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EL SR. PRESIDENT:

Senyors i senyores diputats, aquesta presidència ha
convocat la Diputació Permanent en compliment del que
disposen els articles 65, 66 i 67 del Reglament i del que preveu
l’article 45.4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
atesa la sol·licitud que és objecte de l’ordre del dia de la
convocatòria d’aquesta sessió.

Punt únic. Adopció d’acord sobre la celebració d’una
sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada
per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia
següent: Compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum, per tal d’informar sobre la situació de saturació
i manca de personal sanitari a l’Hospital de Son Espases i
altres centres sanitari de les Illes Balears, RGE núm.
6775/21, de 3 diputades membres de la Comissió de Salut,
adscrites al Grup Parlamentari Popular.

A continuació passam al punt únic de l’ordre del dia que
consisteix en l’adopció d’acord sobre la celebració d’una sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l’escrit RGE núm. 6777/21, amb l’ordre del dia següent:
compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum per
tal d’informar sobre la situació de saturació i manca de
personal sanitari a l’Hospital Son Espases i a altres centres
sanitaris de les Illes Balears, segons l’escrit RGE núm.
6775/21, de tres diputades membres de la Comissió de Salut,
adscrites al Grup Parlamentari Popular.

Començam el debat, en primer lloc, amb la intervenció del
grup proposant, el Grup Parlamentari Popular, té la paraula el
Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President, bon dia, senyores i senyors diputats.
Si m’ho permet, Sr. President, intervendré des de l’escó perquè
seré molt breu, crec que a la Junta de Portaveus l’altre dia
també es va debatre aquest mateix tema i, per tant, els
arguments ja són coneguts.

Durant aquest estiu hem patit la cinquena onada de la
COVID, una cinquena onada que ha provocat novament una
situació de saturació i manca evident de personal als hospitals
públics de les Illes Balears, una situació de saturació que es
produeix a un moment puntual, és cert, un moment d’aquest
estiu, però que generalment era el moment en què el personal
sanitari, esgotadíssim ja per quatre onades anteriors de COVID,
idò tenia les seves vacances, situació de descans i, per tant, s’ha
patit a les Illes Balears una situació de manca de personal molt,
molt pronunciada la qual ha derivat en una atenció que podria
ser francament millorable.

En conseqüència, dia 11 d’agost vàrem demanar la
compareixença en comissió de la consellera de Salut. La
consideració que fem des del Partit Popular és que la consellera
ja hauria d’haver comparegut, perquè si es demana una
compareixença urgent dia 11 d’agost i som a dia 28, 27 o 28
d’agost i encara debatem si ha de comparèixer o no, idò ens

sembla que s’hauria pogut fer aquesta compareixença abans;
fins i tot la compareixença de la consellera hauria pogut ser
voluntària, perquè la situació, repeteix, de saturació i de manca
de personal ha estat, a judici del Partit Popular, molt elevada i
mereixeria haver comparegut molt abans la consellera en aquest
Parlament de les Illes Balears. Fins i tot la situació de manca...
de saturació ha derivat en trasllats fora de les Illes Balears o
trasllats interilles, i això és una situació que s’havia produït,
però creiem que no s’hauria de tornar produir.

En resum i per acabar, creiem perfectament motivat que la
consellera de Salut comparegui en comissió el més aviat
possible i doni complida informació de tot el que ha succeït
aquest estiu amb la cinquena onada.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Costa. Ara, a fi i efecte d’ordenar el
debat, he de sol·licitar als grups parlamentaris si volen fer una
intervenció a favor de la proposta, en contra o només volen
fixar posicions, a fi d’organitzar el debat. Grup Parlamentari
VOX? 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari El Pi?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

A favor, president.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Ciudadanos?

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

A favor, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Unidas Podemos?

LA SRA. SANS I REGIS:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Mixt?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

A favor.
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EL SR. PRESIDENT:

Grup Parlamentari Socialista?

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, president, votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Idò correspon en primer lloc al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, Sra. Sans, té la paraula.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Tot i que votarem a favor, com ja he dit,
sí que m’agradaria posar de manifest una sèrie de fets i és que
durant l’anterior govern i fins a dia d’avui s’han fet múltiples
contractacions per recuperar totes les retallades que es varen fer
durant el Govern del Partit Popular. I a mi m’agradaria que
fessin un exercici, vostès que demanen aquesta compareixença,
sobre què hagués passat si no hi hagués hagut aquesta
recuperació de personal, com haguéssim afrontat aquesta crisi
sanitària que -com dic- és molt preocupant.

D’ençà que es va iniciar la pandèmia s’han fet més de 1.200
contractacions i de fet les borses s’han exhaurides. Això és una
realitat, és evident -com ja hem dit en altres ocasions en què
hem intervingut sobre aquest tema- que és cert que hi ha moltes
coses que segurament es podrien haver fet millor i és cert que
en alguns sectors, com és el cas del sanitari, idò ha fet falta
personal, però també és cert que si no s’hagués fet aquesta
recuperació de personal possiblement haguéssim tingut una
situació pitjor.

