suport, i explicaré
el perquè no és un tècnic de protecció de la salut, és un tècnic
de salut pública. Els tècnics de protecció de la salut,
efectivament, són farmacèutics i veterinaris. Aquests
protegeixen la salut, fan sanitat ambiental i seguretat
alimentària. I són tècnics de protecció de la salut.

Ara, en aquests moments, a Eivissa, en el catàleg, a l’RLT,
a la relació de llocs de treball de salut pública de l'Àrea
d'Eivissa i Formentera, no hi ha cap plaça de tècnic de salut
pública; n’hi ha de lloc base metgessa, però no n’hi ha cap de
tècnic de salut pública, cosa que sí, n'hi ha a Mallorca.

Dir-li, Sr. Sanz, que vostè encara no havia sentit parlar de
Formentera i jo ja hi corria,  ja corria pels carrers de
Formentera, vull dir, miri si la conec, perquè tenc una padrina
que era eivissenca, per tant, jo hi corria bastant. 

No he parlat de competències, no he parlat de qui se'n du a
passejar els malalts; he xerrat de qui dissenya les rutes. No he
xerrat de qui posa les vacunes; les vacunes, les posen les
infermeres, però hi ha qualcú que gestiona i que diu quants de
nins té, quantes se n'han posat, quan caduquen, quan no
caduquen, quantes en necessitam, quins seran els factors de risc
enguany en el grip, qui valora totes aquestes coses, qui fa la
declaració de les malalties obligatòries, però hi ha qualcú que
li ha hagut de dir on les ha d'enviar, i després ha de fer
l'estadística. 

La formació a les escoles, és ver que la fan les infermeres,
però qui els diu què han de dir?, això es diu des de les
conselleries. 

I per què no accept allò de l'Agència de Salut Pública?
Perquè a la llei queda ben clar que tot el personal que estigui a
la Direcció General de Salut Pública passarà automàticament
a l'Agència. Per tant, si ja tenim aquesta persona passarà
directament a l'Agència. 

I per una altra raó, perquè el personal ..., a les conselleries-
com els he dit- no només hi ha la Direcció General de Salut
Pública, hi ha Direcció General de Salut Pública, Direcció
General d'Acreditació i Avaluació, Recerca i Formació, hi ha
la Direcció General de Farmàcia i Coordinació, i hi ha la
Direcció General de Planificació. Totes aquestes tal vegada no
passaran directament a l'Agència i l'Agència encara, de
moment, jo l’he vista dues vegades, però encara no està creada,
i esper que aquesta plaça es doti abans que es creï l’Agència, i
si hi ha de passar, que hi passi.

I vostès aquí diuen que s'han de gestionar i avaluar les
necessitats abans, és clar, és que estan avaluades. Vostè cridi
per telèfon i parli amb qualsevol de les persones i està més que
saturada, però... No diré res més. Crec que ja he dit tot el que
havia de dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Si us sembla bé, acabat el debat...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Per favor... Per favor... Hem de procedir al debat... Perdó,
hem acabat el debat, per tant procedim a la votació. 

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra? 

Abstencions?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 vots en contra, cap abstenció, no? És que
vostè...

(Remor de veus)

Ah, d’acord, d’acord, d’acord... Perfecte, és que em
sorprendria que no l’haguessis aixecat i he comptat com sí,
disculpau-me, idò són 5 vots a favor, 6 vots en contra i cap
abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1036/2022, relativa a la creació i dotació d'una
plaça de tècnic de salut per a l'illa de Formentera.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2169/22, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a COVID persistent.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2169/22, presentada pels grups parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a COVID persistent. Per
a la seva defensa té la paraula per part del Grup Parlamentari
Socialista el Sr. Dalmau per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, moltes gràcies. Aquesta PNL és relativa a la COVID
persistent, com han pogut veure i com bé saben també, és una
afectació, la COVID persistent, també coneguda com la Long
COVID, que afecta aquells pacients de COVID-19 quan
mantenen una simptomatologia contínua o persistent una
vegada superada la fase aguda de la infecció, més enllà de les
dotze setmanes des de l'inici dels primers símptomes de la
COVID-19. 

La COVID persistent afecta entre un 10% i un 15% de les
persones contagiades, que en aquest cas poden mantenir els
mateixos símptomes que havien mantingut o desenvolupar-ne
d'altres, també en diferents graus de levitat o de gravetat.
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Si més no, actualment s'han detectat fins a 200 afectacions
diferents derivades de la Long COVID, entre d'altres, per
exemple, simptomatologia respiratòria, tossina, cefalea, dolors
musculars, incapacitat per realitzar esforços, esforços ordinaris
-perdó-, cansament extrem, nebulosa mental, manca de
memòria o incapacitat de concentració.

