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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Hem d’estar atents, demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, Sra. Presidenta, Jordi Marí substitueix Juli Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gloria Santiago sustituye a Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, passam al debat del primer punt de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a l'adopció d’acords. S'ha fet arribar a aquesta
Mesa una alteració de l'ordre del dia, atès que hi ha hagut un
acord, per part de tots els portaveus, perquè es puguin debatre
les dues peticions del Grup Parlamentari Ciutadans, de
compareixença; en concret seria l'escrit RGE núm. 4270/22 i
l’escrit RGE núm. 5293/22, que passaré a relatar-vos.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
4270/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.2), pel qual se sol·licita la compareixença de la
consellera de Salut i Consum perquè doni explicacions
sobre les mesures i actuacions adoptades per fer front a la
greu situació que es produeix a l’Àrea de Salut d’Eivissa i
Formentera.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5293/22, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.3), pel qual se sol·licita la compareixença del
director gerent de l’Hospital Universitari Son Espases, el
Sr. Josep M. Pomar i Reynés, perquè doni completa
informació sobre la seva gestió.

El primer estaria presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, sol·licitant la compareixença de la co consellera
de Salut i Consum perquè doni les explicacions sobre les
mesures i actuacions adoptades per fer front a la greu situació
que es produeix a l'Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.
Aquesta seria una petició.

I llavors la RGE núm. 5293/22, presentada també per
Ciutadans, sol·licitant la compareixença del director gerent de
l'Hospital Universitari Son Espases, el Sr. Josep Maria Pomar
i Reynés, perquè doni completa informació sobre la seva gestió.

Per a la defensa d'aquestes dues peticions de
compareixença, té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Ciutadans, el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

Llavors faríem les votacions per separat.

Gràcies.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. I gràcies als diputats i diputades per
haver estat d'acord amb aquesta alteració per fer d'una manera
el procediment d'exposició de les dues sol·licituds de
compareixença.

Gràcies, al lletrat pel seu assessorament en aquesta línia,
perquè no tenia clar si es podia fer.

Aleshores, mirin, el motiu d’ajuntar-les és perquè nosaltres
entenem, i vostès saben perfectament, que les peticions de
compareixença del nostre grup parlamentari van en dues línies:
una, que se’ns informi i se’ns traslladi tota la situació de la
gestió que fa el Govern, però també és una oportunitat perquè
sàpiguen els ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears a través
del seguiment de la sessions d'aquesta institució, no tan sols de
les declaracions que puguem fer els portaveus a les comissions,
però també és una oportunitat de compareixença i pel mateix
govern de donar totes les explicacions que de vegades només
tenim informació a través de les seves rodes de premsa o a
través, evidentment, del que denuncien els professionals
sanitaris, com és el cas del motiu de la petició de
compareixença dels dos alts càrrecs.

Un, del mes de maig, demanàvem la sol·licitud de la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez, arran de la visita que el nostre grup
parlamentari va fer a l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, en
conèixer les mancances que s'estaven denunciant per part dels
mateixos professionals i dels usuaris, i els explicaré que són
dues molt importants i de les quals s'han fet ressò els mitjans de
comunicació. Una és l'elevat nombre de targetes sanitàries, és
a dir, d'usuaris que han de ser atesos per part dels professionals
sanitaris, personal especialment d'infermeria i facultatius de
medicina, els metges i metgesses, per mor que tenim una taxa,
un índex d'usuaris més elevat... ràtio més elevada de tot de tot
l'Estat, fins i tot entre les illes, quasi algunes àrees de salut la
duplica a moments molt tensos, però també amb la pauta
habitual de les consultes, la demora i les llistes d'espera. I, una
altra, la discontinuïtat en la prestació dels drets que tenen els
ciutadans d'Eivissa i Formentera de la seva cartera de
prestacions, en, per exemple, l'àmbit de les consultes
d’oncologia, on s'han vist suspeses, i saben vostès que sobre
aquest debat de les patologies oncològiques hem tractat
diferents qüestions en aquesta comissió. 

Aquests són els fonamentals, però vostè és transversal a
totes les àrees de salut la mancança de professionals
evidentment i sobretot la llista d'espera i per tant no en faré més
ressò.

L'altra sol·licitud de compareixença és de 21 de juny,
donada la denúncia que la junta de personal de l'Hospital
Universitari de Son Espases feia per unes decisions que
consideraven -insistesc, els professionals d’allà i, a més a més,
els sindicats professionals i associacions professionals com
SIMEBAL, SATSE i USAE- la decisió d'establir unilateralment
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i sense escoltar l'àmbit de la seguretat, la integritat dels
professionals d’allà el tema de coincidir malalts amb patologies
amb COVID, diagnosticats de COVID, amb la resta de pacients
a la mateixa planta. I l'altra, la suspensió, molts d'anuncis de
suspensió, de torns, de guàrdia, de torns de vacances i de
descans, per mor d'haver d'atendre la saturació o -diguéssim-
moments temps, com diu la conselleria, d'atenció als pacients
a l'àrea d'urgències, com l'hospitalització o la suspensió, també,
de llits, el tancament, per dir-ho d'alguna manera, de llits; no és
que es tancassin llits o no per mor que no hi hagués suficient
demanda, sinó que el que no hi havia era la ràtio de
professionals adient i establerta per atendre aquesta saturació
que es donava -insistesc- per manca de professionals. I l’altra
va ser, com vostès saben, que va tenir molt de ressò, fins i tot
l'Associació Espanyola contra el Càncer va fer declaracions
damunt aquest tema, la suspensió d'algunes cites perquè la
manca o la baixa que no es podia cobrir de radiòlegs i el
personal sanitari adient per al suport a aquestes proves que
s'havien fet, en aquest cas va ser el tema de càncer de mama, les
proves radiològiques i les revisions periòdiques.

Aquest és el motiu pel qual nosaltres ens reafirmam en la
necessitat d'aquesta compareixença que -insistesc- sempre és
una oportunitat per als membres del Govern de donar
explicacions amb motiu de la compareixença, però a la vegada,
de poder interactuar tots els diputats i les diputades de tots els
grups parlamentaris per aclarir i aprofundir en un aspectes que
són importants, no tan sols per la tasca de control que ens
pertoca com a grups en aquesta institució, sinó per fer arribar
a la ciutadania més informació que la que li arriba per la via
més ordinària. Per això he fet la petició a la Mesa d’unificar les
dues sol·licituds, vist que vostès tenen una compareixença
sol·licitada, no per via d'urgència com aquestes dues, però sí
sol·licitant i s'ha incorporat, una és del 27 de juliol, a l’ordre
del dia, em fa la sensació que vostès demanaven el suport de la
compareixença, evidentment, el nostre grup parlamentari, per
coherència amb el que he explicat abans i com sempre hem fet,
li donarem suport, però em fa l’efectes és que vostès no voldran
donar suport a les nostres, dit vostès, els grups parlamentaris
que donen suport al Govern, no voldran donar suport a aquestes
dues sol·licituds. Per tant, d’aquí ve unificar, en ares de reduir
temps en aquesta exposició i, evidentment, reiter que deman el
seu suport. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Obrim ara un torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats i diputades.
Nosaltres des del Grup Parlamentari Popular mai no ens han
negat a cap compareixença i molt manco a aquestes, amb la
importància que tenen aquestes dues compareixences que avui
ens demana el Grup Ciudadanos, perquè hem de tenir en
compte que Eivissa i Formentera -supòs que després els
eivissencs i formenterers que hi ha en aquesta sala ho podran
corroborar- està en una situació d'iniquitat total, tenen doble o

triple insularitat i estam patint el pitjor d'aquesta sanitat nostra.
A Mallorca els metges de capçalera tenen al voltant de 1.700 o
1.760 targetes, i allà hi ha algun metge que arriba a les 2.000,
i, a més, hem de pensar que si nosaltres duplicam la població
a l'estiu, ells a vegades la dupliquen i la tripliquen. Per tant, la
situació és molt més peremptòria, diguéssim.

