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EL SR. PRESIDENT:

Bé, molt bon dia a totes i a tots, començam si us sembla
bé. Saludam, en primer lloc, la gent que hi és d’una manera
virtual. Joan Mascaró, del Grup Parlamentari Socialista, hi
ets?

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bon dia. Per altra part, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, hola! Bon dia. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I la vicepresidenta Asunción Pons i Fullana?

LA SRA. PONS I FULLANA:

Bon dia, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. I la secretària, que és important que hi sigui
perquè haurà de fer el recompte, Irantzu Fernández?

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia, president. 

(Se sent de fons la veu de la Sra. Tur i Ribas)

I per part de qui ha deixat el micròfon obert? 

(Rialles del Sr. President)

Grup Parlamentari..., Cristina no ha contestat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Cristina, hi ets? Cristina Mayor? Cristina, bon dia, ens
sents?

Silvia, tu sí que ens sents, no és veritat?

LA SRA. TUR I RIBAS.

Sí, tot perfecte. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Nosaltres també et sentíem quan parlaves per telèfon, per
cert.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Molt bé. 

EL SR. PRESIDENT:

Cristina? Tenim problemes de connexió amb Cristina idò
o no? Que no té àudio? No ens sent?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Hola! Bon dia.

EL SR. PRESIDENT:

Ara, Cristina, bon dia, et sentim. Ens sents bé tu a
nosaltres?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Beníssim, ara sí, disculpeu. 

EL SR. PRESIDENT:

No, cap problema. Bé està el que bé acaba, com diuen. 

Bé, molt bon dia, senyores i senyors diputades. Començam
aquesta sessió d’avui i, en primer lloc, correspon demanar si
es produeixen substitucions. No se’n produeixen crec, no?

En segon lloc, els inform que, atesa la participació
d’alguns diputats i diputades per videoconferència, la votació
de les proposicions no de llei serà pública per crida. Per tant,
d’acord amb l’article 97 del Reglament, la secretaria
anomenarà els diputats i les diputades que respondran sí, no o
abstenció. La crida es realitzarà per ordre alfabètic. 

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les Proposicions no de llei RGE núm. 6239 i 6274. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 6239/20,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, relativa a la millora de l’assistènci a
sociosanitària al  col ·lectiu de la gent gran de les Illes
Balears.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 6239/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, re lativa a la millora de
l’assistència sociosanitària al col·lectiu de la gent gran de les
Illes Balears.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. El col·lectiu de persones grans de
cada vegada és més nombrós a conseqüència de l’augment de
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l’esperança de vida experimentat en els darrers anys, una
realitat que esperem que perduri i duri després d’aquesta
pandèmia que vivim. 

Segons les dades facilitades per l’Institut Nacional
d’Estadística, l’any 2017 la població major de 65 anys
representava gairebé el 20% de la població espanyola, en el
cas de les Illes Balears era un 15%, i s’estima que a l’any
2066 arribarà al 34,5%. 

És un col·lectiu heterogeni amb múltiples qualitats
d’importacions com és el cas de la cura de persones
dependents i  d’infants, l’establiment de relacions
intergeneracionals i les contribucions econòmiques a les
famílies, entre moltes altres. Però també és un sector
poblacional que cada vegada més augmenta la seva demanda
pel que fa a la prestació de serveis sanitaris i també socials. És
evident que la població envellida influeix en l’estructura i el
funcionament de la societat i és per aquest motiu que ha
d’assumir una major transcendència per als poders públics. 

L’emergència sanitària provocada per l’expansió de la
COVID-19 ha posat de manifest la vulnerabilitat, la
dependència, la invisibilitat d’una gran part d’aquest col·lectiu.
Ho parlàvem ahir en sessió plenària, sé que tots els diputats i
diputades d’aquesta comissió heu estat amb els cabells drets
quan heu vist com persones majors, entre  d’altres, però ara
parlam de persones majors, han mort totes soles, aïllades, una
qüestió que no voldríem ni per a les nostres mares ni per als
nostres pares ni per als nostres familiars que ens han precedit. 

Per tant, la limitació parcial o total de les seves capacitats
pensam que requereix inevitablement l’assistència i per tant el
contacte amb tercers en el seu dia a dia i de forma constant. 

Segons dades de la Conselleria d’Afers Socials i Esports,
hi ha un total de 4.316 places a les residències de la tercera
edat, de les quals 2.274 són privades. Només a Mallorca hi ha
3.638 majors en residències de l’illa, 840 residents a les del
Consell Insular de Mallorca, 2.500 usuaris a les privades i 288
majors a les residències municipals. 

Per això, i entre d’altres motius que teniu a l’exposició, el
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes presenta la
següent proposició no de llei: “El Parlament de les Illes insta
el Govern i els consells insulars davant de les possibles
futures emergències sanitàries estudiar la modificació dels
protocols d’actuació executats en aquesta ocasió en relació
amb els centres de dia i assistencials, residencials  i
sociosanitaris . Segon. El Parlament de les Illes insta el
Govern i els consells insulars a treballar per la millora de la
qualitat i el funcionament dels centres de dia i assistencials,
residencials i sociosanitaris dotant-los d’un estoc suficient
d’equipaments de protecció i de més professionals formats i
capacitats en el tractament de pacients amb malalties
cròniques i/o que necessitin serveis pal·liatius.”

Ahir es va reconèixer per part de la consellera també. És
a dir, està clar que ens ho hem de replantejar. Aquesta PNL va
en aquest sentit, hi ha coses que s’han de replantejar, que en

aquesta pandèmia facem de la crisi, oportunitat, i que
aconseguim, que puguem aconseguir que millorin les coses en
aquest sentit. 

Per altra banda també, “el Parlament de les Illes insta el
Govern a impulsar -i també els consells-, a impulsar la creació
d’un sistema d’informació públic, unificat i actualitzat que
permeti un seguiment dels paràmetres de qualitat assistencial
a pacients crònics o amb necessitats pal·liatives i que inclogui
un registre sobre els recursos sociosanitaris disponibles.
Quart. El Parlament insta els consells insulars, el Govern i la
Federació d’Entitats Locals de les Illes a reforçar la
coordinació institucional en matèria sociosanitària, dotació de
mitjans, als ajuntaments perquè puguin prestar serveis
assistencials.  I cinquè. El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de les Illes a estudiar la creació de la figura del
defensor de la gent gran.” 

Sabem que estam a un moment d’austeritat, comprenem
que hem criticat en moltes ocasions la proliferació de càrrecs
públics, però també comprenem que hi ha d’haver una figura
que defensi la gent gran i que sigui independent. Estan
indefensos en moltes ocasions, a vegades a casa seva, a
vegades a residències, i pensam que és imprescindible aquesta
figura. M’és igual la forma que tengui, el nom que li vulguem
posar, però pensam que és molt imprescindible. Per tant, un
professional independent, acreditat, de prestigi, amb funcions
d’inspecció i control sobre l’actuació de les administracions
públiques i que vetlli per la qualitat de vida dels nostres majors
a tots els àmbits. 

Efectivament, coment, la PNL no només la llegeixo, em
sap greu, però és per explicar exactament les motivacions.
Esper que ens doneu, diputats i diputades, el sí. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part dels  Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, MÉS per Mallorca i Grup
Socialista s’ha presentat una esmena, per a la seva defensa té
la paraula per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos la
Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts. Sra. Mayor,
quan vulgui.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Primer de
tot, volem donar les gràcies al personal i a tots els treballadors
i treballadores del Parlament per fer possible que aquesta
setmana retornem a l’activitat parlamentària en aquest estat
d’alarma, encara que sigui de forma telemàtica.

Avui en aquesta comissió feim debat i  votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 6239, que presenta El Pi, per
a la millora de l’assistència sociosanitària al col·lectiu de la
gent gran de les Illes Balears. Cap país ni societat no estava
realment preparat per viure una crisi relacionada amb una
pandèmia d’aquesta magnitud i en aquestes setmanes ha quedat
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patent les fortaleses i també les debilitat del sistema de
benestar que tenim actualment. Totes les forces polítiques
hem de treballar per blindar els drets de to ta la nostra
població, especialment dels més vulnerables, com és el cas
que ens porta avui, els nostres majors. 

Des d’Unides Podem ja li vàrem demanar ahir a la
consellera que s’augmentin les inspeccions a les residències
concertades i que es millorin les condicions laborals dels
treballadors i treballadores dels centres de persones majors.
És necessari augmentar els recursos per protegir els nostres
majors. 

D’aquesta pandèmia ja res no serà igual, necessitam
repensar-ho tot, des del model energètic fins a la comunicació
per construir una nova realitat més justa i democràtica. És de
necessitat imperiosa replantejar-nos el nou model de
residències que tenim actualment. En aquesta mateixa
comissió s’ha exposat diverses vegades i per quasi totes les
formacions polítiques. És el moment de fer-ho, d’aquesta crisi
hem de sortir junts i passa per la solidaritat en el tema social. 

