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(Inici d’intervenció no enregistrat)

EL SR. PRESIDENT: 

(...) i que, per tant, hauríeu de tenir una cura especial quan
parleu o quan deixeu de parlar, millor dit, d’apagar el micro
perquè, si no, no dona entrada a altres persones que puguin
intervenir. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5840/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista,
Popular, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta
per les Illes Balears i el Grup Mixt, pel procediment
d’urgència, relativa a proposta sobre vacunació universal.

Començam amb una proposició no de llei, la  RGE núm.
5840/21, presentada pels Grups Parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista, Popular, Ciudadanos, MÉS per Mallorca,
El Pi Proposta per les Illes Balears i el Grup Mixt, pel
procediment d'urgència, relativa a proposta sobre la vacunació
universal.

Crec que és una d’aquestes propostes que té un ampli...

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Perdoni, Sr. President. Substitucions. És que jo
substituesc...

EL SR. PRESIDENT: 

Ai, perdó, sí, sí!, és que anava ja... tanta sort, perquè un poc
més ja aixec la sessió i ens anam!

(Rialles de l’intervinent)

Perdó, es produeixen substitucions? Això és la manca de
pràctica d’aquest estiu, el rovell que duim... Hi ha
substitucions?

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ: 

Sí, Salomé Cabrera, Asunción Pons. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. 

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ: 

Enric Casanova substitueix Irantzu Fernàndez. 

EL SR. BONA I CASAS: 

Carles Bona substitueix Joan Mascaró. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ: 

Y yo creo, no sé si les ha llegado el papel que voy a
sustituir a Idoia Ribas permanentemente en esta comisión.

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Ben arribats tots.

El que dèiem abans, passam a, bé, no a debatre sinó a
tractar aquesta proposició no de llei RGE núm. 5840/21, crec
que hi ha un acord i, especialment perquè quedi registrat així en
el Diari de Sessions, de llegir un paràgraf dels diferents punts
començant en l’ordre de la signatura de la proposició no de llei
tal i com va passar pel registre d’entrada.

Per tant, començaria el Grup Parlamentari Unidas Podemos.
És així? Sra. Gamundí?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Sí, disculpi president, és la segona PNL la que és de lectura
conjunta. La primera, no està signada per tots els grups, per
tant... 

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Mil, mil disculpes! Començam amb el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 5840/21, presentada pels grups
parlamentaris Unidas Podemos, Socialista, Popular,
Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El Pi Proposta per les Illes
Balears i Mixt, pel procediment d'urgència, relativa a la
proposta de vacunació universal. 

Per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Molts gràcies, Sr. President. En aquesta cambra
parlamentària hem debatut ja diverses iniciatives sobre la
liberalització de les patents per la qual cosa no repetirem la
postura que té Unides Podem en aquesta qüestió. 

Aquesta proposició no de llei que avui presentem aquí està
promoguda per UNICEF Balears dins del Pacte d’Infància del
Parlament de les Illes Balears, en el segon trimestre d’aquest
any, amb el suport de tots els grups parlamentaris que formen
part d’aquest pacte. Aquesta proposició no de llei cerca
reforçar els mecanismes de COVAX per enviar vacunes als
països d’ingressos més baixos.

Les darreres xifres de l’Organització Mundial de la Salut
ens indiquen que en tot el món han mort, per la COVID, un poc
més de 4.500.000 persones des de desembre del 2019. Han
patit la malaltia més de 226 milions de persones. La vacunació
supera ja pràcticament els 5.800.000 dosis, però el repartiment
segueix sent desigual entre continents. Aproximadament a la
Unió Europea ja duem un 70% de població vacunada; a
Amèrica Llatina i a Amèrica del Nord, aproximadament, entre
el 40 i el 60%, però, per exemple, a Àfrica només és un 6% la
població vacunada. 

Cal recordar que els països rics han comprat gairebé el 60%
de les vacunes a nivell mundial i només representen el 16% de
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la població. És per aquest motiu que nosaltres, des d’Unides
Podem, donem suport a qualsevol iniciativa que afavoreixi
reduir les desigualtats i ajudi a erradicar aquest maleït virus.
Ningú està fora de perill fins que la població estigui fora de
perill.

Si em permet, Sr. President, empraré els minuts que em
queden...

Així millor? Hola? Sí? D’acord. Idò, si em permet, Sr.
President, empraré els minuts que em queden de la meva
intervenció per donar veu en aquest cas a UNICEF Balears que
és l’entitat que ha promogut aquesta iniciativa. Són...