Les llistes d'espera, si miram diàriament les llistes d'espera
de Can Misses, l'hospital de Formentera està un poc millor,
però les llistes d'espera de Can Misses són terrorífiques i les
consultes ..., el que espera la gent per anar a una consulta tant
de patologia mental, com de cronicitat o d'oncologia és quasi
desesperanr per a ells, és un 10% de la població que té aquesta
precarietat d'assistència. I també es dóna una circumstància, i
és que, si bé heu sentit moltes vegades reivindicar els títols, que
s'homologuin els títols de medicina familiar i comunitari, idò
l’illa d’Eivissa és la que més professionals té sense títols
homologats. Per tant, li donarà el suport. 

I respecte de la compareixença del doctor Pomar,
exactament el mateix. Les denúncies que hi ha hagut reiterades
dels professionals d'infermeria demanant que no els modifiquin
els torns, que no els llevin vacances a una gent que tots sabem
que hi hagut una pandèmia i està esgotada, creim que és una
compareixença que ha de venir aquest senyor explicar-nos per
què ha fet això, sense el consens dels professionals, els
professionals -va ser una pregunta que vàrem fer fa dues
setmanes a la consellera- els serveis d'inspecció de treball els
ha instat a fer una avaluació psicosocial dels professionals del
Servei de Salut, perquè tenen una sobrecàrrega que ja comença
a ser inaguantable. 

Per una altra part, com que sé que diran que no, aprofitaré
per dir ...les memòries, si comparam les memòries d'activitat de
Son Espases de 2015 i les de 2020, que és ver que hem de
donar l'enhorabona al doctor Pomar, perquè ha estat l'únic que
l’ha publicada, però aquestes memòries, l’activitat que hi va
haver el 2020 i l'activitat que hi va haver el 2015 és bastant
similar, tant d'activitat quirúrgica com d'activitat de consultes
externes. I si miram la radiologia, per exemple, les ressonàncies
i els TAC, ni tan sols han tengut la decència d’actualitzar, han
posat les mateixes dades de TAC i les mateixes dades de
ressonància que hi va haver l'any passat. Crec que aquestes
coses no es poden consentir en els sistemes d'informació que
tenim avui. Per tant, també li donaran suport.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyora Borràs. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Nosaltres votarem en contra de la compareixença del
director gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, però sí
que votarem a favor de la compareixença de la consellera de
Salut i Consum. Ens sembla interessant que la consellera pugui
comparèixer per exposar qualsevol tema d'interès, donat que
aquesta legislatura ja comparegut en devuit ocasions i que
tenim molt propera la compareixença del Sr. Palomino,
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consideram que seria adient que sigui ell qui vengui a donar les
explicacions detallades dels principals reptes que té
fonamentalment l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, i les
actuacions que s'estan duent a terme per resoldre. És important
que coneguem que està fent, que queda per fer i quins recursos
es destinaran, així que ja anunciam que requerim també al Sr.
Palomino aquesta informació perquè la pugui preparar amb
temps amb el seu equip. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, presidenta. Avui horabaixa hem de
debatre i aprovar, o no, la compareixença de tres persones.
Entenem el plantejament que fa el Sr. Gómez i també, per
suposat, el que ha fet la Sra. Borrás, la Sra. Borrás deia que
nosaltres no ens hem oposat mai a una compareixença, però li
ha faltat dir: quan som a l’oposició; perquè quan són al Govern
el cantet és un altre. En tot cas, en tenim tres damunt la taula i
d’aquests tres n’hem de triar un, i com que n'hi ha un que no ha
vengut mai, que és el Sr. Palomino, almanco com a director
general de l’ib-salut, no crec jo que al Sr. Palomino no li
puguin demanar totes quantes qüestions fan referència tant a
una com a altra sol·licitud de compareixença, perquè entenc
també que, evidentment, són dades que fins i tot podrà
aprofundir més en determinades qüestions que no la considera,
que potser té una visió més global i una visió més general.

Per tant, el nostre posicionament respecte de les tres és que
prioritzarem la del Sr. Palomino per sobre la resta.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los asistentes a
esta comisión. Nosotros, y yo sí que puedo decirlo con toda la
propiedad, nunca nos hemos negado a ninguna comparecencia
en este Parlamento, más que nada porque nosotros llevamos
tres años con representación en este Parlamento por el motivo
de que antes nuestra formación política simplemente no existía.
Por tanto, siguiendo lo que hasta ahora hemos venido haciendo,
votaré a favor de ambas comparecencias.

Además, creo que sí que es importante por los motivos que
ha argumentado el diputado que solicita la comparecencia, que
comparezcan aquí y que nos den oportunas explicaciones sobre
la gestión que están llevando a cabo y sobre los posibles errores
en esa gestión que están afectando a los usuarios del Servicio
de Salud que, al final, es lo importante.

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Seré molt breu, nosaltres absolutament
d'acord que comparegui la consellera, la veritat és que li hem
fet, crec, totes les preguntes que se li podien fer i més, però
sempre en tenim de noves, perquè la sanitat i la salut són d'allò
més important per a la nostra societat i també, lògicament, per
a nosaltres i, per tant, ens agradarà saber com està ara mateix
la sanitat, la salut, els plans que tenen, i més quan serem a prop,
esperem si venen aviat, d’uns pressuposts que s'hauran
d'aprovar de cara a l'any que ve.

A la resta de compareixences també serà que sí, però ja ens
ho explicaran. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sr. Gómez, sento dir-li que no
li podré donar suport a cap de les dues compareixences i li
explicaré per què.

En el cas d'Eivissa i Formentera, que justament ho conec
ben de prop, el que sí és cert és que la consellera ha de donar
explicacions, és cert, però és que és la consellera que més ha
comparegut, possiblement, des que tenim democràcia, ha
comparegut en aquesta legislatura prop de 23 vegades. Llavors
crec que potser ens hem de mirar que, si no ha comparegut, si
ha comparegut, és una consellera que dóna explicacions cada
vegada, és més, crec que respon quatre o cinc vegades a
preguntes, llavors, que se li fan i respon.

I per la part que pertoca a Eivissa i Formentera, que s’han
de millorar coses que s'ha dit per part de vostè, la suspensió, la
implantació del radi a pacients, la cronicitat, oncologia per part
del PP. VOX ha dit que no està dins de... que no, que no, que
mai no s'ha negat, és cert, com a grup polític, no eren dins el PP
sí que es negaven, perquè és quan governava el PP, però ara no,
ara, quan és a l'oposició, ja no.

Però també és cert que totes aquestes qüestions que es fan
han de ser necessàries en donar suport a l'increment de
pressupost, que és una qüestió que s'ha de fer, crec que els
polítics no només hem de demanar, sinó també ser responsables
quan hem de fer una votació, i crec que, ja els ho he dit
diverses vegades, en tema de pressuposts ens hem trobat ja que
no hi ha suport a l'ib-salut. Ja sé que després s'enfadaran amb
mi pel que li dic, però la realitat és aquesta.

I si hi hagués alguna qüestió, li puc ben assegurar que per
la part que em pertoca de Formentera, la salut d'Eivissa i
Formentera comprèn dues illes, a Formentera li puc ben
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assegurar que estam molt millor que fa uns quants anys: tenim
TAC, per fi; tenim 061 en intentar tot l’any i en construcció una
base; les ràtios que hi ha són complicades, sí que són
complicades, però per què ho són? També li dic que hi havia
quatre metges de família i va ser el 2016 quan es va ampliar la
plantilla a cinc metges de família a Formentera, no es va
ampliar abans. És que, com diuen en castellà, consejos vendo
que para mí no tengo, quan governam de vegades també hem
de ser responsables i ficar les coses com estan i es van posant
aquests...

I, òbviament, s'han de millorar, però això crec que no es
resol amb una compareixença, es ressol d'unes altres maneres
com és aconseguir que tinguem més metges, aconseguir que la
gent pugui desenvolupar un projecte de vida i aconseguir un
poc qüestions que siguin en complet.