La PNL que avui debatem demana mesures per a futures
emergències sanitàries. Tal com ha dit la diputada Sra. Pons,
el sentit de totes les mesures que demana, futures
emergències sanitàries per estudiar la modificació dels
protocols, continuar treballant en la millora del funcionament
dels centres de dia sociosanitaris, la creació d’un sistema
d’informació públic, reforçar la coordinació institucional en
matèria sociosanitària. El Govern actualment ja està fent
aquesta feina, però en el sentit que hem de replantejar tot el
sistema de benestar de les persones majors, es fa necessari
que també entri dins de totes les mesures que proposa El Pi.

En aquest sentit, des d’Unides Podem, PSIB-PSOE i MÉS
per Mallorca, hem presentat una esmena al punt cinquè, en la
figura del defensor, que diu: “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a estudiar, dins del marc de
la futura llei de protecció de drets de les persones majors que
s’ha de desenvolupar durant la present legislatura, la creació
de la figura del defensor de la gent gran”.

 Creim que ara mateix s’obre un inici d’un espai, ja tenim
que s’ha aturat, es va paralitzar per tota aquesta crisi del
coronavirus un grup de feina i una mesa de feina juntament
amb els col·lectius de la tercera edat per treballar precisament
de cara a la futura llei de les persones majors i creim que aquí
és l’espai on s’hauria de debatre o en aquest cas concretar
exactament les necessitats i, si més no, el que hauria de ser
aquesta figura que (...).

Per tant, Sra. Pons, li demanam, per favor, que sí que
accepti l’esmena i nosaltres, el meu grup parlamentari, votarà
a favor de la seva proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Mascaró, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots aquesta
vegada telemàticament i des de Menorca. Molts de canvis hem
tengut des del passat mes de febrer quan arribava la notícia del
primer cas de coronavirus a Espanya. A les Illes Balears el
primer cas també a principis de febrer i el segon ja s’allargava
fins a inicis del mes de març. Des d’aquell moment fins a dia
d’avui la vida de tots ha tengut canvis importants. Tot i haver
passat poc més de sis setmanes enfora ja ens comença a
semblar el primer decret d’estat d’alarma, tot i que confinava
a casa la majoria de la població. En aquest curt temps moltes
han estat les mesures i els canvis introduïts des de les
principals institucions del Govern, mesures sanitàries, socials,
econòmiques, educatives, de tots els àmbits, i que s’han anat
preveient i executant amb la major celeritat possible amb
l’objectiu final de poder reduir la transmissió del virus i poder
permetre que els sistemes de salut puguin assistir i protegir
les persones amb més risc sanitari, en aquest cas la gent gran
i persones amb patologies prèvies. Així com, per suposat,
també la resta de la ciutadania.

La proposta que avui presenta El Pi entenem neix
directament de mesures en part ja adoptades durant aquest
temps, es pretén consolidar-les o bé reforçar-les per a futures
emergències. Dins aquestes mesures es troben les mesures de
control i de protocol.

Ahir mateix les conselleres de Salut i Afers Socials ens
explicaven sobre el proveïment de material i els protocols i
sobre les proves realitzades. Fins aquest moment el Servei de
Salut ha dut a terme fins a 5.060 proves de detecció de la
COVID-19 a 20 residències de gent gran i a 6 centres de
discapacitats. Del total de les proves, 2.640 s’han fet entre
usuaris i 2.520 a treballadors. S’ha fet un esforç especial per
detectar tots els contagis nous entre els col·lectius -com deia-
més vulnerables. S’ha fet un cribratge progressiu i generalitzat
prioritzant on hi ha hagut els casos positius. 

Altres mesures de control sanitari que hi ha hagut que
s’han adoptat en els centres de dia i assistencials, residències,
centres sociosanitaris, que s’han emmarcat des del criteri
científic i preventiu, han estat mesures de prevenció de
professionals, usuaris, d’higiene, d’optimització d’espais o
aïllament si era necessari o d’ingrés hospitalari; sempre amb
la prevenció com a principal objectiu. 

S’ha de tenir en compte que aquesta crisi mundial també
s’ha hagut d’afrontar des d’un desconeixement inicial de la
malaltia que ha pressionat to ts  els països i serveis on els
investigadors i metges epidemiòlegs ens ajuden a combatre’l.
Un virus que hem hagut d’anar coneixent dia a dia com
implicava realment a la malaltia. Totes aquestes accions que
abans he citat ens han fet avançar cap a un objectiu de superar
l’actual crisi.

Quant a la proposició que ens ocupa, als punts 1  i 2
d’aquesta PNL entenem que ha de valer aquesta experiència,
experiència de gestió, si és el cas de perfeccionar-la de cara
a altra possible emergència sanitària com cita també el text.
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Esperam que no sigui..., però que valgui, que basti aquesta
experiència si arribés el cas. 

Amb aquest esperit constructiu votarem favorablement a
aquests dos primers punts, d’estudiar la modificació si escau
del protocols per a futures emergències i  de treballar per
millorar la qualitat dels centres i dotar-los d’estoc suficient i
de professionals formats.

Tots aquests canvis s’han produït i s’han precipitat i produït
per aquesta gran crisi mundial que (...)... tenim en el nostre cas
un cert avantatge que se suspenen damunt l’estat del benestar
creat amb molts d’anys que a vegades ha estat en perill i que
no ha estat fàcil de mantenir.

Quant al tercer punt de la proposició, es demana impulsar
un sistema d’informació públic, unificat i actualitzat que
permeti el seguiment dels paràmetres de qualitat assistencial
en pacients crònics i/o amb necessitats pal·liatives i que
inclogui un registre sobre els recursos sociosanitaris
disponibles. També hi votaríem a favor.

Aquí m’agradaria recordar també que els controls sanitaris
recents es fa des de la Conselleria de Salut i que quant a
centres també existeix el Decret 86/2010 que se sustenta
sobre la Llei 4/2009 que estableix que els principis generals
i les directrius de coordinació per a l’autorització i la creació
de serveis socials d’atenció a les persones grans, persones
amb discapacitat als centres i els requisits d’autorització que
ja es regulen unifiquen en el sentit de qualitat els serveis dels
professionals i dels mitjans materials de les infraestructures
per a aquest registre de recursos i la qualitat que estiguin
establertes i registrades bé des de l’obertura dels centres tot
i que, evidentment s’hi puguin establir (...)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Mascaró, ha esgotat gairebé el seu temps, pot anar
acabant per favor.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

... sí, sí, ja acabo, president. 

El quart punt fa referència a la coordinació entre
institucions que abans de la crisi ja havia millorat des de 2015
i que durant aquesta crisi s’ha potenciat i que ens podria servir
d’exemple per a futures situacions de coordinació.

Quant al cinquè punt, bé, faig meves les paraules de la
diputada d'Unides Podem quant al fet que s’hauria d’aprovar
l’esmena des de la creació de la pròxima llei de protecció de
drets a les persones.

I per acabar, resum les... al marge de les dades de... de les
(...) de planificació i organització de la crisi que ens deixa, és
lamentar la pèrdua de persones que són les nostres arrels i tot
el que som, des del Grup Parlamentari Socialista valoram
positivament els punts d’aquesta proposició ja que cerquen els
mateixos objectius que s’han implementat durant aquesta crisi

que són per als més necessitats i que davant els canvis
demogràfics futurs que vindran seran necessaris (...).

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Mascaró. Comença el torn de posició
de fixacions per part del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sr. President. Bon dia a totes i a tots, dèiem ahir i també
s’ha dit avui que a causa de les crisis s’avança, les crisis fan
moure les coses, fan que avui per exemple puguem tenir
aquesta comissió, com abans hem tengut la Comissió de Salut,
i gran part dels membres d’aquesta comissió, els tenguem de
manera telemàtica. 

És una opció que teníem a les comissions de poder-les fer
de manera telemàtica al nostre reglament, però ha fet falta
desgraciadament aquesta crisi de la COVID-19 perquè això
hagi estat avui una realitat i crec que això dins la desgràcia que
hem tengut amb la crisi de la COVID-19, és una bona notícia,
que anem avançant. 

Vull agrair al Parlament que hagi posat els mitjans i agrair
a tots els treballadors del Parlament que fan possible aquests
plens i aquestes comissions.

Nosaltres donarem suport a aquesta PNL, com també
donarem suport a l’esmena que ha presentat el Partit
Socialista, Podem i MÉS.

Hem de dir que ens pareix una PNL necessària, necessària
ara i necessària per al futur, no només a causa del que estam
vivint ara en aquests moments de la crisi de la COVID-19.

Ens sembla bé, ens sembla primordial revisar protocols,
sempre, ara en aquests moments més que mai, però revisar el
protocol d’actuació que s’han duit a terme en aquest cas per
avançar de cara a futur i que ja en quedin uns altres que siguin
més concrets i millors dels que hem tengut ara, ens pareix
important. Per això donarem suport al punt 1.

