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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Bon dia, Sra. Presidenta, Joan Ferrer substitueix Juli
Dalmau.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. L'únic punt de l'ordre del dia d'avui consisteix en
el debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 288/23 i
936/23.

Hem fet una alteració de l'ordre, perquè hi ha hagut un
acord amb tots els portaveus, per tant, passaríem al debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 936/23, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a l'estímul de la vacunació
infantil.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Popular, la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

A mi ningú no m'ha demanat l'alteració de l'ordre del dia. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!... no...

(Pausa)

D’acord. Idò, un moment.

(Remor de veus)

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Beníssim. Sra. Presidenta, el que vostè trobi.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltíssimes gràcies. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 936/23, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a estímul de la
vacunació infantil.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
936/23, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
l'estímul de la vacunació infantil. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta, bona tarda, diputats i diputades. Bé, en
primer lloc, vull tenir en un dia com avui, dia 8 de març, un
record per a totes les dones que estan malaltes i totes les dones

que fan feina dins el món de la salut, per encoratjar-les i aquest
dia que no poden venir a les manifestacions que sàpiguen que
estam amb elles.

Bé, i ara començam a parlar de la PNL d'avui, que és una
proposició no de llei que parla de dues coses: parla d’una
infecció i parla també de cobertura. És una infecció que és la
infecció de transmissió sexual més freqüent, és una infecció que
es transmet de persona a  persona mitjançant relacions sexuals,
i també parlam de vacunes, de cobertures vacunals. Els he dut
uns gràfics de barres, que ara els passaré, que són uns gràfics
de barres que proporciona el Ministeri de Sanitat, que he tengut
ocasió de comentar-los un parell de vegades, perquè les nostres
cobertures són les pitjors d'Espanya i hem de posar remei a
aquesta situació.

El que hem de fer, però, és intentar millorar aquesta
situació, millorar tant les malalties de transmissió sexual com
millorar les cobertures. I millorar les cobertures i abaixar les
infeccions, han de saber que aquesta infecció quasi el cent per
cent de les persones sexualment actives es contagien d'aquest
virus, en algunes el seu cos el fa net d'aquesta infecció, en
algunes tenen símptomes al principi i després desapareix i en
algunes els queden unes lesions i en algunes, un temps llarg
després, fan un càncer, tant en dones com en homes.

A les dones, com a lesions benignes, podem trobar
berrugues genitals al voltant dels genitals i berrugues a l’anus,
i als homes també podem trobar berrugues, i quan
desenvolupen un càncer les dones més freqüentment
desenvolupen càncer de cèrvix i els homes desenvolupen
càncer de penis i anus. 

Llavors, ara, arran que el ministeri, el consell interterritorial
va aprovar que aquesta vacuna es posàs a partir dels 12 anys als
homes o que es fessin campanyes de vacunació quan els nins
tenen 12 anys, ara, enguany, començaran pels nins que varen
néixer a l'any 2011. I les nines també, les nines a aquesta
comunitat autònoma es poden vacunar totes quan tenen 12 anys
i després també els proporcionen vacuna gratuïta a les dones
que no s'han vacunat i fins als 26 anys.

Nosaltres, en el Partit Popular vàrem fer una PNL, vàrem
ampliar una PNL que duia el Partit Socialista perquè es
vacunàs els nins i es va aprovar, a partir d'ara, vacunar els nins.

Què hem de fer? Bé, idò, el Govern ha fet, sota el meu punt
de vista, poca propaganda i ha encoratjat poc les persones, els
nins i les famílies perquè es vacunin; perquè si no fem
educació, si no fem campanyes imaginatives, ens passarà el que
ens passa amb la vacuna de les dones, que aquí us ho puc
mostrar, la vacuna de les dones, avui per avui, a Balears hi ha
hagut èpoques millors, però a avui per avui de la primera dosi
només es vacuna un 73,99% de les dones que s'haurien de
vacunar, i de la segona, que si no et vacunes de la segona
cobreix poc, o sigui, et protegeix poc de la infecció, només es
vacuna un 46, ni tan sols arriba a un 50. I aquesta és una
situació que, de qualque manera, hem de fer que el Govern,
almenys enguany, fins que tornem recuperar les cobertures, faci
més campanyes.