Del tema d'oncologia, també li dic que el conec,
principalment, perquè coneixia més el cap de servei que se'n va
anar i els motius pels quals se'n va anar, i el que és cert també
es que si les associacions d'Eivissa i Formentera, que són molt
reivindicatives, no només (...), sinó també la PAC i Eivissa i
Formentera contra el càncer, que sí que estan molt implicades
en aquesta qüestió i consideren que s'han resolt, crec que tal
vegada no som al punt que toca.

Per la part de Son Espases, de la compareixença que
demanen del gerent, del Sr. Pep Pomar, és que directament la
tramitació d'urgència es fa en base a enllaços d’internet; de
veritat, s'han preguntat, en el Parlament s'han fet preguntes de
com s'havia fet i com s'havia cobert i quines eren les qüestions;
és que si les compareixences s’han de fer per aquestes
qüestions, crec que potser li llevam la força que ha de tenir un
Parlament per reclamar les coses. Què és lícit? Sí, però de la
mateixa manera que és lícit, és lícit veure quan es pot fer i quan
no, per prioritzar les qüestions.

Per això li podem donar suport i sí que consider que l’altra
proposta que hi ha del nou director general, que ha de venir a
explicar també quina és la qüestió, poder suportar-la perquè és
cert que no ha vengut en cap moment i pot explicar-nos quina
és la nova situació.

Gràcies, Sra. Presidenta, 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Sr. Sanz ho ha explicat
perfectament, des del Grup Parlamentari Socialista votarem en
contra de la petició de compareixença del director gerent de
Son Espases, ja que consideram que s’ha donat prou informació
respecte de les qüestions requerides a través de diversos
mitjans, ja siguin compareixences de la pròpia consellera, ja
sigui en premsa o al mateix Parlament, que n'hi ha hagut unes
quantes, amb preguntes orals en ple, o comunicats de la
mateixa Conselleria de Salut.

Es parlava de pacients hospitalaris que no se'ls havia fet
cribratge de COVID-19 i s’havien mesclat uns pacients amb
uns altres, bé, que és un fet que es va adoptar quan hi va haver
un canvi en l’estratègia de control enfront de la COVID-19,
però és un fet que ara tenim assumit amb relativa a normalitat,
entenem que ja només es fan proves en situacions específiques,
segons el risc epidemiològic o clínic del pacient, ja no es fan de
forma indiscriminada.

Un altra surt, a més, la informació que li donaré és una
resposta a pregunta parlamentària que es va realitzar, que és
respecte a una baixa sobtada d'un treballador responsable d'un
dels acceleradors de partícules que funcionen en el serveis
d'horabaixa, fet que va obligar reprogramar els tractaments per
al dia següent. I un diari va aprofitar per titular, consideram que
de forma prou precipitada, que se suspenien tractaments
oncològics, per no dir directament que és un titular fals, perquè
una reprogramació per al dia següent dista molt de ser una
suspensió. I tota aquesta informació la va donar la consellera en
resposta a pregunta parlamentària i va destacar que és
perfectament normal que a un hospital on treballen 5.000
treballadors qualcú es posi malalt a un moment donat, i que el
servei de l'accelerador de partícules està perfectament cobert,
perquè hi ha tres acceleradors que funcionen el matí, tot
l’horabaixa, es requereixen 11 tècnics i n'hi ha 13. Per tant,
entenem que és una incidència que entra perfectament dins la
normalitat del funcionament del servei.

I respecte de les vacances dels treballadors, a les quals,
efectivament, tothom hi té dret, només faltaria!, es va
comunicar que el Servei de Salut havia dut a terme un total de
1.541 contractacions des del mes de maig, per donar cobertura
a les vacances del 2022 als seus treballadors, i també hi ha
hagut un increment de treballadors notable, hi ha 5.000
professionals més sanitaris en el Servei de Salut respecte de
l'any 2015.

I de moment, Balears lidera el major increment de metges
col·legiats amb 3,8% més el 2021, i també es va incrementar el
nombre d’infermeres col·legiades un 2,2% des de l'any 2020
fins al 2021.

Per tant, sabem que, en general, es produeix una saturació
dels serveis hospitalaris en els mesos d'estiu per mor de la
població flotant, amb un pics de feina que són difícils de
preveure. Tot això és informació que dóna la consellera cada
vegada que ve aquí a comparèixer, són pics de feina que
s’intenten cobrir. I en aquests casos entenem que s'han donat
les explicacions oportunes i, per tant, no consideram necessària
una compareixença del director gerent de l'hospital.

I respecte del cas de la consellera, precisament com que han
comparegut tantíssimes vegades en aquest parlament i ha donat
sobrades explicacions, crec que són preguntes que podrem
adreçar al director general de l'ib-salut, el Sr. Palomino, de la
qual tenim una petició de compareixença preparada per debatre
d’aquí uns instants.

Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Bona. Ara sí, acabat el debat farem dues
votacions, en primer lloc, passam a votar l'escrit RGE núm.
4270/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 7 en contra i  cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat l'escrit RGE núm. 4270/22,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos que sol·licita la
compareixença de la consellera de Salut i Consum perquè doni
explicacions sobre les mesures i actuacions adoptades per fer
front a la greu situació que s'està produint a l'àrea de salut
d'Eivissa i Formentera. 

Ara, passam a votar les l'escrit RGE núm. 5293/22.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Són 6 vots a favor, 7 en contra i  cap abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat l'escrit RGE núm. 5293/22,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos que sol·licita la
compareixença del director gerent de l'Hospital Universitari de
Son Espases, el Sr. Josep Maria Pomar i Reynés perquè doni
completa informació sobre la seva gestió.

I.3) Adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
6062/22, presentat per una cinquena part dels diputats de
la Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari
Socialista, que sol·licita la compareixença del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel
Palomino i Chacón, per tal d'explicar el seu programa de
treball al front del seu departament. 

Passam ara al debat del tercer punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a l'adopció d'acord respecte de l'escrit RGE núm.
6062/22, presentat per una cinquena part dels diputats de la
Comissió de Salut adscrits al Grup Parlamentari Socialista, que
sol·licita la compareixença del director general del Servei de
Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino i Chacón, per
tal d'explicar el seu programa de treball al front del seu
departament. 

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seré molt breu, perquè crec que
l'objectiu d'aquesta petició de compareixença està molt clar.
Consideram que és important que el Sr. Palomino, que és el
nou director general del Servei de Salut, vingui a aquesta
comissió a explicar-nos quin és el seu programa de treball el
més aviat possible per poder explicar -com ja ho va fer el seu
antecessor en diverses ocasions- quines són les seves línies de
feina. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Obrim ara un torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Donarem suport a aquesta
compareixença. És veritat que quan estaven governant,
probablement qualcú que no era en aquesta comissió, no
aprovava les compareixences. Li puc prometre que si governam
vendran les vegades que faci falta. Donam suport a i aprovam
a aquesta compareixença del nou director del Servei de Salut,
per veure si d'una vegada ens pot explicar si gestionarà aquest
pressupost que nosaltres rebutjam o no aprovam, hi fem una
esmena a la totalitat, perquè consideram que no es gestiona bé,
i esperam que el Sr. Palomino ens expliqui si es gestionarà amb
eficàcia i amb eficiència i la despesa sanitària pot seguir
augmentant i, de fet, ha de seguir augmentant, perquè és una
cosa que mai no acaba, però s'ha de gestionar d'una manera
transparent, eficaç i eficient; i si, d'una vegada per totes, un
gestor que tal vegada no ve del món sanitari i té més
coneixements tal vegada en matemàtiques, sabrà que cada any
tenim un pic de grip, que cada any augmenta la població un
10%, això du augmentant des de 1996, i aquests pics a
urgències s’aconsegueixen aturar. M'agradarà molt sentir com
gestionarà aquest pressupost. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Borràs. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Muchas gracias. Efectivamente, aquí sí que votaremos a
favor. Estamos interesadas en que el señor Palomino venga a
contar, a explicarnos el trabajo que realiza al frente de su
departamento, especialmente en relación con las
externalizaciones del Servicio de Salud, también la situación de
los profesionales, especialmente los profesionales de
enfermería, y también -como ya he anticipado- que venga a
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contar detalladamente la situación de Ibiza y Formentera.
Entonces, votaremos a favor de esta propuesta. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Correspon el torn ara al Grup
Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Me n’alegro que aquí la Sra. Gloria
Santiago no s'hagi equivocat en la intenció de vot, només
faltaria que hagués votat en contra de la petició de
compareixença del Grup Parlamentari Socialista. Però miri, si
vostès haguessin posat aquí “sol·licitud de compareixença amb
caràcter ordinari” -insistesc que va en el mateix ordre del dia
que dues urgents- haguéssim posat vostès aquí enllaços de
premsa, nosaltres no (...) La frivolitat de dir que l’anunci
l’argumentam amb un enllaç d'internet, entre altres coses, 
reforça la Mesa que pugui contextualitzar el motiu de la
qualificació d'urgència, és un suport que es dóna a la Mesa
perquè pugui analitzar, entre altres coses, perquè la
compareixença es reforça amb un argument. Vostès han posat
dues línies, nosaltres n’hem posat algunes més a part d'enllaços
d’internet. Això per una banda.