Al punt 2 hi ha una dotació  d’un estoc suficient
d’equipament de protecció i més professionals formats. Jo ho
deia avui aquí, ho deia ahir aquí en el tema de les residències,
ara, en aquests moments les residències privades que tenen
molts pocs casos de contagiats tenen un greu problema per
tenir material d’equipament de protecció, no tenen EPI. Tenen
un autèntic drama perquè no se’ls permet accedir a la compra
d’aquests EPI i ha de ser el Govern... esperant el repartiment
del Govern, evidentment el Govern primer dóna aquest
material als sanitaris, després a les residències pròpies del
Govern, a les que tenen més afectats i més contagiats i a les
residències on hi ha molts pocs contagiats el repartiment és
mínim. 
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Per tant, ens pareix primordial que per igual -que per igual-
hi hagi un estoc de protecció. No podem tenir uns
professionals que vagin a fer feina sense la protecció
necessària perquè a més sabem perfectament que la gent gran
és un col·lectiu dels més vulnerables, per no dir el més
vulnerable, junt amb les persones que tenen discapacitat dins
la COVID-19.

Evidentment, també en qüestió de sanitaris, diu “més
professionals formats i capacitats”, jo també ho deia ahir, el
Govern ha intervingut dues... ha tancat dues residències i ha
intervingut dues residències. En aquest moment, avui en dia la
residència DomusVi i el Col·legi d’Infermeria cerquen
infermeres per a la seva residència perquè no en tenen. 

En aquest cas jo ho vaig demanar ahir a la conselleria, seria
molt important que l’Ibsalut dotàs de sanitaris en aquest
moment en aquestes dues residències intervingudes perquè els
sanitaris com que les residències no són centres sanitaris,
evidentment són centres assistencials, idò és clar, en aquest
moment per a les persones que tenen contagiades i
malauradament se’n segueixen contagiant més ara necessitam
més sanitaris. Jo crec que amb  aquests dos casos l’Ibsalut
hauria d’aportar aquests sanitaris.

El sistema d’informació pública unificat i actualitzat que
ens permeti saber el nivell de qualitat de les nostres
residències també evidentment ens pareix importantíssim i
ens és igual si són públiques o privades. 

A nosaltres -i jo ho deia ahir- ens pareix molt bé aplaudir
a les vuit del vespre als sanitaris, però a tots els sanitaris, de
la mateixa manera que en aquest moment ens hem adonat de
com és d’important tenir unes bones residències, en aquest
moments a totes s’ha de garantir que tenguin uns serveis de
qualitat, ja siguin públiques o privades.

El reforç de coordinació entre Govern, consells i la FELIB
també ens pareix primordial. La veritat és que és bastant
dramàtic escoltar els regidors de serveis socials, jo he estat en
contacte amb ells, he parlat amb molts de batles, la veritat és
que han tengut molts de problemes per trobar material. Vull
dir..., hi havia un batle que em deia: “19 mascaretes m’han
costat 1.900 euros”, perdó “cent mascaretes ens han costat
1.900 euros”, em deia, però és el que ens ha costat trobar-les,
el drama ha estat trobar-les, els 1.900 euros ha estat el menys
important.

Per tant, és importantíssima aquesta coordinació entre
institucions. No pot ser, i em pareix molt bé que la conselleria
digués ahir que les residències que són, que depenen
directament del Govern han tengut molt de material, de fet en
tenen en estoc perquè l’havien comprat i són les residències
que tenen més material, estam molt contents que les
residències del Govern tenguin material, però no podem
deixar les residències que depenen d’ajuntaments o  de
consells, o fins i tot com deia abans de les privades, que no
tenguin aquest material tan necessari.

Estudiar la creació del defensor de la gent gran. Nosaltres
creim sincerament que el que fa falta ara en aquests moments
és un síndic de Greuges, un síndic de Greuges que a més està
reconegut...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha acabat el seu temps, si vol anar acabant, per
favor.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Acab. Crec... que a més està reconegut volia dir al nostre
Estatut d’Autonomia, d’acord?, i és una assignatura pendent
d’aquest parlament.

Dit això, ens pareix bé en aquest cas que acceptin l’esmena
del Grup Socialista, Podemos i MÉS perquè ens pareix que
dins aquesta llei que es vol fer seria una manera que hi hagi
aquest figura reconeguda.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. En primer lloc, bon dia a tothom de
bell nou, als que sou presents i una salutació molt especial a
les companyes de Menorca i al company de Menorca,
d’Eivissa i de Formentera.

Estam en una situació excepcional, és evident, és un
argument que dóna el Govern de les Illes Balears cada vegada
que feim alguna iniciativa i quan li plantejam preguntes de
control i empatitzam amb aquesta... fins i tot amb les
respostes que es donen, no només amb les que donen els
responsables polítics, sinó les que assumeixen els mateixos
professionals sanitaris i sociosanitaris. 

Per això mateix no val l’argument que, quan es duen
iniciatives aquí, amb aquesta situació, per fer front en aquesta
situació i en pla positiu com la que du avui El Pi amb aquesta
proposició de llei que es doni l’argument que hi ha coses que
ja s’estan fent, que hi ha una normativa que ja s’està aplicant i
que... Evidentment hi ha una normativa, s’estan fent coses,
però tots reconeixem que no es fan les coses amb suficient
rigor i amb suficient immediatesa per donar una resposta a la
crisi que hi ha. No dic que s’estigui fent malament. Dic que
s’està fent insuficient i precisament s’està fent insuficient
perquè és una situació que es gestiona amb una crisi que ens
supera i que és desconeguda la pròpia definició del virus del
COVID, dels SARS-CoV-2, que provoca la COVID.

Per tant, ja manifest el nostre suport a la proposició no de
llei íntegrament tal com està. Sí que hem sembla correcta i
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adient l’esmena que ha fet el Partit Socialista, MÉS per
Mallorca i Unidas Podemos perquè si hi ha una iniciativa
legislativa en aquesta comunitat que contemplarà una cosa
immediata que serà quasi, quasi més immediata i més possible
que la figura del síndic de Greuges que recull un debat molt
més complex i que a més a més el nostre grup parlamentari va
dur aquí i que va demanar al Govern si es faria i va dir que es
duria una proposta a aquesta cambra.

Nosaltres trobam que ha de ser el síndic de Greuges
perquè té els instruments, és un òrgan independent i ha de, no
només els drets dels ciutadans en generals, sinó específic a
més dels infants i els de la gent gran, però tot i això ens
sembla correcte i donarem suport a l’esmena.

El que sí vull fer, permetin-me, companys diputats i
especialment la Sra. Pons que ha fet la proposició, és que faci
un seguiment de cadascun dels punts.

Les persones grans evidentment i les persones que estan
en residències assistencials a més a més duen incorporades,
molts d’ells o gran nombre d’ells, malalties, malalties ja fins
i tot cròniques, per la qual cosa és un col·lectiu amb una
incidència de... de necessitat de millor cura i atenció. Per tant,
quan parlam d’estudiar i parlam de considerar crec que no hem
d’esperar moltes coses i nosaltres ahir en la interpel·lació de
les dues conselleres ho vàrem dir: hi ha mesures que s’han de
fer immediates. L’estoc, vàrem exigir nosaltres a la consellera
Fina Santiago que ha de ser ja, amb iguals condicions que
qualsevol centre de salut o centre hospitalari, immediatament.

També amb un altre grups parlamentari valoràvem i crec
que va ser, crec no, estic ben segur que va ser la Sra. Tur, que
va ser el Grup Mixt quan parlàvem que s’ha de reconsiderar la
normativa i la capacitat d’inspecció i de seguiment continu
d’aquests protocols i compliment de les residències públiques
i privades que gestionen altres administracions. Per tant,
entenem que no s’ha d’estudiar, sinó que s’ha de fer de la
forma més immediata. No podem esperar tampoc a dur a
terme mesures de modificació d’espais o d’adaptació d’espais
ni la formació que necessiten els treballadors, des dels
treballadors i treballadores de la neteja fins als treballadors
sanitaris, per abordar aquesta crisi. Ho hem de fer ja, no hem
d’esperar..., i ho deia la consellera Santiago, que havíem
d’esperar a veure els resultats i les bones pràctiques, hi ha
decisions que hem de prendre ja. Jo encoratjo, malgrat
nosaltres no farem cap esmena de transacció perquè entenc
que la filosofia està més que clara, però sí que instarem
l’administració que prengui mesures immediates i a curt
termini amb la filosofia d’aquesta mateixa proposició no de
llei.

