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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

Sra. Silvia Tur?

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, bon dia.

LA SRA. PRESIDENTA:

He demanat si es produeixen substitucions?

LA SRA. TUR I RIBAS:

A veure no, el que passa és que potser que encara no s’hagi
fet la comunicació formalment, però si m’ho demana supòs
que és perquè qui consta de titular en comissió no som jo
mateixa. Per tant,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Efectivament...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Substitueix Patrícia i Font.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies Sílvia.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, el secretari
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. 5286/2020 i
RGE núm. 6132/2020.

1) Proposició no de l lei RGE núm. 5286/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a reconeixement de la
tasca de tot el personal  sanitari i  professionals que
garanteixen els subministraments i  serveis bàsics durant
la crisi de la COVID-19.

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 5286/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa al reconeixement de la tasca de tot el personal sanitari
i professionals que garanteixen el subministraments i serveis
bàsics durant la crisi de la COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia diputats i diputades. Em
senten tots bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies. Segons l’Organització Mundial de la Salut, el
coronavirus és una extensa família de virus que poden causar
malalties tant a animals com en humans, als humans se sap que
diversos coronavirus causen infeccions respiratòries que
poden anar des del refredat comú fins a malalties més greus.
El coronavirus que s’ha descobert més recentment causa la
malaltia per COVID-19.

El 30 de gener de 2020 l’Organització Mundial de la Salut
va declarar l’emergència internacional sanitària davant
l’expansió d’aquest coronavirus; setmanes després, l’11 de
març l’organització va declarar la pandèmia. Com he dit, la
COVID-19 ha activat les alertes sanitàries a nivell mundial i
Espanya va decretar l’estat d’alarma el 15 de març, amb
l’objectiu de frenar la propagació del coronavirus.

Els experts apunten que les mesures de distanciament
social ajuden a reduir la transmissió i permeten que els
sistemes de salut puguin fer front a l’epidèmia, rentar-se les
mans i tossir al colze per reduir el risc, però per si sols no són
suficients per extingir aquesta pandèmia. Per tot això
l’Organització Mundial de la Salut va insistir que la forma més
efectiva de prevenir infeccions i salvar vides s’aconseguiria en
trencar les cadenes de transmissió, i per fer això s’han de fer
tests i aïllar per detenir la pandèmia i no se sap qui està
infectat. El director general de l’OMS va facilitar la seva
recepta per fer front als contagis, “tests, tests, tests”.

Les Illes Balears han patit les desastroses conseqüències
sanitàries, socials i econòmiques provades per aquest virus.
Els professionals sanitaris treballen sense descans per fer
front a la COVID, en moltes ocasions realitzen la seva tasca
sense el material suficient, amb jornades maratonianes de 24
hores i  amb una absoluta falta d’informació en relació a la
crisi sanitària per part de les autoritats sanitàries
autonòmiques. Les mesures de protecció deficients,
l’esgotament i tensió, juntament amb el fet que es troben a la
primera línia de foc atenent a les persones infectades, els ha
fet vulnerables al contagi, el que ha provocat que un 30% dels
contagis fossin sanitaris, convertint-nos en una de les
comunitats autònomes amb més sanitaris contagiats per la
COVID.

Un cop més el personal sanitari ha donat mostra de la seva
professionalitat i responsabilitat a un moment de crisi, amb
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els centres saturats, amb torns esgotadors. Tot i això no han
defugit del seu deure i han donat més del que es podia esperar.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears manifesta el seu reconeixement a l’esforç que
realitzen totes les persones i professionals que garanteixen els
subministraments i serveis bàsics durant la pandèmia de la
COVID-19 i, de manera especial, manifesta el seu suport i
agraïment a tots i cada un dels professionals de la salut per la
seva actitud, entrega, esforç i compromís amb tots els
ciutadans d’aquestes illes.”

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions.
Pertocaria ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, però no
hi ha representació. Per tant, seguim amb el Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Molt bon dia a tothom. De bell nou en seu parlamentària.
El nostre grup parlamentari, com no pot ser d’una altra
manera, a una proposició  no de llei que parli del
reconeixement de les persones que estan en primera línia
d’aquesta pandèmia, d’aquesta lluita i de l’esforç de tot els
col·lectius, evidentment ja hi manifestam el nostre suport.