I alguns diputats poden remenar el cap, però és així, és així.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sans. Primer una rectificació, no he demanat
al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca en quin torn volia...
demanar. Perdó.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

A favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Ara correspon al Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

No intervendremos, Sr. Presidente, votaremos a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Sí, no intervindrem, votarem a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX té la paraula el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Muy brevemente, nosotros
votaremos a favor, como hacemos prácticamente siempre en
cualquier solicitud de intervención, pero no sin antes criticar a
la Sra. Presidenta del Gobierno que sigue enviando como
escudos humanos a sus consellers y que no ha querido
comparecer ante esta cámara durante todo del periodo estival,
que ha sido el de mayor repunte de esta pandemia.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Rodríguez. Pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. També breument vull dir que votarem a
favor d’aquesta compareixença. 

És cert -com ha dit el Sr. Costa- que s’ha produït aquesta
cinquena onada i que ha agafat els especialistes, els
professionals molt cansats i amb necessitat de vacances. 

També és cert que ens va arribar que hi havia unes
contractacions fetes que s’havien acabat i per ventura no es va
organitzar així com tocava el tema de les vacances del personal.
I pensam que haurien d’haver estudiat més la situació i que no
només a Son Espases hi ha hagut col·lapses, sinó que n’hi ha
hagut a molts de centres de salut, a unitats bàsiques que a
l’estiu és quan tenen més necessitat perquè hi ha molts de
visitants, i que s’hauria d’haver intentat controlar més.

Per tant, com normalment sempre fem, donarem suport a
aquesta compareixença.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula el Sr. Castells.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Bé, crec que una compareixença
demanada pel principal grup de l’oposició en què els partits del
Govern estan a favor, sobre un tema que evidentment... al
voltant del qual gira tota l’actualitat, no tenim cap argument per
no donar-hi suport i, per tant, votarem a favor.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, Sr. President. Bé, com bé ha dit el Grup
Parlamentari Socialista estam d’acord i votarem a favor de la
compareixença de la consellera de Salut, tal com demana el
Grup Parlamentari Popular. 

En aquest sentit, des del Grup Parlamentari Socialista
volem posar de relleu que ja a finals de juny la consellera de
Salut va comparèixer al final del període de sessions per fer
balanç de la gestió de la pandèmia a la nostra comunitat
autònoma, i que dins el mes de juliol la consellera de Salut va
comparèixer novament per explicar la gestió dels
esdeveniments que es van produir en el marc dels confinaments
a l’hotel Bellver, i tendrem una nova compareixença de la
consellera també en les properes setmanes, tal com s’aprovarà
avui en aquesta Diputació Permanent.

Igualment vull recordar que la presidenta del Govern es va
sotmetre a una sessió de control també extraordinària durant el
mes de juliol i, per tant, el Govern ha estat present i actiu  en
les explicacions oportunes a cada moment davant l’evolució de
la situació actual de pandèmia.

També des del nostre grup i com feia la companya d’Unides
Podem, volem reivindicar la gestió relativa als recursos
humans, al gruix de contractacions que s’han portat a terme a
la nostra comunitat autònoma des del’any 2015, per enfortir el
sistema sanitari, més de 2.300 professionals sanitaris
contractats des de l’any 2015, 1.000 dels quals només en aquest
darrer any i mig davant la situació pandèmica. Tot això
contrasta evidentment amb la retallada de 1.400 professionals
sanitaris a la legislatura 2011-2015.

Finalment, vull posar de relleu també el procés de
vacunació durant aquestes darreres setmanes i mesos que ha
permès que aquesta nova onada produïda per la variant Delta
no tengués la dimensió que hagin pogut tenir altres onades que
hem patit a la nostra comunitat autònoma.

Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Com que totes les
manifestacions de posició dels diferents vuit grups
parlamentaris han estat a favor que es produeixi aquesta

convocatòria extraordinària de la Comissió de Salut, no té
sentit fer torn de rèpliques ni contrarèpliques i, per tant, deman
als portaveus si podem donar per aprovada per unanimitat
aquesta proposta. Veig que tothom diu que sí.

Per tant, abans d’aixecar la sessió, els vull manifestar que
la Mesa del Parlament, quan finalitzi la Diputació Permanent,
es reunirà per habilitar els dies oportuns per poder-la convocar,
i que aquest president ha parlat amb la Mesa de la Comissió de
Salut i amb la Conselleria de Salut i la convocatòria d’aquesta
sessió extraordinària de la Comissió de Salut es farà a dia
d’avui per a dilluns 30, a les dotze del migdia, a la Sala Verda.

I ara sí, sense haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la
sessió.
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