I finalment vull dir que... quan parla dels ajuntaments, i és
una de les coses que s’han de fer immediates, també s’ha de
fer ja. El que no es pot fer és traslladar la responsabilitat de
manca de material o de reposició de material als ajuntaments
de cap de les maneres. Moltes d’aquestes residències i centres
assistencials han rebut material gràcies a la solidaritat dels
veïnats i veïnades dels municipis on hi ha aquests tipus de
centres i de residències. Per tant, és evident que als

ajuntaments se’ls ha de donar sempre suport, però sobretot
s’ha de reconèixer el treball que han fet molts de veïns i
veïnes dels municipis de les nostres illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gómez i Gordiola. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Nosotros vemos esta proposición no
de ley muy positiva y muy apropiada, más los tiempos que
corren. Creemos que debemos revisar cómo se ha gestionado
esta emergencia y al margen de las responsabilidades o de las
posibles responsabilidades que puedan derivarse por los
responsables de esta gestión en caso de que hayan fallado
mecanismos o que se hayan inaplicado algunas medidas que
deberían haberse aplicado, sin duda debemos modificar todo
aquello que no haya funcionado. De ahí que el primer punto de
esta proposición no de ley sea muy bienvenido por parte de
nuestro grupo.

Por otro lado, me consta que actualmente existe una
normativa que regula de modo riguroso el personal con el que
tiene que contar un centro asistencial, residencial o un centro
de día o socio-sanitario  en cuanto a titulación, en cuanto a
ratios de personal si bien cualquier mejora en la calidad y el
funcionamiento siempre será bienvenida. Por tanto, también
es adecuado este segundo punto.

En cuanto al sistema de información público y unificado
es absolutamente necesario y creemos que los ciudadanos
deben tener todas las facilidades posibles para acceder a los
servicios públicos a los que tienen derecho y conocer el grado
de calidad de esos servicios. Si además constituye una
herramienta para conocer la valoración de calidad de los
recursos disponible contribuiremos a fomentar la búsqueda de
la excelencia en servicios tan sensibles y tan necesarios como
estos.

También es cierto que muchos ayuntamientos disponen de
más medios que otros para atender a los ciudadanos por lo que
en un ámbito tan importante como la atención a las personas
más vulnerables y dependientes, pues reforzar la coordinación
institucional es imprescindible a fin de que los servicios
asistenciales lleguen a todos por igual.

Y finalmente en cuanto a la figura del defensor de la gent
gran es justamente una de las grandes carencias que tenemos
en esta comunidad autónoma, entendiendo que sea
efectivamente independiente, claro está, luego veremos cuál
será la aplicación que pueda hacer el Gobierno balear de esta
medida, pero así como está planteada e incluso con la
enmienda que han introducido los grupos que sustentan al
Gobierno, consideramos que sí que es necesario que haya esta
figura de inspección y control independiente. Sabemos que
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ahora mismo hay muchas entidades..., perdón muchas
residencias, muchos centros que dependen de los consejos
insulares y que son los propios consejos insulares los que se
inspeccionan a sí mismos. Por tanto creo que sí que es
importante que haya una figura independiente que pueda
controlar cómo se está llevando a cabo esta labor asistencial
y que controle en definitiva el funcionamiento de estos
centros y cómo llevan a cabo la prestación de los servicios
por parte de las administraciones públicas.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur. Abans que..., no ho ha dit,
convendria especialment a efectes d’acta que quan he demanat
si es produïen substitucions perquè la titular és la Sra. Font i,
per tant, convendria en tot cas que quedàs en acta que és en
substitució de la Sra. Font. Sra. Tur, en voler, gràcies.

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sí, bon dia a tothom de nou. Sí, Sr. President, té vostè tota
la raó perquè quan vostè ha demanat si es produïen
substitucions jo encara estava col·loquialment parlant amb el
xip de fa uns mesos quan teníem una..., quan estàvem al càrrec
de comissions diferents. Ara hem fet un canvi dins el grup i és
totalment cert, per tant, deman disculpes.

Bé, en relació amb el nostre posicionament jo crec que
seré també breu perquè se n’ha parlat i crec que és un tema
que està prou..., bé, no sé si prou, si suficientment debatut no
perquè queda molt per parlar-ne, però en tot cas crec que en
aquesta comissió ha quedat bastant clar com ho veu tothom.

A veure, jo a la intervenció d’ahir en el ple, quan la
consellera Santiago va fer la seva exposició respecte de les
accions que ha fet el Govern des de l’àrea de Benestar Social,
una de les qüestions que ja vaig plantejar era que...

(Tall del so)

... les residències en l’àmbit estatal ha quedat molt en
evidència, però també en l’àmbit autonòmic, segurament no
per una falta de professionalitat sinó per una falta de
coordinació entre administracions i també per una falta
d’implantació de protocols que potser fins ara no havien estat
necessaris, o no tan necessaris, però que a partir d’ara sí que
ho són, i no només segurament en l’àmbit estrictament
sanitari, potser també es requereixen protocols en altres
àmbits dins el sistema de residències de les nostres illes.

Però és cert que des del moment que hi ha certes
anomalies, per exemple, el fet que les residències de l’illa
d’Eivissa, les públiques, estiguin gestionades per part del
Govern quan en realitat aquest és un àmbit competencial dels
consells insulars això és una anomalia, això és una disfunció.
El fet que hi hagi residències privades que obeeixen uns
criteris i residències públiques que obeeixen altres estàndards

això també és una disfunció. Per això ja va sortir ahir el fet, jo
crec que tothom hi estarà d’acord, que cal revisar la normativa,
cal revisar els protocols i cal fer una revisió a fons de com han
de funcionar les residències, ja siguin públiques o privades. 

Sense afany, evidentment tot això sense afany de criticar
negativament ni criminalitzar ningú, és a dir, ni els gestors de
les privades ni els gestors de les públiques perquè aquí el que
ha quedat en evidència és que fa molta falta fer-hi feina
sobretot en l’establiment d’uns criteris de qualitat assistencial,
sanitari, social, etc. 

Dit això, tot el que planteja El Pi va en aquesta línia
bàsicament, són propostes que van en aquesta línia i, per tant,
en general hi estic d’acord perquè crec que el que posa en
evidència és aquesta situació i que El Pi el que ha fet aquí és,
crec que també amb molta bona intenció, tractar de buscar
aquest punt de coordinació que ara mateix no s’està produint
i aquesta millora de la qualitat que també és molt necessària. 

Amb l’únic punt -i ja acab la meva intervenció-, amb l’únic
punt que ja no hi estic d’acord amb El Pi és quan demana un
defensor de la gent gran, i vull explicar per què, perquè
personalment, i en representació de la meva formació, crec
que aquí del que es tracta és que d’una vegada per totes
tenguem un síndic de Greuges a les Illes Balears i que no
demorem més la posada en marxa d’aquesta figura, no ho
demorem ni un minut més perquè crec que després de tota
aquesta situació tan desbordant i de tanta emergència en tants
d’àmbits queda molt c lar que aquesta figura hi ha de ser ja.
Nosaltres ho reivindicarem novament i ho tornarem a
demanar, com ja hem fet en altres ocasions. 

Ara bé, si hem de tenir un defensor del pacient, com ja
preveu la Llei de salut, hem de tenir un defensor de la gent
gran, hem de tenir un defensor del menor, hem de tenir un
defensor per a cada col·lectiu que existeix a les nostres illes,
jo crec que estam, primer, impedint, re tardant amb totes
aquestes mesures puntuals i aïllades la posada en marxa
d’aquesta figura del síndic de Greuges. Per altra banda, traient-
li funcions. No oblidem que al cap i a la fi que les Illes Balears
no són una població tan grossa, jo crec que si tenim aquesta
figura ben creada i una oficina del síndic de Greuges ben
creada i ben dotada es pot fer tota aquesta feina. 

Per això, pens que no és necessari ni justificada la figura
del defensor de la gent gran sempre i quan tenguem un síndic
de Greuges fent la seva feina. A part per una altra qüestió, i és
que davant l’emergència econòmica i davant el trasbals que
suposarà tot això al pressupost autonòmic, que encara no
coneixem perquè estam esperant la compareixença de la
consellera d’Hisenda, crear noves figures quan segurament el
que molt probablement passarà és que n’haurem d’anar
retallant algunes, no veig com encaixam aquests interessos,
francament, no veig com ho encaixam.

Per tant, en resum, votaré a favor de tots els punts,
demanaria votació separada, i votaré en contra del punt cinquè
d’El Pi, però també de l’esmena que han presentat altres grups
a aquest punt perquè al cap i a la fi no acaba de definir-se
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respecte d’aquesta figura del defensor de la gent gran i ho
posposa a una futura llei de gent gran. Jo insistesc, crec que
aquesta figura ara mateix no es justifica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per deu minuts, si així ho demana la ponent, no. 