(Pèrdua del so)

Ara sí?, millor?

Bé, deia que si em permeteu empraré els minuts que em
queden de la meva intervenció per llegir unes paraules
d’UNICEF Balears, que ens han enviat, que són els que han
promogut aquesta iniciativa. En aquest cas, són paraules de la
presidenta d’UNICEF del comitè d’aquí de Balears, de la Sra.
Mercedes del Pozo, que previsiblement aquesta iniciativa
sortirà aprovada ja que l’hem firmada quasi tots els grups
parlamentaris: “Desde UNICEF Baleares celebramos la
aprobación de todas las iniciativas, incluida esta proposición
no de ley aprobada en el Parlamento balear, en la que se insta
a incrementar las contribuciones económicas al mecanismo
COVAX e, igualmente, promover la donación de los excedentes
de vacunas adquiridos en España y a sensibilizar al resto de
administraciones públicas y al sector privado a fin de redoblar
el esfuerzo en forma de contribuciones económicas, a todas
aquellas iniciativas encaminadas a favorecer la adquisición de
vacunas y suministros sanitarios básicos para la inmunización,
especialmente a través del mecanismo COVAX.

Es primordial que estas donaciones de vacunas sobrantes
se hagan a través del mecanismo COVAX, que se ha diseñado
para conseguir un acceso rápido, justo y equitativo de las
vacunas contra la COVID-19, de esta forma aseguraremos que
las vacunas llegan allí donde son más necesarias en este
momento. Este aspecto es fundamental si queremos poner fin
a la pandemia, debemos garantizar el acceso equitativo a las
vacunas para todo el mundo. Necesitamos que los gobiernos
de los países de mayores ingresos se comprometan ahora y
garanticen los recursos económicos necesarios. 

Desde UNICEF España insistimos: nadie estará a salvo
hasta que todos estemos a salvo. Las nuevas variantes de la
COVID-19 son más peligrosas y pueden emerger en cualquier
lugar del mundo convirtiéndose en una amenaza que nos lleve
a retroceder en los avances conseguidos hasta ahora, por ello
las vacunas son nuestra principal esperanza para poder ver la
luz al final del túnel. No podemos permitir que ningún país y
ninguna persona se quede atrás. 

Mercedes del Pozo, presidenta d’UNICEF del comitè de
Balears.”

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

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

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA: 

Gràcies, president, bona tarda senyors diputats i senyores
diputades. Aquesta iniciativa que presentam avui de manera
conjunta evidentment està impulsada per UNICEF dins del
Pacte que tenim per a la infància i, de fet, no només és a les
Illes Balears, també s’ha presentat a altres cambres
autonòmiques i també al Congrés dels Diputats, i amb
l’objectiu primordial de perseguir i d’enfortir la cooperació en
els fons mundials de les vacunes contra la COVID. 

Jo crec que les dades constatades a la mateixa iniciativa són
prou evidents, per tant no entraré a esmentar-les, i ens
condueixen a la reflexió que tots els esforços en aquests
moments són més necessaris que mai, no? Jo crec que no
s’escapa a ningú que un dels grans aprenentatges de la
pandèmia, i ho deia tant la presidenta d’UNICEF, Mercedes del
Pozo, d’aquí, de les Illes Balears, com també Cristina, és que
ningú no estarà fora de perill fins que tota la població mundial
estigui fora de perill, i tampoc no tendrem aquesta recuperació
econòmica al cent per cent, perquè no oblidem que cada vegada
que el virus es transmet correm el risc que es transformi en una
nova variant que pot perllongar aquesta amenaça a tot el món.

I, evidentment, des del punt de vista econòmic tenim
l’exemple més clar quan la Unió Europea va restringir els vols
als Estats Units per l’elevada incidència que hi havia del virus,
parlam que els Estats Units és un país desenvolupat. 

Per tant, per això defensam posar les vacunes a disposició
de qui més ho necessita, de manera ràpida i justa per posar fi a
aquesta pandèmia. Sabem que es necessiten al voltant d’11.000
milions de dosis per poder immunitzar el 70% de tota la
població mundial. En aquests moments i amb data d’ahir
mateix podem dir que hi ha un 42,8% de la població mundial
que té almanco una dosi posada i en el món s’han administrat
més de 5.700 milions de dosis, segons les dades trobades a
Radiotelevisió de La Primera, però el seu repartiment encara
continua sent desigual perquè la vacunació s’estén -i això crec
que és obvi- principalment als països més desenvolupats. 