I això és tot, esper el vostre suport. Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara obrim 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. Sempre és un bon moment per parlar
d'educació afectivosexual en aquest parlament i també de
vacunació infantil o d'infantoadolescència.

Tenint en compte que l'edat d'inici de relacions sexuals se
situa a la nostra comunitat autònoma al voltant dels 13 anys, és
molt important que la vacuna del VPH es pugui donar abans, i,
com ha dit la diputada que m'ha precedit, hi ha un problema
amb la segona vacuna, perquè, si no, no queden coberts
adequadament els joves.

Des d’Unidas Podemos ja vàrem presentar una iniciativa
també en el seu dia sobre la vacunació del virus del papil·loma
humà. I per la nostra part donaríem suport a aquesta iniciativa.
És important que existeixi la vacunació i és important que es
millorin les vies per les quals els infants i els adolescents, i
també les famílies, a més dels educadors, reben la informació
sobre aquesta vacunació. 

Pensar que aquí, a les Illes Balears, es produeix aquesta
cobertura, que tenim la Consulta Jove, que es fa als instituts...

(Se sent de fons enrenou produït per maquinària provinent
de l’exterior)

... -és que no sé si em sentiu, amb tot aquest renou-...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sentir, et sentim, el que passa és que és ver que aquest
renou no ens ajuda gaire, no sé si...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Ai, que bé!, ha aturat, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí..., és complicat.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Bé, Sra. Presidenta, sembla que ha aturat, faré via.

Simplement vull dir que, tant des d'Unides Podem com des
dels partits que som al pacte, crec que hi ha aquesta
preocupació, hem presentat una iniciativa respecte a la
vacunació del VPH i és important que es millorin les
campanyes, precisament perquè els joves de la nostra comunitat
autònoma són actius sexualment i durant molts anys s'ha obviat
aquesta circumstància. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí. Gràcies, presidenta. 

(Se sent de fons enrenou produït per maquinària provinent
de l’exterior)

I alçaré la veu perquè, primer que em costa concentrar-me
i consider que l'activitat parlamentària... entenc que hi ha unes
obres, però hi ha d'haver una programació perquè l'activitat
parlamentària, o almanco alguns diputats i diputades que tenim
dificultats d'atenció, en el meu cas, parl per jo, puguin
interactuar, però sobretot per la gravació que pugui haver-hi en
streaming que tal volta és un renou per al públic i, per tant,
manifest aquesta informació a la Mesa d'aquesta comissió.

Les campanyes..., la proposta que vostè du, Sra. Borrás, -jo
no solc alçar la veu, però  més que res és que així almanco no
sent el renou- la campanya que vostè... la iniciativa que vostè
du, Sra. Borrás, entenem que és encertada, nosaltres li donarem
suport, però volia aprofitar per a un context més ampli i és que
les Illes Balears té unes estadístiques a nivell de vacunació, de
resposta a la vacunació, no tan sols baixes a l'àmbit de la
infància, sinó en els mateixos professionals sanitaris, per
exemple, el cas de la grip, i el nostre grup parlamentari, vostè
ho sabrà i la diputada que presidia la comissió, portaveu abans,
era... -sí, perfecte..., així mateix, o sigui..., no sabia que fos
baixa fins i tot, no sabia que fos tan baixa fins i tot. 

Però li diré que, a més a més, nosaltres li donarem suport
per coherència en la línia que el nostre grup parlamentari, des
de l'inici de la legislatura, en matèria de campanyes de
vacunació ha instat, tant en la línia pressupostària, de la Llei de
pressuposts, amb esmenes, com amb iniciatives a la Conselleria
de Salut i Consum, a promoure les campanyes eficaces de
vacunació tant a la població com als professionals sanitaris. I
parlam d'un context, per exemple, com és la grip o com és el
tema..., i vostès també s'han adherit a aquestes iniciatives, o
també n’han proposades de pròpies, del meningococ B, per
exemple, o el que nosaltres proposàvem, com reivindicaven les
associacions i els professionals de l'àmbit de la prevenció de la
meningitis, la tetravalent. 