Aleshores, un cop escoltades les diferents intervencions,
el grup proposant pot fixar la seva posició i assenyalar si
accepta l’esmena. Té la paraula la Sra. Pons, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyors i senyores diputats. També
saludar els companys diputats i diputades que són a les altres
illes, tant de bo la normalitat absoluta pugui tornar ben prest
i ens puguem reunir com és habitual a la mateixa sala i de
manera presencial, si és que ha de ser així i no canvia, perquè
sé que també hi ha peticions que van en el sentit de poder la
feina telemàticament, però en qualsevol cas us vull donar les
gràcies pel suport a aquesta iniciativa. 

Diu una sèrie de coses, és cert, com deia el nostre
company diputat del PSOE, que sí, és veritat que el Parlament
de les Illes ja ha començat i que té uns protocols d’actuació
que efectivament hi ha d’haver o hi ha funcionament de centres
de dia assistencials residencials, estocs suficients
d’equipaments, ... Tot això vostè em diu que ja s’ha començat
la feina, estic absolutament d’acord que s’ha començat, però
també és clar que és absolutament insuficient i hem vist com
si haguéssim tengut el material que havíem de tenir les coses
haguessin estat molt diferents. 

Pel que fa a les residències públiques i privades, nosaltres
també pensam que no s’ha de fer distinció en aquests
moments, que l’administració és la que ha de protegir i ha de
vetllar que tothom tengui les mateixes oportunitats i la
mateixa protecció, tant el personal com són els usuaris
d’aquestes residències. Ahir Fina Santiago parlava d’un 60%
i un 40 i que volia revertir la situació. Fins que això arribi tots
han d’estar protegits, no hi ha residències que són nostres i
residències que no ho són, perquè la gent major a vegades va
a residències privades perquè no hi ha places a les públiques,
i tots ho tenim absolutament clar. 

Passa igual amb els municipis. És cert que des del Govern
s’ha autoritzat els municipis que comprin la protecció que
necessitin, però si ho té difícil el Govern més difícil ho tenen
els municipis i més difícil ho tenen les empreses privades i
més difícil les funeràries privades, com també ahir li vàrem
recordar a la consellera i ens va donar la raó. 

Pel que fa al punt 5, que ha creat una certa controvèrsia,
sobretot a la diputada Sílvia Tur, li he de dir que per a mi és el
punt més important, és la joia de la corona d’aquesta

proposició no de llei. És a dir, una persona gran no està
protegida quan li dones menjar, quan la tens neta i quan li has
donat els medicaments que necessita. Una persona gran està
bé i està ben tractada quan la seva dignitat no es pertoca, és a
dir, quan no hi ha abusos, com sabem que n’hi ha a vegades, no
parl d’aquí en concret, no acuso a ningú, però quan sabem que
són igualment vulnerables o més que els infants. Per tant, si
tenim una figura del defensor del menor crec que és
imprescindible que no ja l’administració a través d’aquesta
figura, i ha de ser independent, protegeixi els centres i vigili
la qualitat assistencial que donen sinó que aquesta gent gran ha
de poder protestar a través d’una figura d’un defensor a qui li
puguin dir, perdona, és que no m’han donat de menjar; perdona,
és que no em canvien el bolquer; perdona, és que..., el que
sigui, ells o els seus familiars.

Per tant, no pensam que sigui una vigilància a través d’una
figura com és el cas del síndic de Greuges, que la veim
imprescindible, el que passa és que si hi ha un defensor del
menor és l’equivalent. La nostra gent gran són els nostres nins.
Ma mare té 96 anys, és la meva bebè i la tenc entre cotons.
Qui no vulgui cuidar així els majors..., que sé que no és el cas
d’aquests diputats i diputades, no ens va bé. Nosaltres pensam
i defensam aquesta figura per sobre dels altres perquè va més
enllà de tenir-los cuidats, va cap a una direcció clara que és
mantenir la seva dignitat i que ells puguin denunciar quan una
cosa no està ben feta. 

És el síndic de Greuges? Bé, el síndic de greuges està molt
bé, però tal vegada abasti massa coses. És a dir, si pensau que
és necessari un defensor del menor i un defensor del pacient,
nosaltres pensam que el defensor de la gent gran és tant o més
necessari per a aquestes persones vulnerables que han donat la
vida per nosaltres.

Gràcies pel suport, en qualsevol cas. Per suposat,
acceptam l’esmena. Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pons, han demanat votació separada, també
l’acceptaria?

LA SRA. PONS I SALOM:

Perdó, que me he venido arriba, m’he emocionat ara, avui
és un dia d’emocions. Sí, sí, acceptam votació separada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Si els sembla bé, i perquè no sigui
caòtic, i si el lletrat m’ho permet, podríem votar de manera
separada atès que sembla que hi haurà el mateix sentit del vot
del primer punt al quart punt, per un vent, i després el cinquè,
amb l’esmena incorporada per l’altre. Va bé que ho facem
d’aquesta manera?
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Per tant, la secretària ara que procedeixi a la lectura del
nom de cada diputat i diputada membre de la Comissió perquè
formuli el seu vot. Irantzu?

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Margarita -sí- Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

A favor.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. María Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Gràcies. Idò, tenim unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a votar el punt cinquè de la PNL
amb l’esmena incorporada. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Margarita Durán i Cladera.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Ferrer i Ripoll.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA.

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sr. Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

A favor, sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Cristina Mayor i Abad.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Maria Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA:

Sra. Sílvia Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS:

Abstenció. 

LA SRA. SECRETÀRIA:

Idò tenim 12 vots a favor i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada aquesta
proposició no de llei RGE núm. 6239/20, relativa a la millora
de l’assistència sociosanitària al col·lectiu de gent gran de les
Illes Balears.

2) Proposició no de lle i RGE núm. 6274/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
tests a residències i  centres de discapacitats.

Passam ara al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 6274/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a tests a residències i centres
de discapacitats.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202006274
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Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El passat dia 11 d’abril el Govern de les Illes Balears va
haver d’intervenir dues residències: la residència Oasis i la
residència DomusVi. Dies després en un sol dia hi va haver sis
defuncions, sis morts de persones majors, grans que havien
mort a causa de la COVID-19 a residències.

El goteig tant de contagis com de persones mortes a les
residències sabem que ha estat constant. Temps hi haurà de
reflexionar, d’avaluar, de mirar quina ha estat la gestió del
Govern i de parlar de moltes coses.

Avui, i jo ho deia ahir, ens volem centrar en aquests
moments a aturar al màxim possible el contagi a les
residències i l’única manera que ho tenim, l’única eina que
s’ha demostrat efectiva per intentar pal·liar el contagi a les
residències són els tests.

Sabem que l’OMS havia recomanat els tests, tests i tests.
Nosaltres els hem demanat per activa i per passiva al món dels
sanitaris. Creim que els sanitaris no poden fer feina sense
aquests tests. Sabem que hi ha sanitaris que poden estar
perfectament sense cap tipus de símptoma i estar contagiats
i en aquest moment fent la seva feina també fins i tot pot posar
en perill la seva pròpia salut i la salut dels altres, però dins el
món de les residències és importantíssim fer tests per saber
quines són les persones contagiades, quines són les persones
contagiades asimptomàtiques i quins són aquells residents,
usuaris, interns que no tenen cap tipus de contagi, igualment
estic parlant també dels treballadors de les residències.

Per això, nosaltres dèiem ahir que és important a part dels
tests tenir alguna residència em referesc neta perquè puguem
fer el cribratge de les persones que estan contagiades, les que
no i altres i poder-les separar per poder dividir en grups
aquestes persones.

El tema de separar les residències en plantes sabem que
moltes vegades no ha estat efectiu i a més també vàrem veure
l’altre dia que USO havia denunciat que la planta número 9 de
la residència de la Bonanova, aquesta planta que devia ser una
planta neta per a més de trenta residents no ha estat així, també
(...).

Per tant, creim que l’important són tests a tothom ja, de fet
creiem que ja haurien d’haver estats fets pràcticament a totes
i no ha estat així.

Vàrem saber ahir que s’han fet pareix ser a 20 residències
de 55, els tests, i pareix que és intenció del Govern seguir per
aquest camí, tests als sanitaris i tests a les residències. 

Quan nosaltres vàrem plantejar aquesta proposició la
vàrem plantejar amb un caràcter de molta urgència i crèiem
que com que havia arribat... havia arribat un gran nombre de

tests a les Illes Balears crèiem que per darrere dels sanitaris
hi havia d’haver tot d’una les residències i crèiem que era
necessari fer un pla de xoc, que amb 48 hores intentar fer tests
massius a totes les residències. 

Sabíem que era possible en aquell moment perquè havien
arribat molts de tests i després d’aquests tests massius idò
començar a dividir, com el que deia abans, en diferents grups.
És que només hi ha una manera que és evitar els contagis. 

També vagi dir ahir que el Dr. Arranz havia dit que a causa
que ara s’estaven fent més tests a residències també tenien
molts més hospitalitzacions. És a dir, se n’havien adonat que
quan tenien els tests fets ja determinats símptomes era perquè
eren persones que tenien la COVID-19 i tenien més persones
hospitalitzades tant a Son Espases com a altres residències.