M’alegra que vostès argumentin, la Sra. Santiago -m'ha
agradat això- ho ha dit a la primera part de la intervenció, en el
posicionament de la compareixença de la consellera per a l’àrea
de salut d'Eivissa i Formentera ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No facem referència a anteriors peticions. Vostè, si vol
intervenir, té habilitats suficients per fer-ho d'altres maneres,
eh? 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Té tota la raó vostè. Ho recordaré ara, evitaré les al·lusions
personals, volia dir al posicionament que un grup parlamentari
ha fet, tampoc no el citaré, respecte de donar suport, no a la
compareixença d'un alt càrrec del que nosaltres hem demanat,
però sí que pugui explicar, de la qual cosa agaf la paraula, dit
aquí, en el Diari de Sessions, que parlarà, perquè ell vol,
perquè ell vol contestar les preguntes de l’àrea de salut
d'Eivissa i Formentera, que era l’objecte de compareixença de
la consellera. I quan nosaltres li demanarem a un director
general informació, és perquè es donen situacions contínues -i
ho he dit abans, vostès no han fet cap reflexió, precisament, les
targetes sanitàries assignades, que segueixen sent 2.200 targetes
sanitàries assignades al personal de professionals, i no només
per a l’àrea d'Eivissa,  l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera és
conjunta, com que és conjunta, ... la situació que es dóna a Can
Misses i al centre de salut allà.

Nosaltres, ja ho he dit abans, clar que li donarem suport,
però, clar, no té possibilitat de rèplica al tema d’abans, però és
el context d’una altra compareixença, i crec que prou
argumentat. Vostès l’han argumentat molt manco, de fet li han

dedicat 40 segons cadascuna o manco de 2 minuts, l’oposició
sembla que hem d'argumentar molt més per què han de venir
els alts càrrecs, en l’exercici de control que realment ens toca
fer a l’oposició, però bé, ja li dic, insistesc, nosaltres li
donarem.

I el Sr. Palomino no ha vengut abans perquè està nomenat
com a director general, em sembla que fa un mes o 45 dies, no
crec que faci gaire més, no sé si hagués pogut venir, però és
una oportunitat i me n'alegro i espero que dins l'ordre del dia de
compareixences hi puguin ser el més aviat possible per poder
fer tot això que ens inquieta i, a més, li pugui demanar el meu
grup parlamentari informació sobre l'àrea de salut d'Eivissa i
Formentera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

No es preocupi, Sr. Gómez, la Mesa recollirà aquesta
petició i farà tot el possible perquè pugui venir si s'aprova el
més aviat possible. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares. Té la paraula la senyora Ribas. No,
disculpau, disculpau, correspon ara el torn al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. També feim comptes votar a favor. I no
sé si estaré més de 40 segons, perquè ja n'he parlat a l'altra
intervenció, en referència a les altres compareixences. Jo crec
que la persona més oportuna perquè comparegui, molt
especialment respecte de la problemàtica concreta a què feien
referència especialment a Formentera i d'Eivissa, crec que si
qualcú té les dades necessàries, és aquesta persona i, a més, no
ha comparegut mai. Si que ha comparegut amb el Sr. Fuster, a
la seva anterior etapa, però no com a director general. Crec que
per una part conèixer quina és la realitat, perquè, evidentment,
qualsevol punt de partida parteix de la realitat a dia d'avui, i
molt especialment la de les altres illes, i especialment les que
puguin sofrir una doble i triple insularitat, per tant,
evidentment, votarem a favor d'aquesta d'aquesta proposta, i en
el seu moment, quan vengui, ja li farem les demandes i que ens
doni la informació oportuna sobre quines línies d'actuació fa
comptes fer i molt especialment, quines problemàtiques més
urgents es troba per resoldre.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Disculpi que l’hagi botat. Ara sí que
correspon el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares.
Té la paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Una vez más, volvemos a estar a favor
de que comparezca un miembro del Gobierno en esta
Comisión, siempre hemos estado a favor, y nunca hemos estado
en contra -como decía- porque además nunca hemos
pertenecido ninguno de los miembros de mi grupo a ningún
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otro grupo parlamentario, es la primera vez que somos
diputados en esta Cámara, y en ninguna otra habíamos sido
diputados, ni en esta ni ninguna otra antes. Por tanto, me
reafirmo en nuestra política habitual de votar a favor de las
comparecencias.

Y también considero que es muy hábil, muy hábil, que
venga este nuevo director general del Servicio de Salud,
Manuel Palomino, gracias a esta petición del PSOE, que, muy
hábilmente, pues puede excusar de esta forma que comparezcan
las otras dos personas que se habían solicitado comparecer, por
procedimiento de urgencia, y mira tú por dónde, estamos
votando el mismo día una comparecencia por procedimiento
ordinario, que ha venido a la vez a la agenda de esta comisión.

Aun así, como considero que es muy oportuno, pues
agradezco la iniciativa del PSOE y mi voto es a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Correspon ara el torn al Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Seré brevíssima, nosaltres votarem a
favor d'aquesta compareixença, ja farem les preguntes quan
arribi el moment. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Mixt, el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vagi per endavant que ja he
avançat a les anteriors compareixences que es votarà a favor.
El que sí que és cert, només fer una reflexió, quan es vota en
contra hi ha grups que no estan contents que es voti en contra;
quan es vota a favor no estan contents que es voti a favor; al
final només queda l'abstenció, en aquest cas sembla que és el
que demanin, perquè si es vota a favor a favor, si és vota en...
és curiós, és curiós!

I després, després... -vinga, Juanma, no t’enfadis-, i després
sí que també és curiós el tema que es repeteix, i moltes
vegades: gestió, eficàcia, eficiència, gestió, eficàcia... sembla
com un mantra, sembla com que estem en mantra, gestió,
eficàcia, eficiència. A mi em fa molta por que els grups de la
dreta parlin de gestió, eficàcia i eficiència, quan on governen
retallen drets a persones, que no tenen cobertura sanitària, que
no tenen accés a medicaments, però aquí parlen d’eficàcia i
eficiència. Alerta amb l'eficàcia i l'eficiència, depèn d’on es
governa i de qui governa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Acabat el debat, passam a votar l'escrit
RGE núm. 6062/22.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovat l'escrit RGE núm. 6062/22,
presentat per una cinquena part dels diputats de la Comissió de
Salut, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, pel qual se
sol·licita la compareixença del director general dels Servei de
Salut de les Illes Balears, el Sr. Manuel Palomino i Chacón, per
tal d'explicar el seu programa de treball al front del seu
departament.

