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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la quarta Diputació Permanent, 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 convocatòria de
sessió extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada
per 12 diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular,
mitjançant l’escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir
a la substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent
de la consellera de Salut i Consum, per tal d’explicar les
mesures que s’han pres o es pensen prendre per abordar la
dramàtica situació del sistema de salut de les Illes Balears
(escrit RGE núm. 5248/22).

A continuació, passam al punt únic de l'ordre del dia que
consisteix en l'adopció d'acord sobre la convocatòria de sessió
extraordinària de la Comissió de Salut, sol·licitada per 12
diputats i diputades del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit RGE núm. 5255/22, per tal de procedir a la
substanciació de la sol·licitud de compareixença urgent de la
consellera de Salut i Consum sobre les mesures que s'han pres
o es pensen prendre per abordar la dramàtica situació del
sistema de salut de les Illes Balears.

Començam el debat amb la intervenció del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Vostè mateix ho ha dit, la situació
del sistema de salut a les Balears aquest estiu és dramàtica, i ho
veiem dia sí i dia també als mitjans de comunicació, després de
dos anys de pandèmia que es podien haver aprofitat per part
dels governants d'aquesta comunitat per posar fil a l'agulla a les
mancances que hi havia en el nostre sistema sanitari.

Un pic que hem tornat a la normalitat i tornam tenir un estiu
amb turisme, amb una activitat econòmica que es comença a
moure, amb turistes que vénen, ens trobam que el sistema
sanitari no està preparat per fer front a aquesta nova normalitat.
La temporada comença, però els centres de salut es tornen
trobar saturats, les urgències es tornen trobar saturades.

Les llistes d'espera s'han incrementat per mor de l’aturada
d’aquests dos anys i, a més, per la falta de recursos que s'han
posat en el personal sanitari. I avui mateix, per exemple, vèiem
a la premsa que hi havia denúncies d'una persona que ahir va
estar dues hores esperant al centre de salut que el seu metge el
pogués atendre i se’n va haver d’anar sense que el metge el
pogués atendre, tan sols.

Pensam que aquesta situació és prou preocupant i requereix
una resposta immediata per part de la co nsellera de Salut, que
no ha d'esperar el mes de setembre, que no ha de donar la
sensació que la Conselleria de Salut està de vacances, mentre
el personal sanitari i no sanitari del sistema de salut, el personal
estatutari, en general, pateix les conseqüències d'aquesta mala

gestió, i es requereix una resposta immediata per part del
Govern de com farà front a aquesta situació aquest estiu, per
tranquil·litzar o per donar una mica de explicacions, almenys,
a la ciutadania de les Illes Balears. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Ara corresponen les intervencions dels
grups parlamentaris que estiguin a favor de la proposta. Té la
paraula la Sra. Sureda, del Grup Parlamentari El Pi.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Nosaltres votarem a favor d'aquesta
compareixença, tenim constància, i, de fet, la pregunta que avui
presentàvem també hi anava, tenim constància que hi ha molta
problemàtica: manca de metges, manca de recursos i, per tant,
trobam que la compareixença de la consellera és important, 

Així que li donarem suport. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Sureda. Sr. Ensenyat, de MÉS.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, president. Tot i que no estam d'acord
amb el plantejament de com es demana aquesta compareixença
que fa el Partit Popular, que parla d’una situació dramàtica, eh!,
i llavors ens diu que n'hi va haver un que ahir va esperar quatre
hores. I jo no sé si que un esperàs ahir quatre hores ens du a la
conclusió, des d’un mètode més o manco acadèmic, que el
sistema sanitari de les Illes Balears és dramàtic. Dramàtic en
comparació amb què? Amb Àfrica, per exemple, amb Rwanda,
que si tens un poc de sort l’hospital està enrajolat?

Ho dic perquè jo crec que tenim un sistema sanitari que ens
ha costat molts d'anys arribar fins on hem arribat i, per tant, el
sistema sanitari al cap i a la fi no és la consellera, ni són els
gerents, que està molt per sobre de tota aquesta situació. I, per
tant, crec que just per tota aquesta gent que hi dedica cos i
ànima que les coses tirin endavant, i que no tenen res a veure,
ni amb la consellera, hauríem de parlar amb un poquet més de
respecte i, especialment, de fidelitat a la realitat.

I jo estic totalment d'acord que comparegui la consellera i
que ens doni explicacions de com està el sistema, de quines
mesures s'han preses.

Efectivament, sortim d’una pandèmia, que això evidentment
ha saturat el nostre sistema i ha esgotat els nostres
professionals, la realitat és aquesta. Per tant, crec que serà una
bona ocasió, si bé la consellera ha de parlar molt objectivament
de quines són les nostres problemàtiques i de com les podem
donar, evidentment, suport, tenint en compte molts de factors,
com deia abans, d’uns professionals que han arribat cansats a
la temporada alta i, sobretot, de la manca de professionals que
tenim a dia d'avui al conjunt de les Illes Balears.

Tot i això, votarem a favor. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205255
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205248
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Crec que havia aixecat la mà la Sra.
Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. El Grup Parlamentari Ciutadans votarà
a favor. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Sanz, del Grup Parlamentari Mixt.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sr. President. El meu grup votarà a favor d'aquesta
compareixença, tot i que, com ha explicat el Grup MÉS per
Mallorca, no compartim l'explicació que fa el Grup Popular del
dramatisme de la situació i les formes amb les quals ha tractat
els períodes de descans que puguin tenir també els responsables
públics.

Llavors, tot i que donar explicacions de les mesures presses,
no compartim la forma en la qual s’expressa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Qualque altra intervenció? Sra.
Costa, del Grup Parlamentari Socialista.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. El meu grup també votarà a favor,
perquè, com han dit els companys que m'han precedit en l'ús de
la paraula, malgrat no compartir la motivació de dramatisme i
d'extrema gravetat que, des del nostre punt de vista, fins i tot de
forma irresponsable, llança el Partit Popular, no tenim
inconvenient amb aquesta compareixença, atès que diferents
grups han mostrat el seu interès que es pugui produir.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Qualque grup vol intervenir en contra
de la iniciativa? Idò, fem la votació.

Vots a favor?

Per tant, no hi ha vots en contra i no hi ha abstencions. El
resultat de la votació són 18 vots a favor, cap en contra i cap
abstenció.

Per tant, hi ha un acord positiu sobre la convocatòria d'una
sessió extraordinària de la Comissió de Salut, per produir-se la
compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum sobre
les mesures que s’han pres o que es pensen prendre per abordar
la dramàtica situació del sistema de Salut de les Illes Balears.

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