Per tant, del que es tracta és de salvar vides i és bo que hi
hagi més ingressos si n’hi ha d’haver perquè hem d’intentar
arribar aviat i avui som a dia 22 i dia 22 d’abril tenim damunt
la taula 455 contagis a data d’ahir dins les residències, gran
part d’ells, 222, encara continuen actius de residents i més de
103 continuen actius de treballadors.

I a dia d’ahir hi havia 66 persones mortes, 66 homes i
dones grans que han mort a les nostres residències a les Illes
Balears. Creim que és urgent. 

Vull dir una cosa: nosaltres vàrem plantejar que en 48
hores. Jo estic totalment oberta -i ho vull dir aquí per a tots
els partits polítics perquè de veritat i de cor ho dic-
m’agradaria que aquesta proposició s’aprovàs per unanimitat. 

Si s’ha de fer una transacció en el temps, si s’ha de fer tal
mentre hi hagi un termini nosaltres no posarem emperons, i
ara em referesc i em dirigeixo directament als partits que
donen suport al Govern. Nosaltres crec que avui no podem
sortir d’aquesta comissió sense que hi hagi una única veu en
aquesta comissió que digui sí als tests a les residències. 

Escoltin, no va bé 48 hores, proposi'ns un altre termini,
però que no sigui per nosaltres, pels diputats, pels polítics que
avui som aquí fent la nostra feina, que és el que toca, que no es
facin tests a totes les residències, i no n’hi ha prou a dir: es
faran, se seguiran fent; no, tenim 55 residències i ens en
queden 35 per fer tests, i, malauradament, les residències que
tenen molts pocs contagis...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Durán, ha acabat el seu temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... -ara mateix acab-, doncs miri, les residències que tenen
menys contagis també són les residències que tenen menys
EPI, que els arriben manco mascaretes, manco ulleres, manco
gel i manco guants. Per tant, si sumam tot això a la manca
d’EPI i a sobre que no tenim els tests, pot ser una bomba de
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rellotgeria i tal vegada aquestes xifres es poden multiplicar
per molts més.

Els deman, per favor, responsabilitat i que tots avui
puguem votar aquesta proposició a favor. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Torn ara de fixació de
posicions, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

Sra. Mayor, quan vulgui.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Ahir la consellera de Salut
i la consellera d’Afers Socials, en sessió plenària, ja van donar
tot tipus de xifres i dades envers les actuacions que s’han fet
i es faran a les residències i a l’àmbit de la discapacitat. No
tornaré repetir tot el que es va dir ahir, però sí remarcar que el
Govern du a terme totes les mesures per millorar la capacitat
de detecció i la qualitat del diagnòstic per a aquest maleït
coronavirus, la COVID-19.

Ningú, ni els millors especialistes no haguessin
pronosticat fa tan sols un mes el ritme d’expansió, el nombre
de contagis i l’índex de mortalitat i la necessitat
d’equipaments en material sanitari a tot el món, la COVID-19
no té fronteres. La consellera de Salut ahir ja va dir  que
entenem que hi hagi una demanda social per fer aquests
massius, i no es descarta que es facin, però hem de pensar que
en el context actual les proves s’han de fer sota rigorosos
criteris clínics i epidemiològics, totes les mesures que es
realitzaran es fan seguint totes les instruccions i amb la
coordinació del Ministeri de Sanitat i de l’Organització
Mundial de la Salut.

És per aquest motiu que volem proposar al Partit Popular
unes esmenes in voce a tots els punts de la PNL i esperam que
les accepti. De manera que en el punt número 1 digui: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, de manera prioritària i urgent, tests a totes
les treballadors de les residències de persones majors, tant
públiques com privades, on s’hi observi un repunt de casos o
s’hi observi un índex de casos que superi els límits
determinats pels gabinets tècnics de control de l’epidèmia.”

En el punt número 2 proposem que “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a realitzar, de
manera prioritària i urgent, tests a tots els residents de les
residències de persones majors, tant públiques com privades,
on s’hi observi un repunt de casos o s’hi observi un índex de
casos que superi els límits determinats pels gabinets tècnics
de control de l’epidèmia.”

I en el punt número 3 proposem al Partit Popular posar que
“El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar, de manera prioritària i urgent, tests a tots
els treballadors interns de centres amb discapacitats, ja siguin

públics o privats, on s’hi observi un repunt de casos o s’hi
observi un índex de casos que superi els límits determinats
pels gabinets tècnics de control de l’epidèmia.”

Esperem que així ho acceptin. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Tant de bo haguéssim treballat plegats
aquesta proposició no de llei, Sra. Durán, -no, no, esperi,
esperi, que no he acabat-, amb la proposta d’El Pi que ha fet
(...) el tema de les residències i els temes dels centres amb
persones amb discapacitat, perquè dins tot l’àmbit dels centres
assistencials sap que el nostre posicionament com a partit
polític, com a grup parlamentari, és d’especial incidència,
especial actuació en tots els àmbits, ni esperar, ni deixar-ho
únicament en mans del Comitè Científic. Un comitè científic
i una conselleria que diu: això em va bé de l’OMS i això no em
va bé de l’OMS; i el primer que ha dit l’OMS des del primer
moment, però quan dic des del primer moment és des del final
del mes de febrer, és facin tests, es facin tots els que siguin
possibles, i ha deixat en mans del Comitè Científic dir si era
el ràpid, els PCR o ara mateix els que són per detectar a la
població la immunitat.

El que sí és evident a la nostra comunitat autònoma i a tot
el territori espanyol és el tema de la incidència especial de
casos que han acabat amb la pitjor conseqüència, i no vull
treure aquí conceptes ni vull esmentar aquí el nombre de
xifres, simplement dir que, evidentment, en els centres de gent
gran, a les residències i en els centres de persones amb
discapacitat, precisament per ser un col·lectiu vulnerable, és
on més afecten les incidències, posar condicions ara mateix
a valoracions, amb les quals podem estar d’acord o no, i sé
cert que hi ha comitès científics que estaran més d’acord amb
un o l’altre, en el tema de si s’han de fer prioritaris (...) ara
mateix em sembla que seria una irresponsabilitat.

Per tant, jo apel als grups, que, evidentment, em sembla
que amb 48 hores, Sra. Durán, amb 48 hores és impossible, i
ho sap, és evident que hi ha..., i nosaltres ens hem sumat a la
(...) de manca de material, de manca de realització de tests,
però amb 48 hores no es faran, no es fan ni en els centres.
Ahir denunciàvem que els treballadors sanitaris de l’Hospital
Son Llàtzer, on s’ha anunciat que es feien tests massius, els
tenien a una caixa i no es realitzaven perquè no tenien molt
clar encara els que els havien de realitzar, ni en el laboratori
el suficient personal, per tant, és evident que en 48 hores no
es podran fer en aquests centres.

Però apel a l’esmena in voce que s’ha fet, que no encotillin
la decisió d’un comitè científic que ahir va dir la consellera
que no es farien evidentment massius i que s’havien de fer en
base a on es detectassin.
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Jo crec que s’han de posar d’acord, esper que acceptin
aquest recés que es pugui fer que el Reglament contempla
acabat el primer debat, perquè es posin d’acord, perquè la
voluntat estic ben segur que tots els diputats i diputades dels
diferents grups parlamentaris és que es faci aquest pla de xoc
a tots els centres dels nostres majors i, en aquest cas, en els
centres de persones amb discapacitat. 

Per diverses coses, no ens oblidem del treballador i el
treballador és des de la persona de manteniment fins al
personal de neteja, el personal de seguretat, és a dir, tota la
contractació externa tant de les públiques com de les privades,
i, per tant, com que s’ha de fer un pla de xoc que garanteixi la
salut i la seguretat dels treballadors i dels residents, s’ha de
tenir en compte tot el volum de l’estructura organitzativa
d’aquests centres.

Per tant, donarem suport, tal i com està presentada, a la
proposició no de llei que fa el Partit Popular, però sí
demanam que reconsidereu aquest encotillament de les 48
hores, perquè és del tot inviable. I de les esmenes in voce que
s’han fet, que les he pogut sentir, m’hagués agradat tenir un
poc el document escrit per fer passa per passa, per interpretar-
ho com he interpretat, (...), sí que demanaria que negociéssiu
i arribéssiu a un acord. Perquè és imprescindible dur a terme
mesures ja i instar el Govern que es duguin a terme
immediatament en aquests centres de col·lectius més
vulnerables.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltíssimes gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Nosotros estamos totalmente de
acuerdo con esta iniciativa del Grupo Popular, yo misma, ayer,
en la comparecencia de la consejera de Salud, en el Pleno de
esta cámara, le solicité, le pedí, que se realizasen tests
masivos a toda la población, no solamente un muestreo a
grupos de riesgo o a determinados municipios para al final
tener una estadística de cómo va evolucionando la COVID-19.