I, per tant, sé que vostès duen una campanya a l'àmbit de la
infància, i nosaltres li donarem suport, però crec que era una
oportunitat per fer-se’n ressò i esmentar-ho a aquesta Comissió
de Salut, perquè a la conselleria, la política, l'agenda política
del Govern en matèria de salut pública incorpori una estratègia
molt més avançada, molt més eficaç, la faci de la mà de les
entitats, com demanàvem, que les estratègies de sensibilització,
de conscienciació social la faci de la mà dels professionals i de
la mà... -del disseny parl-, per al millor impacte i major eficàcia
d’aquestes campanyes, perquè la faci de la mà de les entitats,
d’associacions, de pacients i de famílies amb diferents
malalties. Entre altres, per exemple, pot ser UNICEF, que té
una actuació i una incidència important en diferents àmbits
transversals perquè aquesta campanya arribi amb major
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conscienciació social. Però, per exemple, les associacions
pediàtriques i els professionals de l'àmbit de la pediatria,
perquè també en els seus espais sigui qualque cosa més que un
cartell. 

Jo crec que el disseny de les campanyes s’ha de reformular.
No serveix només un recordatori o uns cartells en els centres i
unitats bàsiques de salut, sinó que s'ha de conscienciar molt
més les mares, els pares per a aquesta campanya, aquesta
eficàcia de la campanya de vacunació.

I, per tant, vull fer aquí una crida, sumar-nos a la iniciativa,
evidentment, donar suport per fer una crida a la responsabilitat
i a la conscienciació d'aquesta necessitat, de la importància de
les vacunes a tots els àmbits i, especialment, de les vacunes des
de la primera aplicació a la infància dels nins i de les nines.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Li he de dir, Sr. Gómez, que, en relació amb la
seva petició, mirarem de traslladar-ho al Parlament perquè el
dimecres següent no torni a passar això. Ara tenim molt poc
marge d'actuació, us deman disculpes a tots, perquè entenc que
és força dificultós, i també, de cara al públic que ens pot seguir
en streaming. Però en prenem nota i mirarem que la propera
setmana això no passi, gràcies.

Continuam, si us sembla bé, ara correspondria el torn al
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, però m'ha avisat que no
podia venir per temes personals. Llavors correspon al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, que no han comparegut.
Per tant, donam pas al Grup El Pi Proposta per les Illes, té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Els renous és ver
que despisten una mica i el so no és el que hauria de ser.

Simplement vull dir que votarem a favor d'aquesta
iniciativa. Creiem en la importància d'aquesta responsabilitat
que han de tenir pares i mares envers la prevenció de malalties
dels seus fills, i he de recordar que n'hi ha que ja teníem
superades i que tornen, com en el cas de la tisi, com és el cas de
la pòlio, malalties que amb una vacunació apropiada nosaltres
ja dèiem: les hem superades, tornen a estar presents a la nostra
societat. 

Així que res, he de dir que hi votarem a favor i que ens
sembla una proposta molt assenyada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula la Sra. Díaz.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Bona tarda i moltes gràcies, presidenta. Jo també seré molt
breu. Donarem suport a la proposta que ha fet el Grup Popular,
PP, respecte de la vacunació perquè creiem que és molt
important la vacunació, perquè no és només un fet que
protegeixes els teus propis fills, protegeixes tota la comunitat,
i és molt important que tothom tingui clar que no és una qüestió
de personalismes, sinó que és una qüestió de comunitat. 