Tot i això vull fer un seguit de matisos que crec que són
importants per a la reflexió de tots  e ls  diputats i diputades
d’aquesta cambra. Li diré, Sra. Marí, que dins aquesta
proposició no de llei, en què vostè ha fet la seva introducció
i justificació, té part d’un contingut de declaració institucional
i té una part de proposició no de llei, tot i que l’únic punt va
més a una línia de declaració institucional, de reconeixement
de tot el compromís de la societat en conjunt, no tan sols dels
professionals que estan en primera línia, com és la sanitària,
de seguretat i de proveïment d’alimentació, sinó de tota la
ciutadania.

I, per tant, com a proposició no de llei sí que li donarem
suport i dins la seva intervenció, dins el seu discurs
lògicament ha fet una pseudo interpel·lació al Govern de les
Illes Balears, especialment als responsables de la gestió
sanitària enfront de la lluita de la COVID-19, legítima i
l’entenc, de fet s’han fet altres tipus d’intervencions en
aquesta línia en compareixença de la consellera, a preguntes
de control i també aviat la tendrem aquí, si és que accedeixen,
el Govern i la Mesa, a una nova interpel·lació, però el que vull
fer palès aquí en l’oportunitat de la meva intervenció, i no em
desviaré del posicionament en la proposició no de llei, és
sobretot que l’altre dia es va rebutjar una declaració
institucional molt més completa, molt més global que agafava
tota una sèrie de valoracions en tots els àmbits i, a més a més,
amb l’aportació de la gran majoria dels grups parlamentaris.

Precisament aquesta declaració institucional que es va dur
a la Mesa i que, finalment, no hi ha pogut anar per falta de
suport d’algun grup parlamentari, reconeixia no tan sols la
tasca i el compromís i la lluita que es fa des dels diferents
professionals de l’àmbit de l’alimentació que permeten que
tenguem abastiment a les nostres llars, també del personal
sanitari, sociosanitari i del conjunt de treballadors i
treballadores que són a tots els centres de salut de la nostra
comunitat autònoma, sinó una sèrie de reconeixements a tota
la ciutadania, famílies, nins, etc.

Vull apel·lar de bell nou que no sigui aquest parlament el
darrer d’altres institucions que faci aquest tipus de
reconeixement. I vull aprofitar el ponent, el Partit Popular,
ponent avui d’aquesta PNL, donat que el nostre grup
parlamentari interpreta que, a més a més d’una proposició no
de llei la qual suportarem, que és precisa, que és necessària,
de reconeixement d’aquesta tasca realitzada pels professionals
i altres col·lectius, també vulgui donar suport i concertar amb
la resta de grups parlamentaris la declaració institucional
necessària en aquesta institució, que és el Parlament de les
Illes Balears, amb tot el contingut que suposa no només en
temes del condol a les víctimes, l’encoratjament a la
ciutadania i animar-los en aquest estat difícil que encara es
prorrogarà entrat l’estiu, sinó també el reconeixement formal
d’aquesta institució a tots aquests col·lectius.

Finalment, m’agradaria a cada moment que tengui
l’oportunitat de ser aquí en aquest faristol fer un aplaudiment
fort, però no sonor, a totes i cadascuna de les persones que
avui, avui matí permeten a aquesta institució  el seu
funcionament, als treballadors i treballadores i una salutació
especial als companys i companyes que no es poden desplaçar
a aquesta seu parlamentària precisament per la restricció de
seguretat al desplaçament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies i molt bon dia, diputats i diputades, als que
hi sou presencialment i als que hi sou també virtualment, us
enviam una forta abraçada, vull dir que us enyoram i que
esperam que aviat pugueu ser una altra vegada aquí.