Per això, a hores d’ara segueix sent urgent i necessari no
únicament facilitar l’accés a la vacuna, que ja es pressuposa,
sinó també facilitar la seva distribució, i pensam que el
mecanisme COVAX és un mecanisme que permet operar i
també permet fer-ho de manera eficient dins el marc europeu.
Ahir mateix, sense anar més enfora, també la Unió Europea
manifestava que enviarà 200 milions de dosis més a tots els
països que ho necessiten. 

L’aposta que ha fet el Govern d’Espanya ha estat mantenir
i incrementar aquestes contribucions econòmiques en aquesta
estratègia i donar l’excedent de vacunes als països que tenen
més dificultats.
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En definitiva, els i les socialistes pensam que la pobresa no
pot ser un obstacle per a la vacunació, tots els països
necessitam estar forts i especialment aquells països que
pateixen més les conseqüències derivades de la pandèmia i que
pateixen majors desigualtats, per la qual cosa necessitam una
vacunació universal perquè arribi al darrer racó del planeta. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Gràcies, Sr. President, molt bona tarda diputades i diputats.
De manera molt breu, primer de tot, nosaltres ens remetem a la
part expositiva de la proposta presentada avui i que tots els
partits polítics membres del Pacte per la Infància vàrem signar
d’acord.

He d’agrair a UNICEF que, una vegada va presentar un
text, va voler, perquè de veres aquest text fos de manera
unànime signat per tots els membres del pacte, fer qualque tipus
de modificació per tal que sortís.

Som davant d’una problemàtica global, davant la pandèmia
si qualque cosa ens ha quedat demostrada és que necessitam
unes solucions globals i evidentment nosaltres estam d’acord
que els països que tenen més dificultat en arribar a la vacunació
idò tenguin els avantatges d’aquells països com, per exemple,
a Espanya, que tenim vacunes dins les geleres perquè els
ciutadans poden triar lliurement si es volen o no es volen
vacunar. 

Davant aquesta realitat que tenim, evidentment nosaltres
pensam que aquest 6% que deia abans la diputada de Podemos
de vacunació de qualque país, davant del 70, el 80% d’aquesta
comunitat autònoma, és normal, és bo, és sa que entre tots
vulguem que aquestes vacunes arribin a qui més ho necessita i,
repetesc, de manera global i principalment als països que pitjor
ho passen.

La setmana passada, en aquesta mateixa comissió, es deia
que des del Partit Popular no s’havia sentit dir o promoure o
incentivar les persones per a la vacunació. Idò jo ara vull
aprofitar aquests minuts que tenc d’intervenció per reafirmar,
una vegada més, el que nosaltres creiem des del Partit Popular:
nosaltres creiem en la vacunació, ens sap greu quan veiem
notícies que la població lliurement decideix no vacunar-se o
fins i tot als alumnes que han començat l’escola aquests dies i
veiem que tenim molts d’alumnes encara que han decidit no
vacunar-se; creiem que per al bé de tots i si volem de veres
eradicar com abans millor aquesta pandèmia, i abans que el
virus vagi mutant, com hem vist que és el que passa, que a
menys vacunació més mutació del virus, idò creiem que s’ha de
dir una vegada més que les poblacions necessiten la vacuna.

Per tant nosaltres estam d’acord amb signar aquesta
proposta i creiem que és bo que entre tots els partits polítics
quan hi ha interès general darrera, arribem a acords. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Ciudadanos,
el Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, president, molt bona tarda a tothom. Si qualcú té
molt clar a una regió del món, a unes regions del món tenen
molt clar la necessitat de garantir la seva salut, la reivindicació
i que pateixen unes condicions lamentables de salut perquè no
els arriba la igualtat d’oportunitats que arriba al nord, és el sud.

La iniciativa de l’Organització Mundial de la Salut adreçada
a rompre aquesta inequitat global, a través del projecte del
mecanisme COVAX i gestionat per Gavi, és un resultat, és
haver assolit un recurs necessari, però això també evidencia una
necessitat, una necessitat que la cooperació i la solidaritat no
tengui fronteres, una evidència també de la necessitat que les
aliances publicoprivades -publicoprivades- siguin el més
reforçades i el menys qüestionades possible, perquè les
administracions públiques evidentment i els pressuposts públics
no arribaran mai, mai, atesa la situació d’inequitat que es
produeix al planeta i a totes les regions, a poder donar una
resposta digna, amb les condicions de salut i de possibilitats
dels habitants, de les persones d’aquest planeta. 