El tema del virus del papil·loma humà, és evident que els
boixos s'han de vacunar de la mateixa manera que les boixes i,
com ha dit la meva companya, l'edat, segons l'Enquesta
Nacional sobre Sexualitat, va passar de l'any 2019, de l’inici de
relacions sexuals completes dels 16,4 anys, a l'actualitat, avui,
al 13,8 anys, amb la qual cosa és evident que tal vegada
hauríem de fer un repensament sobre si els 12 anys és l'edat
adient. Però no només amb una vacuna tindrem una solució per
a aquest virus, sinó que també hem de donar una educació
afectivosexual important a les escoles, per la qual cosa
nosaltres donarem suport, creiem que la vacuna és important no
només per als teus propis fills, sinó també per a la resta de la
comunitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, senyors diputats i
diputades. Primer de tot, vull agrair als portaveus la disposició
per canviar l'ordre de les PNL avui

Em sum també al recordatori que avui és el Dia
Internacional de la Dona i que a les dones en el món de la salut
ens queda molt per reivindicar, una de les reivindicacions que
sí hem aconseguit ja és que no se'ns faci responsables úniques
de lluitar contra la transmissió d’una malaltia de transmissió
sexual tan important com el VPH, perquè fins ara, com que
només se'ns vacunava a nosaltres, era com dir que nosaltres
érem les transmissores, quan no, el sexe i les malalties de
transmissió sexual han de ser responsabilitat de les dues
persones. 

Quant a la PNL que presenta la Sra. Borrás, començaré i li
diré que li votarem a favor, en primer lloc, perquè així ho
vàrem fer també a la seva proposta d'esmena als pressuposts de
l'any 2023 per a la realització de campanyes específiques de
vacunació i elaboració d'una estratègia de vacunació, la
12557/22, que vàrem transaccionar per 100.000 euros, i que
seran sous destinats exactament al que vostè demana en aquesta
iniciativa. 

En segon lloc, perquè aquesta comunitat fa una aposta
ferma per la vacunació, aquest any es destinen 13 milions
d'euros enfront dels 9 de l'any passat, que és un augment prou
considerable de quasi un 50%.
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I, en tercer lloc, perquè tenim molt de marge de millora, és
ver, tenim unes dades que són molt millorables. I aquesta és
una de les raons per les quals consideram imprescindible la
creació de l'Agència de Salut Pública, que ja sé que vostès no
hi estan molt d'acord, però nosaltres consideram que és una
eina fonamental per vehicular les campanyes de vacunació,
campanyes que no només han d'estar dirigides als pacients sinó
a tots els professionals d'Atenció Primària que són els que,
quan una persona major, per exemple, va a una consulta per a
qualsevol problema de tenir un virus, li han de dir, escolta: saps
que ara tenim la vacuna de l'herpes zòster i que tens a
disposició posar-te-la? Aquesta part és molt important perquè
al final tots fem molt de cas al nostre metge de capçalera, més
que a un cartell o a una campanya que puguem veure als
mitjans de comunicació.

 També consideram des del nostre grup que per donar
confiança a la població es fa imprescindible la unitat del
calendari vacunal a tot l'Estat, vehiculat a partir de les
recomanacions de la Ponència de Vacunes de la Interterritorial,
un sol calendari que eviti carreres per comunitats, que moltes
vegades es troben poc fonamentades en la ciència i més en la
política. A més a més, que les societats científiques han de
formar part d’aquest calendari de la Interterritorial, justament
per no caure en contradiccions i que la gent es trobi que hi ha
un calendari de la Ponència de la Interterritorial, un altre
calendari diferent, que és el que recomana l'Associació de
Pediatres o un altre dels metges de capçalera, pensam que és
molt important aquesta unitat del calendari per donar confiança
a la gent que s’ha de posar les vacunes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon el torn ara al grup proposant, té la
paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, primer de tot, vull donar les gràcies
a tots els grups que donen suport a aquesta iniciativa i
moltíssimes gràcies per les seves aportacions.

Però vull deixar una cosa clara, el Partit Popular dóna
suport a l'Agència de Salut Pública, a més, vàrem fer una
esmena, que varen aprovar, perquè hi hagués un punt d'aquesta
agència, que una de les seves funcions fos avaluar els resultats
de salut de la nostra comunitat autònoma, dic això perquè quedi
clar.