En aquest sentit, també la COVID persistent és més
comuna, és més freqüent entre aquelles dones amb una franja
d'edat compresa entre els 35 i els 45 anys, però evidentment
això no lleva que també es pugui desenvolupar entre els homes
de totes les edats. Sí que és veritat que existeixen moltes més
probabilitats que es desenvolupi, que aparegui en aquelles
persones que han desenvolupat la malaltia, la COVID-19, i és
molt més excepcional en els pacients que han estat infectats
però asimptomàtics. 

Ara mateix, cadascun dels símptomes de la COVID-19 es
tracta tant de forma individual com de forma multifuncional i
també és cert que l’ús de la vacuna contra la COVID ha tengut
efectes positius sobre aquest tipus de pacients. Si més no,
encara ara actualment no existeix un tractament que sigui
concret ni que sigui definitiu que permeti tractar i, per tant,
poder superar la COVID persistent, però sí que és veritat que,
davant d'altres tipus de coronavirus que han existit anteriorment
i que també han desenvolupat aquest tipus de conseqüències,
s'han donat casos de recuperació dels pacients. 

Per això, des del nostre plantejament en aquesta proposició
no de llei defensam que és important realitzar un seguiment pel
que fa a la COVID persistent, que es desenvolupi en el marc de
la lluita contra el SARS-CoV-2 i que també, i davant aquests
fets, es prenguin totes aquelles accions que permetin avançar en
la seva cura per millorar la vida dels pacients infectats per
COVID-19 i que són també pacients amb Long COVID. 

Per tot això, aquesta proposició no de llei presenta dos
punts d'acord. El primer és relatiu al fet que el Parlament insti
el Govern de l'Estat a avançar en la investigació i en l’impuls
d'una estratègia de seguiment i tractament centrada en tots
aquells pacients amb efectes persistents de la COVID- 19. I el
segon punt demana que el Parlament insti el Govern de l'Estat
a incloure la COVID persistent en el pla d'acció d'Atenció
Primària i Comunitària previst per als anys 2022 i 2023.

Aquesta és l’exposició en relació amb aquesta proposició
no de llei, i ara escoltaré amb molta atenció les diferents
aportacions dels grups parlamentaris.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon també la defensa d’aquesta iniciativa al
Grup Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra.
Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. La COVID persistent és un conjunt de
símptomes -com bé ha exposat el portaveu que m'ha precedit,

el Sr. Dalmau, que necessiten d'una sèrie d’atencions i de cures
específiques. 

A poc a poc hem anat aprenent més sobre els efectes del
virus, no ha estat la mateixa l'afectació que varen tenir les
persones que no es varen poder vacunar en el seu moment per
l'absència de les vacunes, que el que ens està passant a dia
d'avui. Aquests pacients necessiten un acompanyament,
necessiten un tractament, necessiten comprensió, perquè hi ha
molts de símptomes que a poc a poc han anat apareixent, es
desconeixien i tampoc no estaven dins la bateria ni dins la
cartera de serveis, les actuacions necessàries per dur-les a
terme. 

En definitiva, tenim una iniciativa per donar suport a
persones que en aquest moment tenen unes necessitats
específiques i pensam que des de les administracions públiques
s'hi ha de donar resposta, una resposta multidimensional amb
una bateria de mesures que ja s'han exposat.

En aquest sentit, esperam propostes de millora a aquesta
iniciativa i, per suposat, el suport perquè hi ha molta gent que
ho espera i ho ha de menester. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S'han presentat esmenes RGE núm. 4448/22, 4449/22 i
4450/22, per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular la Sra. Borrás, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. L’Organització Mundial de Salut el
setembre de l'any 2020 ja va reconèixer l'existència d'aquesta
patologia, i des de llavors s'han impulsat estudis de recerca per
tal de conèixer i entendre les característiques epidemiològiques,
clíniques i fisiopatològiques d'aquesta nova patologia que
afecta -com han dit els diputats que m'han precedit- entre un
10% i un 20% de les persones que han patit COVID.

Ara m’acaba de sorgir un dubte i és que, com que ara ja no
els diagnosticam, els que tenen menys de 60 anys, ara ja no
tenen COVID, poden anar a fer feina, llavors, no sé com
podrem saber qui té COVID persistent a partir d'ara. És un
dubte que se m'acaba d’ocórrer i que crec que el Govern de
l'Estat ens hauria d’aclarir. 