Per tant, UNICEF, que sí detecta aquestes necessitats,
especialment en els col·lectius més vulnerables, en el sud, com
són la infància i les dones, però molt especialment la infància,
duu una iniciativa que no pot tenir altra resposta que el suport
de tota, de tota..., almanco dels responsables polítics i
institucionals, gestors de pressuposts, però que hauria de ser
unànime a tots els països, independentment que sigui la Unió
Europea, únicament. 

Jo vull fer una reflexió important d’unes dades que tenim
locals aquí mateix, 300.000 vacunes esperant a les geleres del
Servei de Salut de les Illes Balears per posar-se; 25.000
persones, quasi 25.000 persones, per no faltar al rigor de les
dades facilitades per la Conselleria de Salut i Consum, que
s’han negat a inocular-se una vacuna. I encara a hores d’ara a
països no els arriben les vacunes suficients -suficients- per no
caure en la mortalitat que aquest maleït SARS-CoV-2 suposa
en la malaltia de la COVID.

I crec que és important perquè això és un reflex de dues
situacions al planeta, dues situacions molt diferents, molt
diferents, en què viu la humanitat, la nostra humanitat. 

Per tant, en tema de vacunes no hi ha d’haver fronteres; en
tema de la seguretat sanitària i de la dignitat de les persones no
hi ha d’haver privilegis, no hi ha d’haver discriminació; i la
universalitat kantiana, evidentment, en aquest sentit s’ha
d’assolir i ha d’arribar. 

Com no pot ser d’una altra manera, des del posicionament,
evidentment liberal i progressista, que suposa la nostra
formació política, donarem suport a encaminar aquesta
iniciativa plantejada per UNICEF i donar l’enhorabona i el
suport al comitè balear d’UNICEF per haver fet possible que en
aquesta comissió es pugui debatre i dur a terme instar les
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institucions que pertoquen a reforçar dins l’àmbit publicoprivat
aquesta actuació.

El virus a hores d’ara no tan sols és aquí, sinó que al sud hi
durarà molt més que als països del nord, malauradament. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part d’El Pi Proposta per les
Illes, Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Nosaltres tot d’una vàrem dir que sí a sumar-nos a aquesta
iniciativa, pensam que és de justícia, pensam que és d’igualtat,
pensam que és de solidaritat però també és una qüestió
d’egoisme, ja s’ha dit aquí, és a dir, fins que no estiguem tots
o la immensa majoria vacunats, aquest virus no acabarà. 

Per tant, nosaltres creiem que a la vacunació sí, des del
primer moment, fins i tot encara que hagués estat a cegues, ens
haguéssim vacunat perquè pensam i sabem que és l’única
manera de poder acabar amb aquesta pandèmia que ha fet
trontollar i trastocar i traumatitzar gran part de la societat de la
nostra comunitat, del nostre país, d’Europa i del món sencer. 

Els desequilibris socials són massa evidents a tots els àmbits
en aquest món que només és global per a segons què, mentre
que el primer món ja comença -ja ho hem vist- a vacunar,
posar, inocular la tercera dosi de la vacuna hi ha països on la
vacunació no passa del zero coma i poc més i n’hi ha d’altres
que no han rebut ni tan sol una sola dosi o no han rebut la
primera.

Per tant, nosaltres pensam que vacunar-nos, com deia, és
qüestió d’humanitat, però també de justícia i de salut global i
col·lectiva; o la pandèmia la vencem tots o al final això tendrà
un efecte bumerang que no farà possible que puguem arribar a
tenir una vida normal, si és que això és possible a hores d’ara.
Ja no ens recordam quan fa poc més d’un any i mig anàvem
sense mascareta, ja no ens recordam quan compartíem
qualsevol cosa, quan abraçar, besar i compartir era el nostre dia
a dia i, tot i que ara començam a veure la llum, hi ha moltes
coses que quedaran trastocades per a sempre o almanco
nosaltres creiem que és així.

Què fa falta? Com sempre, més finançament i més visió
d’humans, de persones que necessiten allò que la resta del
primer món -com també s’ha comentat aquí per part d’alguns
portaveus- s’atreveixen -i ho vull dir així- a rebutjar, és a dir,
no em vacuno perquè consider que no. Crec que això sí que és
insolidari i més egoista que res.