I, per què he presentat aquesta iniciativa? És perquè, des de
dia 1 de gener fins ara, haguessin tengut temps de fer més
campanyes, una campanya agressiva perquè -i dic agressiva i
no m'agrada molt dir aquesta paraula-, una campanya agressiva
perquè els nins, perquè tot els nins de 12 anys, nins i nines de
12 anys, sabessin que es poden vacunar. I el Consell de Govern
va autoritzar aquest dilluns la compra a l'Agència de Salut
Pública de les vacunes, han passat tres mesos i encara hem
autoritzat la compra, no les tenim les vacunes, per la qual cosa
ja hauríem de tenir tots els nins fent cua. 

Li vull dir al Partit Socialista que aquestes apreciacions sí
que crec que són importants. Quan des d'aquí es fa una
proposició no de llei en aquest sentit, crec que és important, a
més de donar-li suport, no atacar d'aquesta manera el Partit
Popular.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc que es pot donar aprovada per assentiment
si tots els portaveus... idò, en conseqüència, queda aprovada
per assentiment.

1) Proposició no de llei RGE núm. 288/23, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a millora de l’accés a les
consultes externes de l’Hospital de Son Espases per a les
persones amb mobilitat reduïda.

Passam ara a la Proposició no de llei RGE núm. 288/23,
presentada pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la millora de l'accés
a les consultes externes de l'Hospital de Son Espases per a les
persones amb mobilitat reduïda.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. En política hi som per donar solucions
a problemes i a problemes que puguin ser existents o problemes
sobrevinguts. L'hospital de Son Espases va obrir les portes el
10 d'octubre del 2010 i al desembre hi va haver ja els primers
ingressos a les unitats d'hospitalització. Atén 338.000 habitants
i és el de referència, com tots i totes sabem, de les Illes Balears
per a serveis d'alta hospitalització. 

Vegem, és un hospital que es va construir amb unes
dimensions extraordinàries, amb les conseqüents
problemàtiques que tant usuaris com professionals han relatat
al llarg d'aquests anys. No només va tenir un pàrquing de
pagament sinó que està construït enmig de dos polígons
industrials, un campus universitari i un gran centre comercial,
però, bé, això és el que tenim i això és el que hem d’arreglar.
En aquest sentit, nosaltres presentam una iniciativa respecte
d'una qüestió fins ara no vista, o no analitzada en detall, i que
pensam que té a veure amb la necessitat d'aplicar una mirada
diferent de l’habitual per analitzar aquelles situacions que, des
de la quotidianitat, de vegades es passen per alt.

En aquest sentit el pàrquing de l'Hospital de Son Espases té
un ascensor que deixa a la part de consultes, però deixa els
pacients, usuaris o professionals al carrer, i han de creuar el
carrer per poder accedir a l’hospital. Aquesta construcció, o
aquest tipus de construcció és a causa de l'aplicació del Codi
Tècnic de l'Edificació que dificulta o prohibeix, en aquest cas,
que els ascensors puguin accedir directament a l'edifici, ja que
actuarien com a fumerals i, en cas d'incendi, podrien provocar
un risc. No és que es fes amb la voluntarietat de no donar una
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solució als pacients, sinó que ve derivada d'una norma
legislativa. 

Molt bé, idò fins aquí hem arribat. Avui presentam aquesta
proposta, que ja està consensuada i per la qual també vàrem
presentar una esmena als pressuposts del 2023, per aconseguir
els doblers per fer les modificacions necessàries perquè les
persones puguin accedir a l'hospital, a cobert, i que no hagin de
patir les inclemències climàtiques, és a dir, la pluja o el sol.
Hem de pensar que les persones amb mobilitat reduïda són
especialment vulnerables i són milers les que acudeixen a
aquest hospital.

Així que esperam preguntes o  altres propostes que puguin
tenir els grups parlamentaris i esperem que també aquesta
iniciativa pugui sortir per consens. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Corresponen també per a la defensa d'aquesta
iniciativa, la paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista,
a la Sra. Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. La Sra. Martín ha explicat
perfectament el sentit d'aquesta PNL i la necessitat que hi ha a
Son Espases de millorar l'accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda o simplement de les persones que duen
carrets de nadó. 