Bé, tot i això, creim que és una bona proposta i li donarem
suport perquè per al Partit Popular és molt important la recerca.
Però a banda de tot això, m’agradaria fer unes petites
consideracions.

L’agost de l’any 21 l’Institut de Salut Carlos III va posar en
marxa dues iniciatives; una era un projecte d’estudi entre
l’Institut Carlos III i diverses comunitats autònomes i la segona
era una línia estratègica de l’acció estratègia per a l’any 22,
secció estratègica de l’Institut Carlos III, una sèrie de
subvencions molt importants perquè es faci recerca i
investigació no competitiva i els professionals sanitaris els
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anomenen FISO, i una de les línies estratègiques per a enguany,
per a l’any 22, és precisament per a la long COVID, la COVID
persistent. Llavors, en aquesta comunitat autònoma sé que hi ha
dos grups, un grup a Son Llàtzer i un grup a Son Espases, que
investiguen sobre aquesta COVID persistent.

A la compareixença que va fer la consellera, la darrera que
va venir a contar-nos, primer ens va dir que era una guia
clínica, que es faria aquí una guia clínica, després va dir que
faria via clínica, que la feien des d’especialitzada, però que la
duria Atenció Primària. Entenc que amb aquest embull que té
la consellera, hagi de dir al Govern de l’Estat, que investigui,
i nosaltres les esmenes que feim van en aquest sentit, que, a
més d’instar el Govern de l’Estat, el que hem de fer és instar el
nostre govern perquè doni suport i impulsi la investigació sobre
la COVID persistent, via subvenció, via beques o que faci una
línia estratègica. Això seria la primera.

La segona seria, que també l’inclogués dins el Pla estratègic
que han fet ells 22-26, que ha fet un Pla estratègic que
inclogués la COVID persistent i que donàs difusió als estudis
que s’han fet en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENT:

Gràcies. Passam ara al torn del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez .

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Borrás, jo crec que... començaré
per les esmenes, perquè és òbvia la necessitat de donar suport
a la iniciativa que presenten els tres grups que donen suport al
Govern, perquè en formen part i té lògica que evidentment
quan aquest govern ha anunciat el pressupost i en presentació
d’objectius a les compareixences, que aposta per la investigació
i entre elles la investigació biomèdica, evidentment és lògic que
vostès sumin una iniciativa, perquè també es faci aquest mandat
a la mateixa conselleria i al mateix Govern. Per tant, en principi
nosaltres li donarem..., en principi no, nosaltres li donarem
suport també si accepten les esmenes a aquesta proposició no
de llei.

Per altra banda, el tema de la transparència, no per una
qüestió de transparència, sinó per una qüestió de ... no de llevar
por, però d’informació que necessita la ciutadania damunt unes
seqüeles o unes conseqüències de la COVID que els mateixos
metges i que els mateixos investigadors, encara no saben ben
bé si són totes les que han sortit i quin és el tractament o
almanco la durada d’aquestes seqüeles que té la COVID. I
sobretot perquè té una transcendència important que és a
l’àmbit laboral, per la qual cosa encara no s’estan donant baixes
i això afectarà l’àmbit també..., tot l’àmbit laboral i també de la
Seguretat Social.

Per tant, entenem que en això s’ha d’avançar, que s’ha de
donar suport a aquesta investigació i que s’ha de fer des de
l’àmbit de les competències que tenen les comunitats
autònomes i que té també el Govern central. Per tant, jo supòs
que també els grups proposants estimaran les esmenes que

vostè ha presentat i jo li agraesc que hagi estat un poc..., hagi
estat més..., hagi desenvolupat més informació perquè sou més
tècnics damunt aquestes qüestions i ens facilitau també
l’orientació del vot als altres..., o almanco a mi.

Quant al Pla d’atenció, sí, vincular aquestes actuacions als
plans propis que tenim aquí, que es desenvolupen, és obvi.
Aquí sí que hi ha una urgència immediata, perquè s’ha
d’incorporar a un pla que ja està en marxa, o que almanco s’ha
anunciat. Per tant, té molt de sentit aquesta esmena que vostè
fa, que s’incorpori al Pla estratègic d’Atenció Primària que es
desenvolupa des d’enguany.