Per tant, nosaltres és un sí, ja ho vàrem dir, per això hem
signat. 

I vull recordar tan sols per acabar les paraules del secretari
general de Nacions Unides: necessitam que els països es
comprometin a compartir l’excedent de dosis de vacunes, la

qual cosa ajudaria a vacunar tots els professionals sanitaris del
món, vull recordar que són els primers i que els necessitam en
un perfecte estat de salut, i a evitar que els sistemes de salut es
col·lapsin.

Ja saben vostès el que hem viscut nosaltres a un estat com
és l’Estat espanyol i a una comunitat com és la nostra, que
sembla o almanco així ho creiem que tenim un estat i un
sistema sanitari molt fort. 

Així que qualsevol cosa pot passar en aquest món, ja ho
hem vist, i per tant, nosaltres ho subscrivim ben convençuts. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom, aquesta iniciativa
arriba en el moment adequat ja que precisament fa pocs dies
COVAX va informar que tan sols el 20% de les persones de
països de renda baixa o mitjana baixa havien rebut la primera
dosi del vaccí, en comparació amb el 80% de les nacions
d’ingressos elevats o mitjans elevats. I és que aquest estiu hem
viscut la soca Delta i ara sembla que acaben de detectar una
nova soca a Colòmbia que es diu Mu. 

I encara que sigui per egoisme, els països amb més rendes
tenim l’obligació de facilitar la immunització mundial per
poder estar tots protegits, perquè si no estarem abocats a rebre
noves variants que seran més resistents als vaccins precisament.
Ens omplim la boca en xerrar d’equitat, però fem poc. Ja dic,
sigui per empatia o per egoisme cal exigir als nostres governs
que facin arribar equitativament aquests vaccins per poder
protegir-nos tots i sortir d’una vegada per totes d’aquesta
maleïda pandèmia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Font. Torn ara de fixació de posicions, per
part del Grup Parlamentari VOX-Actua té la paraula el Sr.
Farré, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Lo primero, si me permite, es que
he oído alguna crítica velada o no tan velada a aquellas
personas que libremente han decidido ejercer su derecho a no
vacunarse, eso no les convierte en parias y desde VOX
seguiremos luchando para garantizar la plenitud de derechos y
la no discriminación de los no vacunados.

Sobre esta PNL, con la que compartimos plenamente el
fondo, es cierto, la solidaridad con los países menos
favorecidos, la necesidad de extender la vacunación lo más
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ampliamente posible, que es una manera de protegernos todos,
pero en la exposición de motivos hay un párrafo que nos induce
algun temor, que es el que dice: “Del mismo modo y de forma
paralela a la donación es primordial que todos los países tengan
la posibilidad de fabricar sus propias vacunas de manera
autónoma, sin necesidad de depender de manera exclusiva de
las empresas que actualmente están desarrollando la producción
para todo el mundo. En este sentido la eliminación de las
patentes de la vacuna contra la COVID-19 sería una medida
excepcional, etc.”

Vemos que esto, en los puntos de resolución, de alguna
manera, ambigua, pero de alguna manera se ve reflejado en el
punto 3: compartir conocimiento, coordinación y desde el
consenso, etc. Por todo lo cual nosotros apoyaríamos los puntos
1 y 2 y pediríamos la votación por separado del punto 3.

Gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rodríguez. Si els sembla bé, acabat el
debat podem passar a la votació. Si ningú no té inconvenient
podríem votar per separat.

Sr. Rodríguez, quin punt..., perdó, ha dit...? El 3.

Per tant, votaríem el primer i el segon.

Vots a favor?

EL SR. PRESIDENT:

Unanimitat a favor.

EL SR. PRESIDENT:

Votam el tercer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

12 a favor, 1 abstenció, 11 a favor, perdó, i 1 abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència, queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 5840/21, relativa a proposta
sobre vacunació universal.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5925/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular, Unidas
Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, VOX-Actua
Baleares, El Pi Proposta per les Illes Balears i Mixt, pel
procediment d’urgència, relativa a impuls i mesures per
avançar en l’estabilitat i l’atenció que les entitats donen a
les persones en risc social.