M’avanç a l'argument recurrent de “vostès estan al Govern,
ho facin directament”, que surt habitualment a aquesta comissió
i a altres, i els record la independència del poder legislatiu i
l’executiu, i que les diputades dels grups que donam suport al
Govern mantenim el dret de dur endavant iniciatives,
treballar-les i negociar-les i celebrar-les quan surten endavant.

Sigui com sigui, seria desitjable que, tal com es fa amb la
comunitat educativa quan es construeixi una escola, es
tinguessin en compte les necessitats dels usuaris i dels
professionals a l’hora de dur endavant obres com la de Son
Espases, no només la ubicació és important perquè el centre de
salut hospitalari formi part de la comunitat, sinó que la seva
construcció ha d'estar vinculada a factors tan importants com la
mobilitat i el benestar de treballadors i pacients.

No sembla una bona idea fer un ascensor que et deixa més
lluny de les consultes que l'escala, justament quan la persona
que agafa l’ascensor té més problemes per creuar el carrer.
Però, segurament, la persona que ho va dissenyar, a banda de
totes aquestes consideracions tècniques, no hi va pensar perquè
desconeix la problemàtica en primera persona. Per això és tan
important sempre escoltar la comunitat quan es fan aquests
tipus de construccions.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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:

Moltes gràcies, presidenta. Vagi per endavant que nosaltres
donarem suport a aquesta iniciativa. El que passa és que no puc
deixar de dir que aquest hospital es va obrir el 10 d’octubre del
2010, el Grup Socialista va tenir del 2008 al 2011, perquè
governava ell, per escoltar la comunitat, i ha tengut del 2015 al
2023, 8 anys més els 3 restants, per fer-ho. És al que sempre
ens referim, som lents, som lents i no acabam de materialitzar
les coses, perquè tot ens costa..., els costa molt al Partit
Socialista i a tots els grups que li donen suport..., no sé si és
que s'han de posar d’acord primer entre ells i després fer una
proposta, i després dur-ho a terme, però sí que pregaria més
agilitat, sobretot per a la gent que ho necessita, que en aquest
cas són gent tant que tenen problemes de mobilitat com
persones que no en tenen, però que tenen altres coses com
carrets de bebè.

De totes formes li donarem suport i esperam que aquests 80
dies que els queden siguin un poc més àgils.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. M'agradaria que fos ara mateix aquí la
diputada Irantzu Fernández, entre d’altres coses, perquè sempre
hi ha una activitat parlamentària prèvia i contínua entre els
diputats i diputades, que no esperen necessàriament a la sessió
de la comissió, interactuen i traslladen missatges com, per
exemple, per què no directament heu tengut la iniciativa amb la
conselleria i assolir-ho en el pressupost o en el Pla
d'infraestructures i dur-ho a terme, no? I instar una comissió a
fer un equipament i una infraestructura del mateix edifici de
Son Espases.

Tot i que, el que no qüestionaré és que tengui la capacitat
d'iniciativa legislativa qualsevol diputat i diputada, a títol
individual o a títol corporatiu, com a grup parlamentari, dels
que donen suport al Govern, de proposar el que considerin
adient, i nosaltres donar suport.

Per tant, aquí podem fer dues lectures: una, no es fien dels
pressuposts de la comunitat autònoma en què s'han aprovat
aquests tipus d'infraestructures i, per tant, insten el Govern, els
mateixos partits que donen suport al Govern, que els partits que
són al Govern actuïn, en aquest cas, el Partit Socialista, a través
de la Conselleria de Salut; o, dues, qualcú els ha dit que ho
demanin per escrit, que és el que sembla això, això sembla un
escrit de sol·licitud que duen a terme una actuació que, per
descomptat, és necessària i imprescindible: accessibilitat,
mobilitat, igualtat d'oportunitats, és a dir, són principis que
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qualsevol dels grups que som aquí -fins i tot VOX- hi està
d'acord, pel que ha esmentat en la seva trajectòria de
participació en aquesta comissió respecte del tema
d'accessibilitat.