Resumint, nosaltres donarem suport a la iniciativa
presentada pel grup proposant i evidentment a les esmenes que
vostè ha incorporat, perquè no tan sols milloren, sinó que
focalitzen estratègies que s’han de complementar i han de
cooperar, com la comunitat autònoma amb el Govern central.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Yo cuando leo esta iniciativa, a veces
me ha dado la sensación de que algunos grupos tienen un afán
por llenar la agenda de esta comisión con propuestas que no
comprometan al Gobierno balear en primer lugar, eso es lo más
importante y después un poco obvias. Yo quiero pensar que en
nuestro país se está investigando para este asunto de la COVID
persistente, o sea, no quiero ni pensar que no se estuviese
haciendo, porque para eso tenemos unos presupuestos públicos
que se destinan a la salud pública. 

Por tanto, no sé muy bien si es necesaria esta iniciativa y
hasta qué punto, o si simplemente y -como digo- este afán por
llenar la agenda y poder justificar que nos reunamos aquí una
vez a la semana. Al menos si aceptan ustedes las enmiendas del
Partido Popular, será un poco más digna, porque al menos ya,
pues también estarán ustedes instando al Gobierno que ustedes
mismos apoyan y que también tiene competencias en
investigación. 

Simplemente eso, voy a apoyar la iniciativa, tanto si admite
las enmiendas, como si no, pero ya les digo que más digna y
más completa estaría si admitirán al menos las enmiendas y no
solamente instar al Gobierno del Estado, sino también pringar
un poco aquí también al Gobierno que ustedes están apoyando. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon, ara el torn al Grup Parlamentari 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,
nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. També
s'incorporen les esmenes que ha presentat avui el Partit
Popular, en veu de la Sra. Borrás, nosaltres hi estam d'acord, és
que crec que la Sra. Ribas i sense que serveixi de precedent, té
una mica de raó, que jo crec que ja s'està investigant de facto
i no necessiten que el Parlament de les Illes Balears els insti
que investiguin una COVID persistent. 

Nosaltres estam una mica preocupats pel tema de les
estadístiques. Entenem que aquest virus ens ha esgotat
físicament i emocionalment, per no parlar d'aquells que l'han
patida o que l’hem patida, que encara arrossegam una mica de
cansament, però també em preocupa el fet que, per una banda,
s’ha normalitzar, però per l’altra de quina manera ho
normalitzam, perquè tu telefones i dius m'he fet el test, tenc
COVID, he donat positiu, me n’he fet dos perquè no m’ho
podia creure i resulta que sí. Bé, vostè no es preocupi, pot
circular com si res, però no s’acosti a personal vulnerable. Això
és el que em varen dir a mi el telèfon, clar, tenia febre i vaig
trobar que millor que guardés una mica de llit, igual que si
tengués un grip. 

Per tant, el que passarà amb aquesta COVID no ho sabem,
no ho sap ningú i que s'investigui tot el que faci falta. Ara,
pensam que de facto ja es fa o s'hauria de fer. Volem pensar
que això és, perquè cada vegada sabem més coses d’aquest
bitxo, que no és com els altres, també ho he de dir, ja que ho he
patit, no és com els altres. No és que sigui una cosa agradable
de passar, no és com un costipadot, ni com un grip, és un bitxo
molt desagradable i que et deixa unes seqüeles, com aquest
alien que se’n vagi com més aviat millor. Afortunadament se
n’acaba anant a la majoria dels casos. I bé, en qualsevol cas,
nosaltres deim que sí a aquesta proposta i amb les esmenes
també diríem que sí votaríem a favor d’aquesta iniciativa, però
volem creure i pensar, pensar i creure -com deien a la rondalla-,
que Salut i el Ministeri de Salut, investiguen tot allò que al seu
abast, per poder tirar endavant i vèncer aquest virus que -com
dic- és molt desagradable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari Mixt. Té
la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vagi per endavant que donarem
suport a aquesta proposta. Esper, Sra. Borrás, que tingui més
sort que jo amb les esmenes que ha presentat, ja que en el meu
torn no he tingut aquesta sort. Esper que hi pugui haver un
consens amb les seves.

Sí que m’ha vingut, després d’escoltar els portaveus que
m’han precedit, que a toro pasado, todos somos Manolete.
Aquí he sentit parlar del virus xinès, de moltíssimes qüestions,
ara tots ja considerem que s’està investigant, però crec que
estem oblidant la separació de poders. Tal vegada hi ha partits

que no entenen de la separació de poders, però hi ha el
legislatiu, l’executiu i el judicial. N’hi ha alguns que barregen
l’executiu amb el judicial, 
com s’ha vist fa no-res, el legislatiu i l’executiu també els
volem barrejar, dient que si donés suport al legislatiu, que és
del qual formem part nosaltres, ha d’instar l’executiu a fer
coses, que potser s’estiguin fent o no, però la tasca del
legislatiu és instar a fer qüestions.