A continuació, passam al debat de les proposicions no de
llei amb RGE núm. 5124/22 i 5281/22.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 5124/22,
presentada pels Grups Parlamentaris Mixt, Socialista,
Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, Ciudadanos, El Pi
Proposta per les Illes Balears, Popular i VOX-Actua
Baleares, per a l’impuls dels estudis de medicina a l’illa de
Formentera.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
amb RGE núm. 5124/22, presentada pels Grups Parlamentaris
Mixt, Socialista, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca,
Ciudadanos, El Pi Proposta per les Illes Balears, Popular i
VOX-Actua Baleares, per a l'impuls dels estudis de medicina
a l'illa de Formentera.

S’ha fet arribar a aquesta Mesa una proposta per tal que tots
els grups volen fer una lectura, atès que, evidentment, hi ha un
acord unànime. Així, doncs, començaríem a fer aquesta lectura.

Té la paraula el Sr. Sanz per iniciar aquesta lectura.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat que molt content de
dir-ho en primer lloc, perquè és de Formentera aquesta
proposta.

“Proposició no de llei per a l'impuls als estudis de medicina
a l'illa de Formentera.

El Parlament de les Illes Balears, mitjançant Resolució
número 158, de 7 de novembre del 2008, va manifestar el ple
suport dels partits polítics instant el Govern, d’acord amb la
Universitat de les Illes Balears, a estudiar la viabilitat
d'implantar els estudis de Medicina.”

EL SR. BONA I CASAS:

“Arran d'aquestes iniciatives, la Universitat de les Illes
Balears va crear una comissió d'elaboració i disseny d'estudis
i va elaborar la memòria per a la sol·licitud de verificació del
grau de Medicina, segons el procediment establert al Reial
Decret 1393/2007.

Amb data 13 de juliol del 2011, la Universitat de les Illes
Balears va rebre de l'ANECA un informe favorable de
verificació del títol de grau de medicina que va ser enviat al
Consell d'Universitats per a la resolució definitiva de
verificació, amb data 26 de juliol del 2011.”
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 LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

“A l'estiu del 2015, el Govern de les Illes Balears i la
Universitat de les Illes Balears es van posar d'acord i van
considerar que era el moment idoni per començar els tràmits
per implantar els estudis de Medicina a aquesta comunitat
autònoma. Posteriorment, el febrer del 2016, el Consell de
Govern de la UIB va aprovar, en sessió ordinària, la creació de
la Facultat de Medicina amb 1 vot en contra i 1 abstenció.

L'estructura general de l'ensenyament es va elaborar d'acord
amb les directrius sobre el grau establertes al Reial Decret
1393/2007, del 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació
dels ensenyaments oficials i els requisits per verificar els títols
universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la
professió de metge. Ordre ECI 332/2008, del 13 de febrer, amb
una càrrega lectiva total de 360 crèdits, 60 per curs i 60
alumnes per cada un dels cursos.”

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

“La situació actual dels facultatius a la nostra comunitat és
preocupant. Ens trobam de cada vegada més sovint i posat de
manifest per la pandèmia de la COVID que necessitam sanitaris
per a les nostres illes i, més encara, facultatius, problema al
qual se li tracta de posar solucions, de l'habitatge, així com a la
incertesa de l’arrelament a les Illes, posen de manifest la
necessitat de disposar de més metges formats a la nostra
comunitat.”

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

“El passat 7 d'abril del 2022, els membres de la Comissió
de Salut del Parlament de les Illes Balears varen realitzar una
visita a les instal·lacions de la Facultat de Medicina de la
Universitat de les Illes Balears. En aquesta visita, el seu degà,
el doctor Miquel Roca, va explicar el funcionament d'aquesta
facultat i com al 2022 es graduarà la primera promoció amb 60
nous metges formats a la nostra comunitat.”

LA SRA. PONS I SALOM:

“En l'explicació de l'estructura de funcionament de la
facultat es va posar de manifest l'alt grau d'implicació i la baixa
taxa de renúncies en finalitzar amb 60 alumnes per curs i 60
graduats en aquest any. Dels alumnes matriculats, però, la
quantitat d'alumnes balears només és del 49%, i gairebé tots
ells pertanyents a l'illa de Mallorca. Especialment es va
constatar que no hi ha alumnes de l'illa de Formentera.

En l'explicació que es va donar potser la causa és que els
alumnes formenterers, donat que han de fer la formació fora de
la seva illa, prenen com a referència les grans ciutats com
Barcelona, València o Madrid, sense considerar les possibilitats
de la facultat creada a les nostres illes.”

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

“Per mostrar el funcionament de la Universitat i que els
futurs nous alumnes puguin interessar-se per aquesta
universitat, es programen jornades obertes per als alumnes dels
darrers cursos d'educació secundària. Però aquestes visites són

més difícils per als alumnes de les altres illes i especialment per
als alumnes de la pitiüsa del sud.

És per això que els grups sotasignants presentam la següent
proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura que impulsi, amb la
Universitat de les Illes Balears, la programació de jornades
informatives de les universitats a Formentera, tal i com es fa a
la resta d'illes per tal d'afavorir el nombre d'alumnes illencs a la
nostra universitat.”

LA SRA. RIBAS I MARINO:

“2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Fons Europeus, Universitat i Cultura que impulsi, amb la
Universitat de les Illes Balears, la programació de manera
extraordinària d'una jornada informativa presencial de la
facultat de medicina a l'illa de Formentera, per tal que els
alumnes formenterers puguin tenir en consideració novament
aquesta facultat, donades les xifres esmentades i la necessitat de
facultatius a totes les illes, i, especialment a l'illa de
Formentera.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Servei Balear de
Salut, depenent de la Conselleria de Salut, a desenvolupar
campanyes específiques de promoció de l'activitat sanitària a
l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, una vegada finalitzats
els estudis de la Facultat de Medicina.”

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, una vegada llegida aquesta iniciativa, crec
que podríem donar aprovada per assentiment aquesta
proposició no de llei amb RGE núm.5124/22 per a l’impuls
dels estudis de medicina a l'illa de Formentera.

Molt bé, així tots estam contents.

(Alguns aplaudiments)

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 5281/22,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
reconeixement adequat de la professió veterinària.

A continuació, passam al debat de la proposició, no de llei
RGE núm. 5281/22, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a reconeixement adequat de la professió
veterinària.

Per a la seva defensa, té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Vull donar una felicitació als
veterinaris i veterinàries, als professionals de veterinària
precisament perquè avui, el dia 28, se celebra el Dia mundial
contra la ràbia, i per la seva tasca i implicació que han fet en
la lluita i la prevenció d'aquesta malaltia en els humans i
també en els animals, i, per tant, una salutació també perquè
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en fan seguiment des del col·legi professional d’aquesta sessió
d'avui.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos trae una proposición
no de ley sobre el reconocimiento adecuado y pleno de la
profesión veterinaria. En el 2019, antes de la pandemia, este
colectivo se movilizó exigiendo un reconocimiento social pero
también institucional como profesionales sanitarios, dado que
su plena implicación en el ámbito de la prevención, pero
también de la actuación, era motivo para reivindicar que este
reconocimiento también se tenga de la parte orgánica a través
del Ministerio de Salud. 

Como saben ustedes, está vinculada al ministerio su
participación en cuanto a consejos de asesoría y consejos de
técnicos de prevención en el ámbito del ministerio todavía de
Agricultura. Por otro lado, la profesional sanitaria se ha
demostrado que en los procesos de salud es imprescindible no
sólo para la prevención y la detección sino para el trabajo de
las actuaciones, de las técnicas y de los protocolos más
adecuados para lo que son las enfermedades transmitidas por
zoonosis, es decir, causadas por origen animal y trasladadas al
origen a las personas. En este sentido, las enfermedades de
animales necesitan un desarrollo de técnicas precisas, en el que
los veterinarios, son especialistas. 