Per si qualcú té qualque dubte, evidentment, retòricament
els diré que hi donarem suport, com no pot ser d'una altra
manera. Perquè en tema de mobilitat i accessibilitat, el nostre
grup parlamentari en els pressuposts -i han estat rebutjades- els
hem demanat: per a tots els serveis públics a l'àmbit d'educació,
lleure infantil i juvenil, campaments, albergs, casals, etc.,; a
l'àmbit de les instal·lacions públiques, qualssevol, i han estat
rebutjades. Per tant, evidentment, per coherència nosaltres els
donarem suport.

Però, és clar, vostès aquí plantegen dues coses, a la mateixa
instància, no?, a la mateixa iniciativa: “fer els estudis oportuns
i les obres escaients”, no es pot fer una obra sense un estudi
previ, entre d’altres coses, hi ha d’haver un projecte, és
retòrica, però és important; però, i si l'estudi diu que no, que no
es pot dur a terme? No ho sé, desconec ara mateix la qüestió
arquitectònica de Son Espases, sobretot si on s'ha d'instal·lar
beneficiarà per evitar la travessa d'una banda a l'altra, i hem
estat a Son Espases i coneixem -crec que la majoria de diputats-
, que d’on deixa l'ascensor a l'accés, és important, hi ha trànsit
i, a més a més, hi ha un trajecte que, a més a més, quan plou -
encara més- és una dificultat i una molèstia.

Però no ho qüestion, la Sra. Martín coneix perfectament
l'Hospital de Son Espases com a professional, em sembla també
oportú que ella faci una iniciativa perquè a la legislatura
anterior no era diputada -com jo-, no érem diputats d’aquest
parlament, era regidora d'un ajuntament i, per tant, no
qüestionaré la seva iniciativa aquí. Però, em sorprèn, Sr.
Martín, que la conselleria, directament no hagi tengut d'ofici
aquest tipus d'iniciativa i vostès l'hagin d’instar. 

Que li donarem suport -insistesc- i, a més a més, estarem a
l'aguait del compliment que es faci el més immediat possible,
com a mínim l'estudi, perquè descarti que es pugui fer o perquè
es pugui aplicar amb caràcter d’urgència, perquè no és un tema
pressupostari, evidentment, amb els més de 3.000 milions de
pressupost que té el Servei de Salut de les Illes Balears.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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. Bé, vull dir que nosaltres també
donarem suport a aquesta iniciativa, que és ver que els grups
que donen suport al Govern tenen tot el dret a presentar
iniciatives, aquesta és la seva feina i la seva tasca quan són
diputats d'aquesta cambra autonòmica, i nosaltres també
constatam la necessitat d'aquest ascensor, que ens han explicat
els nostres companys.

La nostra votació és que sí, però en paral·lel també poden
agafar el telèfon i dir a la consellera que posi fil a l'agulla i que,
per favor, aquest hospital tengui el seu ascensor, com més aviat
millor, perquè sabem que les iniciatives d'aquest Parlament van
lentes, de vegades segures, però lentes.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn, ara, al Grup Parlamentari Mixt.
Té la paraula la Sr. Díaz.

LA SRA. DÍAZ I OJEDA:

Gràcies, Sr. Presidenta. Jo mateixa, com a usuària de les
consultes externes de Son Espases, que és l'hospital de
referència de totes les nostres illes, els puc assegurar que hi ha
poques coses més corferidores com arribar amb un cotxet de
boix, al metge, enmig d'un polígon industrial, havent-te aixecat
a les quatre del matí, havent agafat un autobús, una barca i un
avió, per arribar -hi, i que si hi intentes arribar amb el bus
encara has d’agafar dos autobusos, des de l'aeroport fins a
l’hospital, i trigar una hora i deu minuts.

Queda palès que Son Espases no es va ubicar en el millor
dels llocs.

Per això quan, fa unes setmanes, un grup de pacients i
usuaris ens varen demanar que donéssim suport perquè es
duguessin a terme les obres necessàries perquè ells puguin
arribar, quan arriben amb un vehicle privat, independentment
de les seves circumstàncies, que no es vegin obligats a pujar
escales, sortir al carrer i entrar a l'edifici de consultes externes,
no vaig poder evitar pensar que qui va dissenyar i ubicar
l'hospital no va tenir en compte l'estat de salut dels seus usuaris.