És per això, Sra. Ribas, que crec que tot i que s’estigui fent
o no, és necessari que es faci, també que aquest poder legislatiu
faci les instàncies a l’executiu que siguin necessàries, ja sigui
autonòmic, ja sigui estatal o sigui local. Perquè si no, llavors no
faria falta res i només faria falta un cabdill, que hi fos i que ho
manés tot i que tothom fes el que digués ell. Però crec que per
sort, estem en democràcia i existeix la separació de poders.

Dit això, la COVID persistent, la COVID per si mateixa,
ens ha demostrat que és una malaltia que ens va arribar de
sobte, que no coneixem els seus efectes tot i..., avui encara no
els coneixem, també és molt precipitat ara, en dos anys de
pandèmia que tenim amb un virus nou, ja tothom en sap un
munt d'aquesta. Hi ha virus que duen més de trenta anys amb
nosaltres i encara no hi ha vacunes que puguin aturar-los;
podem parlar, per exemple, del virus de la SIDA, i no hi ha
vacunes. 

Llavors, crec que hem de ser molt curosos amb el tema de
la ciència, de les vacunes i del que coneguem. Per això dic que
el sesgo cognitivo, que es diria en castellà, és important tenir-lo
perquè sembla que a posteriori tothom ja en sap molt, però a
priori no se’n saben tantes coses. 

Les vacunes han estat -que hi havia també molts de dubtes
amb les vacunes- han estat una gran passa que permet ara que
tinguem la situació sanitària que tenim. Les vacunes també
s'estan estudiant i sembla, i ho dic amb tot el dubte que pot
tenir una persona que confia en la ciència, que sembla que
aturen els efectes de la COVID persistent. Llavors, s'ha de
continuar investigant, i es continua investigant, continuem
tenim nous tipus de càncer, hi ha moltes malalties que es
continua investigant i són necessàries. És curiós que també ara
es potenciï la investigació, però quan tenim un IDISBA no
donin suport als pressupostos per a la investigació. També és
curiós tenir-ho en compte, quan parlem que volem investigació,
però quan tenim un institut que ha d'investigar, no és bo donar
suport a aquesta investigació. Ho dic perquè intent ser
coherent. Tot i que no tingui familiars nascuts a les Pitiüses,
crec que connecta bé amb què funciona a les Illes Balears. Jo
vinc de València, la meva família té arrels aragoneses, però
crec que al final tots tenim un vincle comú que és que som
éssers humans del mateix estat i de comunitats autònomes que
són limítrofes. 

Res, que, com he dit, donarem suport a la proposta perquè
és necessari que es continuï fent investigació, es a dir, que als
plans actuals d'atenció primària s'incloguin les línies d’actuació
per a la  COVID persistent i per a la COVID en si mateixa,
sense ser persistent, perquè es pugui contenir aquesta pandèmia
que encara ens afecta. 

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara la suspensió de la sessió per un
temps màxim de deu minuts. Per això deman al grup proposant
... 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, nosaltres voldríem fer un recés perquè, a
diferència de la PNL anterior i  l’esmena que s’ha presentat,
tenim voluntat de poder arribar a un acord en relació amb
aquestes esmenes.  

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Farem el recés. 

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, em diuen que ja podem reprendre la sessió. Per tant, té
la paraula el Sr. Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, hem pogut arribar a un acord amb el grup
proposant de les esmenes, que hem compartit amb la resta de
grups, i l’explicaré per donar raó als acords que hem arribat. 

En relació amb la inclusió de la Conselleria de Salut pel que
fa a la investigació i a  l'elaboració d'una estratègia contra la
COVID permanent, el nostre plantejament inicial, quan vàrem
registrar aquesta esmena el mes de febrer crec que d'enguany,
de 2022, era perquè apostàvem per una investigació i una
estratègia àmplia que donàs certeses a les mancances que
existeixen actualment pel que fa al diagnòstic de la COVID
persistent; ara mateix estam davant un escenari de la COVID
on encara ara queden moltes més preguntes que respostes, i són
també conseqüències molt greus i més recents que necessiten
d'aquest espai d'investigació i de planificació estratègica.