Bé, crec que d’aquesta crisi haurem après moltes coses i
crec que una d’elles i la principal és el valor de la nostra
sanitat, del nostre sistema sanitari, de la sanitat pública
sobretot. Ja ho vaig dir també a la darrera intervenció en què
vàrem tenir ocasió de parlar-ne, i que també retallar la sanitat
pública mata i no fomentar la sanitat pública també vol dir en
certa manera fomentar la sanitat privada, amb la qual cosa s’ha
d’entendre aquesta sanitat pública com aquest dret universal
que han de tenir totes les persones. Crec que això és important
remarcar-ho quantes vegades sigui necessari.
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Crec que aquest agraïment a la comunitat sanitària, a tot el
personal que fa feina dins aquesta primera línia, que han estat
els vertaders protagonistes d’aquesta crisi o els que se n’han
dut almanco la pitjor part, evidentment els hem de donar un
agraïment que ha de ser infinit, però un agraïment que ha
d’anar molt més enllà de declaracions que puguem fer al Ple
del Parlament o de les institucions insulars, els consells
insulars o els ajuntaments o totes quantes administracions hi
pugui haver, però sobretot ha de ser un agraïment que ha d’anar
orientat a blindar aquesta sanitat pública.

Crec que sabeu que nosaltres vàrem enregistrar una PNL
en aquest sentit a través d’impulsar o instar una modificació de
la Constitució Espanyola, precisament per blindar la salut
pública, enfora de les mans d’interessos que siguin purament
econòmics. 

Crec que fins i tot el president Sánchez va fer unes
declaracions en aquest sentit, és a dir, la possibilitat de blindar
la Constitució o blindar la sanitat pública a través de la
modificació de la Constitució, precisament per garantir que
determinades situacions no es puguin produir en un futur, i
crec que això és important.

I un agraïment evidentment que també passa primer de tot
per escoltar aquesta comunitat sanitària, especialment a un
moment on es comencen a sentir veus crítiques que
consideren que ja s’haurien de prendre tot un seguit de
mesures de reactivació econòmica, entenent que el que ha de
primar sempre és l’interès i la salut de les persones per sobre
dels interessos econòmics.

S’ha parlat, fins i tot la Sra. Marí, abans, quan feia
l’exposició, que es tracta de fer tests i més tests, jo crec que
aquí podem avançar una conclusió d’aquest estudi que es té
previst que es pugui fer que és que, atès que ha tengut molt
poca incidència o poca incidència la COVID-19 també aquesta
incidència s’ha donat en els casos de possible immunització;
és a dir que si el percentatge de contagiats ha estat baix també
ho serà el percentatge de població que ho ha superat i que per
tant està immunitzat.

I això vol dir que a l’hora de reactivar aquesta economia
això ho hem de tenir molt en compte si no volem que es
produeixin esdeveniments en un futur que segurament no
agradarien a ningú, a l’hora d’obrir ports i aeroports, per
exemple, qüestions que hem de tenir molt en compte; que
segurament la població d’aquestes illes no tendrà el mateix
nivell d’immunitat que sí tenen en altres comunitats.

I crec que sobretot aquest agraïment també ha de passar de
cara a donar major estabilitat laboral al personal de la nostra
comunitat sanitària. Tots som conscients que viuen moltes
vegades en una situació que s’atraca a la precarietat, tant quant
a l’elevat d’índex d’interinitat que té el personal que s’hi
dedica en aquesta comunitat, veiem, per exemple, a tots els
processos de funcionarització, els processos -diríem- d’oferta
pública que hi ha hagut, tan complicats al final com resulten i
tan extensiu dins el temps. 

Crec que també dins aquesta comissió, crec que a través
d’una PNL que va dur la Sra. Pons en vàrem parlar, que per fer
un cribratge o per fer una puntuació que es torben de vegades
més d’un any i això evidentment repercuteix en aquesta
estabilitat laboral que té sobretot la comunitat sanitària.

Per tant, són tota una sèrie de qüestions que s’han de tenir
en compte i que haurem de treballar en aquest plenari. Crec
que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, hauria d’anar acabant...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... -ja han passat els cinc minuts? Això és que (...) bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bé, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Desde el Grupo Parlamentario VOX
estamos de acuerdo con el contenido de esta PNL, no creo
que haya nadie ya hoy por hoy que esté en sus cabales que no
sea consciente de la importancia de estos profesionales y de
la labor encomiable que están llevando a cabo para cuidarnos
a todos.

Creo que es importantísimo cuidar de estos profesionales
también por parte de la sociedad, tanto de los sanitarios como
de todos aquellos que nos están garantizando estos
suministros y servicios de carácter básico y que permiten que
continuemos adelante.