Aquesta PNL no només és necessària per garantir que
tothom, independentment de quin és el mitjà de transport que
faci servir i les seves circumstàncies de mobilitat, pugui accedir
a les consultes en condicions adequades, sinó que és una
obligació per a nosaltres, com a servidors dels ciutadans,
donar-los les solucions adients.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara, en torn de contradiccions, intervé per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sr. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Sentint algunes intervencions semblaria
que la iniciativa l’havia liderada el Partit Socialista quan,
realment, ho ha fet Unidas Podemos, en col·laboració amb la
resta de companys i companyes, diputats d'aquesta comissió,
dels partits que donen suport al Govern.

Vegem, el Partit Popular ens diu que arribam tard: som els
primers grups que hem presentat aquesta iniciativa des del
2010. Nosaltres hem tengut representació parlamentària des de
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fa molt poc, n'hi ha d'altres que han estat aquí des d'aquell any.
És la primera vegada que es presenta, no tenim coneixement
que s'hagi presentat amb anterioritat. 

La PNL està registrada el mes de gener i he de dir que
nosaltres vàrem presentar una esmena als pressuposts, que
recull precisament aquesta qüestió, i, per un tema purament
administratiu, la PNL es va enregistrar dies més tard, però
aquesta PNL ja estava en negociacions en el moment que
vàrem presentar les esmenes al pressupost. 

A la meva exposició he dit que ja tenim els doblers per fer
aquests estudis i per fer l’obra, és que tenim els doblers per fer
l’obra! Jo avui venc molt satisfeta a aquesta comissió, perquè
venim a presentar -per un retard parlamentari, és cert- una
proposta, però és una proposta que ja té els doblers i que ja està
encaminada i que ja els ho puc dir que està en marxa. Per tant,
vaig amb mascareta, però la meva cara és d’absoluta satisfacció
a dia d'avui, absoluta satisfacció.

Arribarà, les obres no sempre es fan tan ràpid com un
voldria, però sí que arribarà.

I, en aquest sentit, vull dir també i agrair la feina no només
dels companys i companyes d'aquesta comissió, sinó també de
les diferents entitats que representen persones amb mobilitat
reduïda, he de dir que m'ha posat la pell de gallina la companya
Díaz quan ha exposat el seu cas, perquè jo també el conec, i la
veritat és que m'ha recordat moltes persones.

Quan he parlat amb professionals del centre molts em deien:
ah!, però això està així? És vera que està així? La quotidianitat
de vegades no ens deixa veure el que tenim davant els ulls i és
per això important que, des de les cambres de representació de
la gent, ens posem a la seva pell i puguem defensar els seus
interessos, especialment dels més vulnerables.

I, al final, les mesures d'accessibilitat universal són bones
per a tothom, on hi ha una rampa ben dissenyada la gent hi
passa, on hi ha una passarel·la adequada la gent hi passa, on hi
ha un ascensor la gent l'utilitza, no importa tenir una mobilitat
reduïda, tots a un moment determinat podem necessitar aquest
tipus de dispositius.

I en aquest sentit, ja per acabar, vull agrair el suport dels
grups que han manifestat el seu vot favorable a aquesta
iniciativa i també la col·laboració de tres persones que ens han
ajudat molt en aquest projecte, i que són el Sr. Manuel
Palomino, el Sr. Pep Pomar, gerent de l'Hospital de Son
Espases, que des del primer moment han estat del tot favorables
a aquesta iniciativa, i també la Sra. Míriam Muñoz, que de
vegades no l'anomenam i té un rol molt important com a
interlocutora parlamentària de la Conselleria de Salut.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspondria el torn, ara, al Grup Parlamentari
Socialista, a la Sr. Fernández, però per motius de mobilitat
havia manifestat que no podia venir.

Per tant, procedim a la votació. Entenc que es pot aprovar
també per assentiment? 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei,
RGE núm. 288/23, per millorar les consultes externes de
l'Hospital de Son Espases per a les persones amb mobilitat
reduïda.

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