Per tant, pel que fa a aquesta investigació i a aquesta
estratègia, les vàrem plantejar des d'una perspectiva general on
pogués tenir el seu paper, evidentment, l'Institut de Salut Carlos
III, pel que fa a la investigació, i també on el desenvolupament
de l'estratègia -en relació amb la COVID persistent- es pogués
també desenvolupar en el marc del Consell Interterritorial de
Salut.

Per tant, en aquest sentit, l’acord o la proposta d'acord a què
hem arribat seria la següent, la llegiré talment com queda: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
avançar en la investigació i en l'impuls d'una estratègia de
seguiment i tractament centrada en tots aquells pacients amb
efectes persistents de la COVID-19 i, a la vegada, insta el
Govern de les Illes Balears a l'adequació i l'impuls a nivell
autonòmic de resultats derivats d'aquesta investigació i de
l'estratègia de seguiment i tractament definida per l'Estat”.

En qualsevol cas, un poc responent a les qüestions que s'han
plantejat en aquest primer punt, jo voldria posar damunt la

taula algunes contradiccions que he pogut observar durant el
debat, i és que la setmana passada per plantejar una esmena, on
els grups que donen suport al pacte instàvem el Govern de les
Illes Balears, ens varen dir per part del Grup Parlamentari
Popular, que era una vergonya, era una vergonya instar el
Govern, els grups que donen suport al pacte, per aquest fet, per
donar suport al pacte. En canvi, avui sí que ens demanen que
aquesta opció sí que es presenti en aquest acord; nosaltres
entenem que és positiu i els l’acceptam però, en qualsevol cas,
em sembla una contradicció. 

Igualment quan parlam d'investigació, crec que també seria
important -i ja ho he dit qualque pic- manifestar un suport
ampli al finançament de l'IDISBA. I en aquest sentit, el Grup
Parlamentari Popular, any rere any, vota en contra de forma
global al seu pressupost, sense plantejar esmenes parcials i
sense cap tipus d'alternativa. Però, dit això, estam d'acord amb
l’acord a què hem arribat.

I, en segon lloc, pel que fa a l’esmena 4449/22, també hem
plantejat una redacció perquè, inicialment, no entenem el vincle
que es desenvolupa a la proposta d'esmena, entre la publicació
i la difusió de les investigacions que es puguin portar a terme,
i la tranquil·litat de població; des del nostre punt de vista, la
tranquil·litat de la població vendrà d'acord amb els resultats
que s'obtenguin d'aquestes investigacions que es puguin portar
a terme; evidentment, si són resultats favorables, la ciutadania
estarà més tranquil·la, i si els resultats d'aquesta investigació
són desfavorables, la situació d'intranquil·litat serà major. 

Però no volem menysprear la seva publicació, per tant, en
aquest sentit, hem plantejat el següent text per acordar amb tots
els grups: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a publicar i difondre els resultats de les
investigacions relatives a la COVID persistent, impulsades per
l'Estat i per la nostra comunitat autònoma, d'acord al foment de
la bona informació mèdica i sanitària i en base al principi de
transparència establert per les administracions públiques”.

Aquestes serien les dues transaccions que hem plantejat a
dues de les esmenes plantejades pel Grup Parlamentari Popular.

I pel que fa a l'esmena 4450/22, li donarem suport així com
apareix registrada pel grup que l’ha presentada.

I en relació amb alguna de les qüestions que s'han plantejat
-crec que he esgotat el temps-, però sí que és ver que
l'oportunitat d'aquesta PNL es va derivar de la lectura d'algunes
cròniques relatives a la COVID persistent, on els diferents
pacients traslladaven les seves experiències i, per tant, es
demandava en el marc d'aquestes experiències dels pacients
amb long COVID una aposta ferma per la investigació. Per
tant, nosaltres vàrem recollir aquesta demanda, la vam
traslladar al Parlament en forma de proposició no de llei, i avui
ens satisfà que es pugui portar a terme aquest pronunciament.

En qualsevol cas, ara mateix traslladaré a la Mesa de la
comissió la redacció de les dues esmenes transaccionades
perquè en tingui coneixement.

Gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecte. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Unidas
Podemos. Té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte. Idò, acabat el debat... em correspon demanar, en
aquests moments, si tothom accepta les transaccions
proposades. Assenteixen amb el cap els portaveus. Per tant, si
els sembla bé, podem donar aprovada per assentiment la PNL?

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
amb RGE núm. 2169/22, relativa a COVID persistent.

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