Quiero decirles que el marco normativo actual sí reconoce
en la Ley de Salud Pública, sí reconoce el papel de los
veterinarios como personal sanitario, pero de hecho no está en
ningún ... de facto, de iure sí, pero de facto no, no están
reconocidos ni en esos consejos de participación que
corresponden especialmente ahora, además, en lo que es el
creado por desarrollo de la Ley de Salud Pública, el Centro
estatal de salud pública. Se dará también la Agencia de Salud
Pública de las Illes Balears, que todavía no la tenemos
presentada en su constitución, pero sí acordada su creación y
sería un organismo similar al Centro estatal de salud pública.

La labor de consciente relevancia que tiene para prevenir
los problemas de salud en la población se ha constatado, y con
la pandemia COVID, pero no quería hablar únicamente de la
pandemia COVID, porque lo que se tiene que entender es el
trabajo de prevención, que se puede hacer para futuras
pandemias que se puedan dar, y de ahí la defensa de la
incorporación y de su reconocimiento como tal. Y como verán
ustedes este reconocimiento no pasa solo por la participación
en órganos y reconocimiento como personal sanitario, de
hecho, sino también evidentemente, esto sí, que profesionales
se incorporen a unas estrategias (...), que es un tratamiento con
un enfoque transversal e integral de lo que es el tema de la
prevención y el tema del abordaje de la transmisión y
utilización de datos que se recopilan para estos profesionales en
ese pool necesario de colaboración de todos los profesionales
sanitarios, y, por ello, también los veterinarios. 

Instamos también a la integración -como decía aquí- en el
centro estatal de salud pública de las competencias de sanidad
animal y vegetal que actualmente se encuentran bajo el
paraguas del Ministerio de Cultura, que sean incorporadas al
ministerio, estos profesionales del ministerio, al paraguas del
Ministerio de Sanidad. 

Por otro lado, se pide una actuación estratégica y también
contundente contra el intrusismo profesional en que se
encuentra la profesión veterinaria, y una de las propuestas que
hacemos, de mayor relevancia también, pero que afecta
precisamente a que se garantice -y eso va en la línea paralela
también a lo que es la ley de bienestar animal-, se garantice la
accesibilidad y la posibilidad de que la ciudadanía lleve el
tratamiento y el seguimiento de sus animales de compañía -
otros les llaman mascotas, yo les llamo parte de la familia, al
menos en mi caso sí lo son-, pues pone ese acceso, que lo tenga
más facilitado con una reducción del IVA que, como ustedes
saben, muchas familias no se pueden permitir el pago del coste
que supone ahora, no solo la medicación prescrita para sus
animales de compañía, sino incluso lo que son todos los
protocolos de revisiones y de alguna patología que puedan
tener sus animales de compañía y, por lo tanto, la reducción del
IVA es fundamental y además es una medida que, como
ustedes saben, nuestro grupo parlamentario defiende en muchos
aspectos de, no solo de las necesidades básicas, sino también en
cómo abordar la situación de crisis que tenemos por la
inflación. 

Por lo tanto, también se pide en el tema de cambio de
capacitación y de competencias que el Consejo interterritorial
del Servicio Nacional de Salud, la implementación de la
formación especializada, similar al de otras profesiones
sanitarias, en este caso el tema de la profesión veterinaria.

Y finalmente en los comités expertos la incorporación de
ellos en consejos y comisiones de cualquier carácter, tanto
temporal como permanente, que incluyan para el asesoramiento
y control de posibles epidemias. Sabemos y lo hemos
reflexionado muchas veces en diferentes comparecencias que
esta pandemia nos tiene que servir sobre todo de experiencia
para la prevención y para la labor de futuras pandemias que se
puedan dar. Los profesionales sanitarios, todos dicen que el
origen de muchísimas patologías, de muchísimas pandemias
que puedan venir, tienen en gran porcentaje origen por la
zoonosis y, por lo tanto evidentemente, creo que queda más que
argumentado el papel fundamental y el reconocimiento de la
profesión, como profesionales sanitarios de iure y de facto de
los veterinarios y de las veterinarias. 

Por ello les pido a ustedes el apoyo a esta iniciativa. Es una
iniciativa trabajada con el Colegio profesional de veterinarios
de las Illes Balears, al cual nuestro grupo parlamentario y estoy
bien seguro que el conjunto de grupos de esta comisión,
queremos agradecer y desde aquí trasladar nuestra felicitación
y nuestro agradecimiento. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Obrim ara un torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula
la Sra. Borràs. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Nosaltres, des del Grup Parlamentari
Popular, donarem suport a aquesta iniciativa que presenta el
Grup Ciutadans, heu de pensar que els veterinaris,
efectivament, de iure, sempre, o des de la Llei d’ordenació de
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professionals sanitaris que hi va haver el 2003, han estat
reconegut com una professió sanitària, però de facto no s'hi han
reconegut mai, però a salut pública els veterinaris són una peça
totalment imprescindible. 

Avui, per exemple, que és el Dia mundial contra la ràbia,
heu de pensar que els veterinaris fan cada any un seguiment a
entre 1.900 i 2.000 persones que han tengut contacte amb la
ràbia. Ara que està de moda la verola del simi, també fan el
seguiment de totes aquestes 100 i busques de persones que
tenen la malaltia a les Illes, fan el seguiment de les persones i
dels seus animals per si s'haguessin pogut contagiar. Per tant,
i després la preparació que tenen els veterinaris, que també els
vull saludar des d'aquí avui que ens estan seguint, és una
progressió totalment, exactament igual que pot tenir un metge
a l’hora de fer segons quines especialitats, com per exemple,
microbiologia i paracitologia. Llavors estaria bastant bé que
se'ls reconegués que poguessin fer una especialitat via MIR,
com fan els diàlegs o com que fan els metges i ens poguessin
ajudar a la iniciativa, a aquesta iniciativa que té Europa de One
Health, que maldament el Grup Socialista sempre hi voti en
contra, creim que és una forma, o l’única forma que hi ha de
tenir una sola salut, tant des del punt de vista climàtic com
d’animal com de persones. Nosaltres li donarem suport.

També entraren, després d’haver parlat amb els veterinaris,
una, i ens han demanat a veure si podríem venir i comparèixer
en aquesta comissió, i demanarem, demà matí mateix, entrarem
la compareixença del Col·legi de Veterinaris.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, senyora Borrás. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Unidas Podemos. Té la paraula la Sra. Santiago. 

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Moltes gràcies, presidenta. La protecció de la salut
poblacional s'ha de dur a terme des d’una perspectiva
multidisciplinar, si bé el gruix del personal que treballa
actualment a centres de salut i hospitals són professionals de la
medicina, infermeria, també són rellevants altres estudis
universitaris com ara psicologia, química, farmàcia,
fisioteràpia, informàtica, documentació i un llarg etcètera. De
la mateixa manera, també treballen en aquests àmbits tot un
seguit de professionals que provenen de la formació
professional, un rol, el ROC dels llicenciats, graduats en
veterinària en la protecció de la salut i la prevenció de malalties
és bastant desconegut, però no per això és inexistent. Els
podem trobar als ajuntaments coordinant els serveis de lluita
contra les plagues i també en els expedients dels riscos de
salubritat, als habitatges i establiments de tot tipus. Treballen,
doncs, en salut pública des de la perspectiva de la salubritat. 

La iniciativa que debatem aglutina algunes de les
reivindicacions d'aquest col·lectiu, són professionals formats
que poden aportar molt més a la salut de la població,
actualment s'aprofiten poques de les seves capacitats Així,
doncs, des d'Unides Podem donarem suport a quasi tota aquesta
iniciativa. 