Nosotros no estamos en el escenario de querer, que
también queremos saber cómo evoluciona, por supuesto, pero
es que vamos más allá, nosotros lo que queremos es evitar un
solo contagio más que se pueda haber evitado, el problema es
que la gente se está contagiando porque desconoce que es
portadora del virus y contagia a sus familiares, contagia a sus
hijos, contagia pues a las personas con las que se pueda
encontrar y, al final, pues esto es especialmente grave para las
personas que acuden a trabajar a centros con personas
vulnerables a la COVID-19, especialmente vulnerables, como
son las personas mayores o las personas con patologías
previas o las personas discapacitadas que puedan tener una
patología anterior. Por tanto, creemos que es absolutamente
imprescindible, no se trata de intentar saber cómo evoluciona

la COVID o un porcentaje de infectados estimado en función
de un muestreo, sino evitar los contagios.

Porque al final ese muestreo nos va a dar un porcentaje de
cómo está evolucionando y lo que podrán saber los poderes
públicos es, bueno, cómo se espera que evolucione y si vamos
a tener suficiente capacidad en las UCI para poder atender la
demanda o no, que eso es una preocupación que puede tener
un gestor público y que es perfectamente entendible. Pero es
que, además, hay otra preocupación, que es que luego la gente
se puede morir por esta enfermedad, se están muriendo, se
están muriendo miles, hay gente que va a la UCI y también se
muere. Por tanto, vamos a evitar que haya más contagios para
evitar más muertes, para salvar más vidas, cuantas más mejor.

Por tanto, yo creo que es absolutamente necesario tests
masivos para toda la población, no solamente para este
colectivo, por supuesto apoyamos esta PNL para este
colectivo, pero para toda la población. Y tiene que ser ya.

A mí sí me parece correcto este plazo de 48 horas, salvo
que, por fuerza mayor, no se pudiera hacer, siempre puede
haber una fuerza mayor, en caso de que no puedan obtener los
tests, que veríamos si realmente es una fuerza mayor o es un
problema de incompetencia o es un problema de inacción, eso
luego ya se tendría que ver. Pero, en fin, al final, el establecer
un plazo de 48 horas me parece perfectamente asumible, y no
solamente ya, sino incluso necesariamente antes de empezar
el desconfinamiento, antes de empezar el desconfinamiento
de la población deberíamos haber hecho ya tests masivos para
toda la población, para que todo el mundo pueda saber si
cuando sale de su casa puede estar contagiando a alguien o no,
y para que todo el mundo pueda saber si tiene que quedarse en
su casa porque está contagiado o porque ya lo ha pasado o si
no está contagiado y no lo ha pasado entonces podría salir,
siempre y cuando el resto que sean portadores estén en sus
casas, estén en sus domicilios. Y la única forma de saber esto
es tests, tests y tests, que, además, lo ha dicho la Organización
Mundial de la Salud.

La OMS, si queremos hablar de científicos, pues podemos
irnos a la OMS y en la OMS nos han recomendado que se
hagan tests masivos.

Por tanto, creo que es muy oportuna y vamos a votar a
favor de la iniciativa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes té la paraula la Sra. Pons, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Gràcies al personal de la cambra,
que ens tenen el faristol ben net i ben desinfectat.

Bé, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa del Grup
Parlamentari Popular, pensam que Margalida Durán ho ha dit
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a la seva exposició, la diputada, quan ha dit que si no són 48
hores podria acceptar qualsevol esmena que posàs un termini
concret, perquè pensam que quan diem “amb prioritat i
urgentment” a l’administració això és molt elàstic, i ho sabem
tots, ho hem comprovat, ho hem vist, ho sabem i això és així.
Per tant, crec que s’han de posar terminis, perquè,
efectivament, tenim pressa, la vida té pressa, com va dir Jaume
Font el darrer dia quan se’n anava, de qualque manera tenim
pressa que es facin els tests.

He de recordar també, com ha dit el nostre company
Juanma Gómez Gordiola de Ciutadans que, efectivament, és a
dir, ens varen avisar, no és qüestió de criticar ni de res,
nosaltres ja li hem dit al Govern que li donarem suport fins al
final, ara bé, l’Organització Mundial de la Salut ens avisa des
de fa molt de temps: a Xina passa això, el virus ve. No els
vàrem cas, nosaltres érem forts. Vàrem veure el que passava
a Itàlia, no vàrem fer cas. Tests, tests, tests, no vàrem fer cas,
perquè el nostre sistema sanitari era fort i extraordinari. No,
el sistema sanitari no ha estat ni fort ni extraordinari, els que
han estat forts i extraordinaris han estat els sanitaris i el
personal sociosanitari, però això és una altra cosa.

La contenció que havien de fer la feien no per a nosaltres,
que no ens passarà res, perquè és un costipadot, ens passa
perquè a Àfrica no arribi, aquesta població sí que és vulnerable
i no té el sistema sanitari que tenim nosaltres. Aquest discurs
el qual nosaltres, a més, compràvem és de fa un mes, i ara on
ens trobam? Absolutament confinats, que veníem avui de matí
cap aquí amb plorera? Com a qualque diputada i a nosaltres
també ens ha passat, absolutament tancat tot, només he trobat
un policia local que m’ha demanat el DNI i cap on anava i he
hagut de mostrar el salconduit? Què és això, la guerra? Idò sí.

Nosaltres pensam que tests, tests, tests i que s’han de fer
massivament, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa del
Grup Parlamentari Popular i pensam en aquest cas, i em sap
greu, que les esmenes que s’han presentat desvirtuen
absolutament el sentit de la proposta; és a dir, si s’han vist...
com era?, on s’observi que hi ha símptomes o hi ha casos...,
no, no, és que això no és això; quin és el problema? Què no
tenim tests suficients? Què avui en farem i d’aquí 15 dies
n’haurem de tornar repetir? Bé, això és el que demanda la
ciutadania, n’haguessin comprat el mes de gener; com ens han
dit que en compraven, ja, ja sé que és una qüestió econòmica,
però avui ningú no li diria, tanmateix estam en fallida, estam
en fallida i ho sabem.

Jo ho dic des del cor, tant de bo ho haguessin fet tot
fantàsticament! Hi ha coses que s’han fet tard, i fer cas al
Govern central encara ha estat pitjor. Per ordre ministerial,
por orden y por decreto, però hem fet cas al Govern central
i encara ha anat pitjor.

Per tant, jo crec que aquesta proposició del Partit Popular
no és gens descabellada -ara no em surt en mallorquí-, no ho
és; 48 hores? Sí, tal vegada ens hem passat, perquè és
impossible, no és ni bo ni dolent, és boníssim però és
impossible. Però crec que ens ho hem de plantejar, i si no són
48 hores que ens diguin quan, posem un termini.

I ja està, simplement. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

Sra. Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, president, moltes gràcies. Bé, jo vull posar per davant
crec que l’esperit constructiu i positiu de la intenció d’aquesta
iniciativa presentada pel PP. Entenc que la lògica i el sentit
comú ens fan caure a tots en el parany de pensar que
necessitam fer proves a tothom amb caràcter pràcticament
immediat i sense cap tipus de restricció, però després hem de
posar aquesta voluntat o aquest primer impuls o primer instint
que puguem tenir tots, i que és lògic, per una banda, l’hem de
posar dins un context. I aquí, amb la compareixença de la
consellera de Salut ahir, crec que va quedar clar que els
criteris a l’hora de fer els tests obeïen també a una
recomanació, obeïen també no, obeïen eminentment i
essencialment a les recomanacions que s’han establert per part
del ministeri, que és qui, ens agradi o no, coordina tota aquesta
situació, en aquest cas el Ministeri de Salut o el comitè de
crisi que s’ha creat entre ministeris a nivell estatal, i que, per
tant, les prioritats són les que són i que se segueix al peu de la
lletra allò que s’ha disposat per part de l’Estat.

És discutible? Sí. Ens agradarà més o menys? Sí,
evidentment aquí tots tenim el nostre punt de vista. Però, en
tot cas, crec que la proposta que porta el PP, tot i la seva
magnífica bona intenció de la qual no dubt ni un moment, no
és realista, no és completament realista, i tampoc no ha pogut
la Sra. Durán aportar informació addicional que avali
científicament el criteri d’haver de fer aquestes proves amb
els paràmetres que estableix aquesta iniciativa.