A continuació passam, ara sí, al debat de la Proposició no
de llei RGE núm. 5925/21, presentada pels grups
parlamentaris... bé, per tots els grups parlamentaris amb
representació en aquesta cambra, i aquí sí que hi ha un acord,
vist que és una que signam tots, de llegir-ne un tros cadascun,
començant pels grups signants. Per tant, començaria el Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Impuls i mesures per avançar en l’estabilitat i l’atenció que
les entitats donen a les persones amb risc social.

El passat 20 de febrer de 2020 amb l’impuls d’EAPN-Illes
Balears tots els partits polítics amb representació parlamentària
ens vàrem comprometre amb la firma del Pacte per  la inclusió
social a treballar i a millorar la qualitat de vida de les persones
que viuen en situació o risc de pobresa i exclusió social.

El pacte, que ja és el tercer que se signa al Parlament, aspira
a ser un instrument efectiu en la lluita contra la pobresa i en el
suport a la tasca de les entitats socials i es fonamenta sobre tres
punts clau.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

El context. Si bé el pacte es va signar en un escenari de
recuperació econòmica en el qual, malgrat tot, centenars de
milers de persones de la nostra comunitat autònoma
continuaven patint situacions de pobresa i exclusió social, la
irrupció de la COVID-19 ha suposat un trasbals d’enormes
dimensions llavors i ha tengut, té i tendrà uns efectes
perniciosos sobre la immensa majoria dels ciutadans i
ciutadanes d’aquesta terra, i molt especialment sobre les
persones que ja es trobaven en risc social, com deixen pal·lès
les dades que es publiquen i l’experiència diària de les nostres
entitats.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

La missió i la visió d’EAPN-Illes Balears (...) per la
inclusió social no són altres que assolir l’eradicació de la
pobresa, l’exclusió social i la desigualtat essent el referent en
l’àmbit de la inclusió i incidint de manera determinant en les
polítiques públiques, la necessitat de consens per tal d’eliminar
el debat partidista de la lluita contra la pobresa i l’objectiu
d’aconseguir la inclusió social plena de tota la ciutadania.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Amb la situació derivada de la COVID-19 aquest pacte per
la inclusió social pren més rellevància que mai i ens obliga al
conjunt de la societat i de les forces polítiques a seguir
treballant en un marc de complexitat social i de consens per
assolir els objectius marcats.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

El passat dia 21 de maig, dins el marc de la Comissió de
seguiment de Pacte per la inclusió social, es va aprovar el pla
d’acció i es va consensuar la priorització, entre d’altres, de les
mesures orientades a garantir l’estabilitat i l’atenció que les
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entitats donen a les persones en risc social, amb unes
condicions de finançament adequades.

En concret, es va acordar treballar perquè els casos on no
sigui possible la concertació substituir les convocatòries de
subvenció anuals pel procediment de subvencions plurianuals
i/o els contractes programa; establir una planificació de les
convocatòries de subvencions i  garantir que surten en temps i
forma i mantenir les bestretes efectives a l’inici dels programes
subvencionats, i, finalment, garantir que les convocatòries en
l’àmbit de la inclusió social permetin unes condicions laborals
dignes dels treballadors i treballadores i de la qualitat de la
intervenció.

LA SRA. PONS I SALOM:

Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presentam
la següent proposició no de llei.

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a crear una mesa de treball en matèria de
subvencions i contractació, Govern de les Illes Balears-EAPN-
Illes Balears, per tal de treballar conjuntament les mesures
recollides en el bloc II del Pla d’acció del Pacte per la inclusió
social, signat per tots els partits amb representació
parlamentària i EAPN-Illes Balears, amb la finalitat de dur a
terme propostes que millorin la situació actual i, si escau, les
modificacions normatives pertinents.

Aquesta mesa haurà de reunir-se cada quatre mesos. La
composició de la mesa haurà de ser de caràcter paritari entre els
representants de les conselleries d’Hisenda i Relacions
Exteriors, d’Afers Socials i Esports i de Model Econòmic,
Turisme i Treball i els representants d’EAPN-Illes Balears i
haurà de comptar amb l’assistència tècnica necessària.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a lliurar al Parlament de les Illes Balears els
acords adoptats en el marc d’aquesta mesa a tots els
representants dels grups parlamentaris signants del Pacte per la
inclusió social.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Podem donar per aprovada per unanimitat
aquesta Proposició no de llei RGE núm. 5925/21, relativa a
impuls i mesures per avançar en l’estabilitat i atenció que les
entitats donen a les persones en risc social.

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

Moltes gràcies a totes i a tots.
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