Al punt 2, li volem proposar una esmena in voce, per tal
d'evitar que es deslligui el treball veterinari de la producció
ramadera. Quedaria així: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern d'Espanya a integrar en el nou centre estatal de
salut pública les competències de sanitat animal i vegetal que
actualment es troben orgànicament sota el paraigües del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i el de Sanitat, per
assegurar una completa implicació dels professionals
veterinaris en les actuacions que es dissenyin per fer front als
reptes de la salut pública a Espanya”. 

Si li sembla bé al senyor del Grup Parlamentari Ciudadanos,
hi votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, gràcies, Sra. Santiago. Ara correspon el torn al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sempre hem defensat la
permeabilitat del Parlament de les Illes Balears, i crec que en
aquest sentit volem agrair al Sr. Gómez la presentació d'aquesta
proposició no de llei que, segons ens explica, ha pogut treballar
amb el Col·legi de manescals de les Illes Balears, o de
veterinaris, i, evidentment, moltes vegades es tracta d’una ...,
per als que no som, no treballam o no estan vinculats al gremi
de la salut, d’una feina soterrada i moltes vegades desconeguda.
Per tant, en aquest sentit, la Sra. Gloria Santiago ha presentat
una esmena al segon punt, que en principi entenem que
s'adaptaria més a la realitat a dia d'avui, i que jo pregaria al Sr.
Gómez que l'acceptàs, si ho consideren oportú, evidentment, i
per la nostra part donaríem suport a aquesta proposició no de
llei i també a una futura sol·licitud de compareixença si el
Partit Popular -com ha anunciat avui- la fa, que jo fins i tot la
convid que la facem com a comissió, més que com a grup
polític. Però, bé, això, ja que són altres altres qüestions, però
sempre val la pena fomentar aquesta permeabilitat del
Parlament en referència, i especialment als col·legis
professionals, que són els que es topen amb el dia a dia, i, per
tant, amb les dificultats que això comporta.

A la resta no hi veuríem més problemes. Votaríem a favor,
i crec que si s'aprova aquesta esmena, la proposta podria sortir
per unanimitat, cosa que per al Col·legi de Veterinaris seria una
qüestió important i ja vendrien el dia que hagin de venir,
almanco amb unes feines fetes. 

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Este tema se debatió ya en las Cortes
Generales, en octubre de 2020 el senador por Murcia de VOX,
José Manuel Marín, ya presentó una enmienda a una iniciativa
que se debatía en la Comisión de Sanidad y Consumo del
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Senado, en la que se denunciaba la ausencia de veterinarios
para gestionar la crisis sanitaria generada por la pandemia de
la COVID-19. En la moción por la que se instaba al Gobierno
a la creación de una comisión delegada del Gobierno para One
Health, que aunase los intereses para la salud pública desde la
óptica de enfermedades compartidas entre los animales y la
especie humana desde los diferentes ministerios, incluyendo la
educación y la investigación, VOX solicitó expresamente
incluir a los veterinarios en los equipos de One Health.

¿Por qué? Pues porque la mayoría de las epidemias y las
pandemias que han surgido a lo largo de la historia de la
humanidad tienen precisamente su origen en animales y
precisamente por eso también criticamos duramente que
durante la pandemia el comité científico-técnico no contase con
veterinarios y, bueno, creemos que si hay algún área concreta
de trabajo que sea específica de este campo de conocimiento es
precisamente el trabajo de los veterinarios, por lo que
consideramos también que el doctor Fernando Simón, que era
el encargado de dirigir ese comité científico-técnico mostraba
un total desconocimiento y menosprecio hacia esa profesión.
Nosotros creemos que es bastante equivocado ignorar la
profesión veterinaria, el veterinario es un profesional que tiene
la visión de enfrentarse a las enfermedades precisamente desde
un punto de vista del colectivo, mucho más incluso que los
médicos, más acostumbrados, por lo general, al tratamiento del
individuo. 

Por tanto, nuestro apoyo a esta iniciativa. Gracias,
presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la Sra.
Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres donarem suport a aquesta
iniciativa, a tots els punts, l'esmena que ha presentat Unidas
Podemos, ens pareix bé, ens pareix adequada i enriquidora per
a la iniciativa que avui ens ha presentat el Sr. Gómez. 

És així, els manescals mereixen ser tractats com a
professionals, que és el que són, perquè tenen cura dels nostres
millors amics que moltes vegades són aquests animals, perquè
no basta amb la declaració de bones intencions, sinó que s'han
de posar en marxa totes les eines i els acords formals perquè
sigui així, i capacitar i facilitar que siguin tractats com a
professionals, que és el que són. Tenim tot el reconeixement
per la salut dels animals -com deia- i també per la interacció
dels animals amb els animals racionals, com s’anomenen els
humans, cosa que de vegades demostram que ells ho són molt
més que nosaltres. I és que tot el suport a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Correspon ara al Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Gómez, considerem que és una
proposta prou encertada i ens agrada també veure com cada
vegada més grups consideren la salut pública com una entitat
necessària, tot i que no sempre hi donen suport, també veure
com hem evolucionat d'un virus xinès a una pandèmia, ja hem
evolucionat, les paraules ja comencen a evolucionar cap a una
qüestió més formal, ja que fan falta veterinaris per a una
pandèmia, i no parlem d'un virus xinès com si fos una casa de
tot a 100. 

També és cert que quan es parla del (...) En el cas de les
propostes i arguments, li he de dir que sí que donarem suport
a gairebé totes. Ens ha agradat molt l'esmena in voce al punt 2
que li ha proposat el Grup Podem. Li votaríem a favor aquest
punt. El primer punt li votaríem a favor directament. El segon
punt, en cas d’acceptar-la, li podríem votar a favor. El tercer
també, ja que són important totes les campanyes que s’han fet
de molts tipus de qüestions també en tema veterinari. 

El punt quart li diré que el votarem en contra per una
qüestió del tema de la rebaixa de l'IVA i també pel que diu la
Llei de l'impost sobre valor afegit, la Llei de l'IVA, com es diu,
a l'article 91 explicar quan s'ha d’aplicar el 10%, ara mateix
s'hauria d'aplicar només a les explotacions agràries. Tal vegada
el que s'ha de fer és una modificació d'aquesta llei de l'IVA per
poder fer aquests ..., perquè sí que s’està aplicant el 10% a les
explotacions agràries, però no a la resta de qüestions que són
serveis, tot i que jo també consider que els meus animals
formen part de la meva família, estic d'acord amb vostè en
aquest concepte; però també és cert que la rebaixa d'imposts
massiva no és la solució per sortir de la crisi, tot i que alguns
grups ara mateix parlin d’anar a fer més rics els que més tenen
i més pobres els que menys tenen.

El punt cinquè el votaríem a favor, perquè sí que és cert que
les especialitats a l'igual que hi ha infermeria i medicina, són
necessàries en les professions sanitàries per poder tenir cada
vegada més especialitzacions en cada una de les formacions. 

Els punts setè i vuitè, pels mateixos motius, els votarem
també a favor.

Així que només quedaria el punt 4, que no podríem votar a
favor, i el punt 2, en cas que pogués acceptar l'esmena in voce
que li han proposat.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Sanz. Correspon ara el torn al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, Sra. Presidenta. Des del Grup Socialista no podem estar
més que acord que la feina dels veterinaris és imprescindible
per a la salut pública de la població en general, i no només per
a aquells que conviuen amb mascotes. Potser ens pareix una
mica agosarat parlar d'evitar crisis sanitàries futures derivades
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de zoonosi, perquè, si bé és cert que la crisi de la COVID va
derivar d'això no es va tractar precisament de persones del món
occidental que no poden dur al veterinari el seu ca, sinó la
percepció totalment diferent que es té en altres societats, de
quins són els mínims de salubritat que s'han de complir. 

Nosaltres aquí, a Espanya, tenim inspectors de sanitat i uns
estàndards que a la Xina i a molts altres països del món, no
tenen. És bastant difícil que una situació així s'hagués produït
a Espanya o a Europa.

No crec que els estàndards de mercats com el de Wuhan
canviïn, però sí crec que és important comptar amb
l'experiència dels veterinaris a les comissions de salut pública
d'Espanya.