Per tant, jo crec que hi ha voluntat de transaccionar alguns
aspecte i, per tant, jo demanaria al Partit Popular que quan li
correspongui el seu torn es posicioni respecte de la seva
voluntat d’acceptar les transaccions que se li han proposat o
no, perquè crec que així com s’ha plantejat aquesta iniciativa
no es pot votar a favor, amb els termes exactes amb els que
està plantejada. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Tur. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Ferrer, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, president, i gràcies també al personal de la casa
per fer possible aquestes comissions insòlites, en aquests
temps també insòlits.
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Jo em referiré al que varen exposar ahir amb prou claredat
tant la consellera de Salut com també la consellera
d’Assumptes Socials amb referència a l’assumpte que presenta
avui el Partit Popular; és a dir, hi ha un acord amb la
realització dels tests, s’han realitzat més de 5.000 tests tant a
usuaris de residències i centres de persones amb discapacitat,
com també a treballadors, s’ha fet també una feina intensa a
l’hora de controlar les residències, el que passava a les
residències fins al punt d’haver-ne d’intervenir dues
d’aquestes, i se segueixen sempre les recomanacions que
marquen els professionals mèdics que són els que duen la
direcció tècnica d’aquesta crisi.

Evidentment, nosaltres aquí ens trobam per debatre
propostes polítiques que ajudin a millorar el benestar dels
ciutadans de les nostres Illes, però no podem defugir que el
tractament d’aquesta crisi ha de venir des d’una resposta
evidentment mèdica i, per tant, tècnica.

Dir, aleshores, que s’han fet tests, se’n fan de manera
progressiva en els punts on s’han detectat majors incidències
de virus. Dir també que les dades que expressava la portaveu
d’avui, del Partit Popular, que són justament les que
concorden amb el nombre de contagis que tenim actualment,
ningú no defuig la realitat, ningú no amaga xifres, ni ningú
tampoc no intenta maquillar la realitat, però dir també que el
que varen dir ahir ja les dues conselleres és que la línia, el full
de ruta que se segueix és el que es marca per part de la
coordinació intensa que es fa entre els consells insulars, el
Govern balear, les seves conselleries de Salut i d’Assumptes
Socials i també el gabinet específic de gestió de la crisi de la
COVID.

Per tant, jo vull insistir en un concepte que m’agradaria que
no l’haguessin dut fins a l’extrem que fos tot blanc o negre,
com m'ha semblat veure, per part de la Sra. Durán i també dels
altres portaveus, no parlam de dir tests sí o no, i si diem
nosaltres que no a la proposta, tal i com està redactada, en 48
hores, sembla que no en volem de tests de cap manera i que
volem deixar desprotegida la nostra població.

Després, recordar també que no només els tests són l’arma
que tenim ara mateix per combatre la pandèmia, també tenim
tot el material que es dóna a totes les persones que es troben
al front de la contingència d’aquesta crisi.

Per tant, agrairia que poguéssim ara, a la pausa que es pugui
realitzar, arribar a una redacció que unifiqui aquests dos
criteris, ni les 48 hores d’urgència que es donen per part del
Partit Popular, que són totalment inviables i que no responen,
com deia abans, als criteris mèdics i tècnics que s’han seguit
fins ara, però també posar damunt la taula, i agraesc aquí també
la intervenció del portaveu de Ciutadans, que nosaltres
compartim que els centres de persones majors i també els
centres de persones amb discapacitat són també per a
nosaltres prioritaris, com així s’ha demostrat amb la
trajectòria que du aquest govern des de l’any 2015, on ha
aprovat una despesa social que s’ha incrementat cada vegada.

Per tant, agrairia que mantenguéssim el to, el to que vàrem
tenir en el debat d’ahir crec que no va ser el més adequat per
a la ciutadania, ni tampoc va ser el més adequat per trobar
eines que veritablement solucionin el problema, partint
d’aquesta premissa de la prioritat que nosaltres volem marcar
i que puguem arribar a aquest acord que proposava.

La proposta d’esmena in voce que ha llegit la portaveu del
Grup Podem i que ha estat elaborada per part dels grups que
donam suport al Govern, insistesc que la podem matisar per
arribar a aquest acord que nosaltres consideram i aportam,
però sense perdre de vista que ni 48 hores són un termini que
hagi estat marcat per part de la Conselleria de Salut, si no ja
l’haguessin fet, i després que hem de seguir donant sempre la
veu als professionals els quals són els que marquen quin és el
full de ruta a seguir en el control de la pandèmia.

Per tant, prioritzem, posem l’accent allà on el volem posar
i obviem, per favor, les demagògies, aquests blancs i negres i
aquesta mena d’intentar confrontar-nos aquí amb una qüestió
que, com ja s’ha dit també per part de la portaveu del Grup
Mixt, la mateixa PNL presentada pel Partit Popular, més enllà
d’exposar la necessitat gairebé confrontativa, diria jo, no
exposa tampoc massa arguments.

En tot cas, els entenem, els compartim, els ha exposat ara
la seva portaveu, però sí que el nostre ànim és arribar a un
acord en aquest sentit.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Els sembla oportú que facem
una pausa de cinc minuts o els que facin falta?

Molt bé, fem una pausa, per tant, per tal d’arribar a un
acord en la redacció del text definitiu.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, després d’aquest moment de recés, donam la
paraula a la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot vull agrair la bona
predisposició de tots els partits polítics, perquè en aquest
recés crec que hem arribat a un principi d’acord, ho diré amb
veu alta, perquè també la Sra. Sílvia Tur i tots els diputats de
les illes que ens veuen per videoconferència no han pogut
saber el text, i m’agradaria que, evidentment, fos per
unanimitat i que a tots ens anàs bé.

Jo deia abans als diputats que eren aquí, i ho volia dir, que
la idea nostra és que és important fer tests  a totes les
residències, una altra cosa..., i a més, d’una manera urgent, dia
19 de març a les Illes Balears hi havia 38 persones aïllades de
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residents a les residències, no hi havia cap contagiat i
evidentment no teníem cap mort. Vint dies després, perdó, un
mes després, dia 22, tenim 452 afectades i 62 persones
mortes.

També ens sembla importantíssim fer tests a aquelles
residències allà on tenen només un cas o dos de contagis,
perquè és molt important per a nosaltres, com he dit abans,
que els asimptomàtics siguin aïllats.

Em demanaven... qualque diputat que em deia que jo no
havia dit res científicament, jo el que he volgut dir aquí és que
per a nosaltres era molt important, perquè nosaltres...,
evidentment jo no som científica i supòs que cap dels diputats
que som aquí, però el que fem és estudiar, llegir i mirar el que
es fa a altres bandes. Des del dia 1 d’abril es fa a altres
comunitats autònomes i es fa de forma massiva a totes les
residències. I dir-los una cosa, dia 5 d’abril el Ministeri de
Sanitat canvia el criteri, primer els tests eren per als sanitaris
i per al món de la sanitat, dia 5 d’abril introdueixen que les
residències també són prioritàries, i dia 5 d’abril el ministeri
emet una ordre que es comencin a fer tests a totes les
residències, i això va passar aquí, al nostre estat, a Espanya.

I el que és una evidència és que en els països on han
comptat amb tests massius que s’han fet, doncs el contagi ha
estat menor i sobretot la mortalitat ha estat molt menor, com
per exemple a Alemanya.

Dit això, vull agrair  a tots la bona predisposició i ara
llegiré el text per veure si a tothom li sembla bé. També he dit
una cosa, que per a nosaltres llevar el termini de temps ens
semblava normal, perquè 48 hores vèiem que era difícil, però
sí que m’hagués agradat acotar i posar una data, no ha estat
possible, però com que el que volem és que s’aprovi sí que
hem dit que si urgent és d’aquí 15 dies no s’han fet totes, que,
evidentment, tornarem presentar una altra proposta o tornarem
demanar que es facin a totes.

I dic la redacció, llegiré la redacció del primer punt, però,
evidentment, la copiarem per als altres dos punts: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar de forma urgent tests a totes les residències
prioritzant totes aquelles on s’observi un repunt de casos o
s’observi índex de casos que superin els límits  determinats
pels gabinets tècnics de control de l’epidèmia.” Evidentment,
tant per a treballadors de residències, com per a interns de
residències, com després també per als centres de
discapacitats.

Aquesta seria la redacció, m’agradaria saber si a la resta de
diputats els sembla bé, sobretot a la Sra. Sílvia Tur que és
l’única que aquí no té representació i, si és així, doncs ja la
donaríem per tancada.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Tur, no sé si ens sent.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, sí, perfectament.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és sobretot de cara a la votació, entenem que si hi ha
acord unànime, per part seva i per part de la Sra. Mayor,
Cristina Mayor, que no hi ha representació, física em referesc,
del seu grup aquí i, per tant, no han pogut discutir la
transacció, si els sembla bé amb aquests termes ho donaríem
aprovat per unanimitat.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Per part meva em sembla perfecte.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part de la Sra. Mayor, per favor?

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Per part d’Unides Podem és perfecte, de fet és molt
semblant a la proposta que hem fet des dels grups del Govern.
Així que perfecte, i moltes gràcies, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, per tant, quedaria la proposta, la PNL aprovada
per unanimitat de tots els grups polítics.

I abans que, especialment els de Menorca i Eivissa tanquin,
Assumpció i Irantzu, si no us sap greu, farem la Mesa, ara que
estau connectades.

Moltíssimes gràcies a totes i a tots.
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