Quant al punt 2, donarem suport a l'esmena de Podemos, si
vostè l'accepta, perquè seguint amb el tema de la zoonosi,
pensam que no es pot desvincular de tota la professió 
veterinària de l'alimentació, de la pesca i l'agricultura; és
justament a través de l'alimentació com ens produeixen la
majoria d'aquestes transmissions d'animals a éssers humans. 

Quant al punt 4, li votarem que no, principalment, perquè
no s'ajusta ni tan sols a les demandes del col·lectiu, que el que
demanen és l’1%, i no el 4, com vostè ha enregistrat. A més a
més, el Gobierno de España ja va aprovar la rebaixa i esperam
que s’incloguin properament en els pressuposts generals de
l'Estat.

El que sí m'ha sobtat és que tingui el suport de grups com
el Partit Popular, que, de fet, van ser els que van pujar -crec
que era el 10% abans- al 21% del 2012, i que en reiterades
ocasions s'han negat a baixar l'IVA dels productes dels
veterinaris.

Quant al punt 7, estam d'acord que s’ha de perseguir
l'intrusisme, però recordem que els veterinaris són una
professió col·legiada i que, per tant, tenen recursos i capacitat
per fer-ho. Per tant, tot s'ha de fer forma coordinada amb el
Col·legi de Veterinaris.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández.

En torn de contradiccions, té la paraula el grup proposant,
el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, gràcies, presidenta. Vaig al punt 4 directament: “El
Parlamento de las Illes Balears insta al Gobierno de España
a la reducción del IVA de los servicios veterinarios al tipo
reducido del 4%”; que ho faci via acord del Consejo de
Ministros, que ho faci modificant una llei, evidentment, aquest
Parlament no la pot fer, però aquest Parlament pot instar a
fer-ho, i és el que feim aquí, que ho faci qui pertoqui.

Si vostè em diu que el que es demana és l’1% per cent i que
no sap per què dic el 4, faci vostè una esmena i ens digui que
és l’1%, jo la suportaré i el Col·legi de Veterinaris més.

El que no es compren és que vostès, amb el debat que tenen
d'apujar i abaixar imposts, no siguin conscients de la crisi
grossa que tenim les famílies per comprar menjar. Ara
s'imaginin vostès si, a més a més, d’on m’he de començar a
llevar coses; les coses que llevaré és la reducció a la cura que
tenc o no, o prioritzaré això i m’hauré de privar d’altres.

I el que es demana aquí, precisament, és una mesura molt
concreta que demanen els veterinaris. Els seria igual als
veterinaris mentre cobrin, evidentment, ells facturen el que
l’Estat els diu: 21? 21, 4? 4. Però què han detectat els
veterinaris? Que facturant un 21% en situació de crisi molta
gent no es pot pagar ni la medicació, ni es poden pagar els
tractaments que són per salvar la vida dels seus companys, com
són els animals.

I això és el que es proposa aquí, aquí no hi ha una mesura
de baixar i pujar imposts, aquí el que es proposa és una mesura,
precisament per garantir aquesta actuació que els professionals
recomanen. Si vostès consideren que hi ha una altra via, que és
la via d'incentivar mitjançant una altra via, ens la plantegin.
Això és el que es demana aquí amb la reducció de l'IVA.

Tant de bo, el preu dels medicaments que s’han de donar en
tema veterinària tenguessin els preus que tenen, però no és la
realitat.

I llavors, no es pot triar, evidentment, queden exclosos de
reducció de l'IVA qüestions que siguin d'estètica, per exemple,
a mi em semblaria molt bé, però no ho han demanat mai. Tots
sabem, els que tenim companys, que hem de dur al veterinari,
al seu sanitari que els ha d'actuar, el cost que suposen, i les
decisions que molta gent pren quan li diuen això puja tant
perquè això és el preu que hi ha ara mateix en el mercat.

I una és la via, tant de bo n’hi hagués d'altres, però és la
reducció de l'IVA. Per tant, demanam una ajuda a les famílies,
no als veterinàries, sinó que el que ens demanen els veterinaris
és poder facilitar l'ajuda a les famílies, molt agreujades, com
vostès saben en el debat en els preus de com està ara mateix...
la situació com es troba la infracció a les Illes Balears, entre
d'altres, de les més elevades de tot l'Estat, el cost.

Miri, quant a l'esmena in voce que s’ha plantejat, l'hem
consultada amb el Col·legi Professional de Veterinaris, perquè
aquesta iniciativa, com he dit abans, és una reivindicació que
ve del 2009, que es va suspendre per responsabilitat amb les
mobilitzacions, donat que tothom es va haver de dedicar, i
recordin vostès que vàrem instar el Govern que els incorporés,
precisament els veterinaris, aquí, a la conselleria, a la situació
de la crisi, i ho varen fer perquè es varen oferir, varen oferir la
possibilitat que tenen ells de l'àmbit sanitari, fins i tot a la
campanya de vacunació.

Per tant, nosaltres els hem consultats i han dit que estarien
d'acord, és una passa, ells consideren que ha d'estar el tema sota
del Ministeri de Sanitat, però això és una passa, perquè
l’objectiu és el Centre Estatals de Salut Pública com a
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coordinador, i també demanem que tengui en compte els
objectius i l'actuació de l'Agència de Salut Pública de les Illes
Balears, que esper que es presenti el més aviat possible.

He de donar suport, evidentment, l’agraïment als grups que
hi donen suport. Jo havia entès que donaven suport a totes les
iniciatives que hi havia aquí, inicialment, no se'ns ha traslladat
el contrari, quan he fet una consulta, i em sorprèn, i els deman
a vostès que reconsiderin la seva votació al punt número 4.

Sra. Borrás, agraesc que li hagin... -ja acab, presidenta- li
agraesc que traslladi la iniciativa, que ens la va traslladar també
el col·legi professional. Nosaltres sempre donam l’opció com
a grup parlamentari, quan ens entrevistam amb una entitat, quan
li plantejam la via del Parlament per comparèixer, i jo crec que
és necessària i important la seva compareixença, i no només per
a això, sinó perquè plantegi la seva experiència i, a més a més,
en tramitació pressupostària i tal volta, fins i tot, com ha dit
vostè, pugui tenir una oportunitat de traslladar propostes, però
sobretot el que nosaltres li plantejam és si volen tenir la
iniciativa l’entitat. Per això nosaltres no la vàrem enregistrar,
perquè, com a col·legi professional, pot traslladar a la Mesa del
Parlament, a la presidència del Parlament, la voluntat de
compareixença qualsevol entitat, però si això accelera, dona
suport i reforça nosaltres ja li agafam la paraula, i, evidentment,
comptin amb la nostra col·laboració per donar-hi suport.

Vull reiterar l’agraïment a tots els professionals de l'àmbit
veterinari de la nostra comunitat autònoma. Crec que les passes
que s'han fet aquí, tot i que vostès encara rebutgin el punt
número 4, l’avanç és important en el reconeixement, però
sobretot en eliminar aquesta situació de desavantatge que té cap
a la resta, respecte dels professionals de sanitat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 5281/22, votaríem totes els punts excepte el punt 4
i el punt 2, incorporant l'esmena in voce, que tots heu rebut per
escrit com quedaria, el Sr. Lletrat també.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Accept la votació separada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, he deduït que sí, perquè vostè ja, durant el transcurs del
debat, ho ha deixat clar, per tant no importava la interrupció,
però vaja.

En qualsevol cas, continuam. El que deia, la primera
votació: tots els punts, excepte el punt número 4 i amb la
incorporació de l’esmena in voce.

Vots a favor?

Unanimitat.

Ara votam el punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

6 a favor, 7 en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5281/22, relativa al reconeixement adequat a la
professió veterinària.

Rebi també en aquests moments una salutació cordial el
Col·legi Professional de Veterinaris de les Illes Balears, que
ens escolta per YouTube.

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