Nosotros, por tanto, nos sumamos a este agradecimiento,
y además hemos también manifestado la necesidad no
solamente de que quede en buenas palabras, que son
necesarias por supuesto, sino también gratificar esta labor de
una forma económica. Nosotros hemos manifestado la
necesidad de un aumento salarial de los profesionales de la
salud y también de equiparar los salarios de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, que tan necesarios son y que
nos prestan un servicio esencial.

Precisamente, en esta pandemia hemos sido conscientes
de lo necesarios que son, pese a que hay algunos que podían
haberlo olvidado porque la tranquilidad, esa falsa tranquilidad
que tenemos cuando todo va bien, pues nos hace a veces
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olvidar lo que es importante. Realmente creo que se ha
demostrado, se ha puesto de manifiesto que son muy
importantes, que tenemos que cuidarles y que la sociedad debe
volcarse con estos trabajadores para evitar injusticias, para que
estén lo suficientemente reconocidos. 

Así que, por supuesto, nos unimos a esta PNL y votaremos
a favor. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, molt
bon dia a tots. Reconeixement de la tasca de tot el personal
sanitari i professionals que garanteixen els subministraments
i serveis bàsics durant la crisi de la COVID-19. Efectivament,
nosaltres hi votarem a favor, però tenim un dubte, és a dir, no
sabem per què es va elaborar una declaració institucional, com
bé ha dit el company de Ciutadans, Juanma Gómez, a la qual
tots els diputats i diputades, inclòs el president, inclòs tot el
personal al complet d’aquestes sessions parlamentàries,
podien dir que sí, haguéssim pogut fer una declaració conjunta
amb altesa de mires, més elegant, més guapa, i el Partit
Popular al final es va despenjar. És a dir, no acabam d’entendre
per què, si és perquè avui hi anava el seu tema, per favor,
m’agradaria que m’ho aclarissin, o és senzillament perquè
se’ls va oblidar o perquè no els va anar bé o perquè no els va
agradar. 

Nosaltres donarem suport a això, igual que haguéssim
donat ahir, o vàrem donar suport ahir a la declaració
institucional. Pensam que no és incompatible, que no és un
tema de qui duu el protagonisme. Per tant, m’agradaria que
m’ho aclarissin. 

En qualsevol cas, volem dir que donarem suport,
efectivament, com no pot ser d’altra manera. Creiem, a més,
que el personal sanitari s’hi deixa la pell i que amb els
aplaudiment no en tenen prou, que el reconeixement no els és
suficient, que estaran contents d’aquesta PNL, però, en
qualsevol cas, el que necessiten són més mitjans, més
protecció, que es reconeguin els seus drets, perquè hem de
recordar que fa molts d’anys que lluiten contra corrent, no és
només ara, que això ja és de traca, és el súmmum, ja fa molts
d’anys que lluiten per la seva millora laboral i que han
demostrat moltes vegades que qui sosté el sistema sanitari és
el personal sanitari i no el sistema precisament.

Per tant, deixam clar que cap d’ells són herois sinó
víctimes d’aquesta pandèmia i de la ineficàcia de la gestió del
Govern d’Espanya i, de rebot, o pel que sigui, del Govern de
les Illes Balears, de la manca de previsió que hi ha hagut des
del mes de gener. Comprenem que ens ha agafat esquerra mà
a tots, també als governants, però en qualsevol cas ells han

hagut d’estar a primera línia de foc aguantant el que han
aguantat. Hi ha molts de morts que ja són personal sanitari a
l’Estat espanyol, per tant, no han tengut material de protecció
adequat i necessari en temps i forma per poder minimitzar els
contagis d’aquests professionals sociosanitaris, sanitaris i de
la resta del personal que desenvolupa tasques essencials. 

Dit això, la nostra resposta és sí.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts. Sra. Tur? Sí, té la paraula,
Sra. Tur, no la sentim.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, ara em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, ara, ara.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí. Sí, bé, només una puntualització abans que
comptabilitzi el temps, presidenta. Jo crec que fa un mes els
he fet arribar el darrer (...) de nomenaments que va fer el meu
grup amb efectes dia 9 de març per tal de redistribuir la
representació dels membres del meu grup a les diferents
comissions. Per tant, jo només voldria dir-los que, per favor,
ho comprovin, però des de dia 9 de març som la titular de la
Comissió de Salut i, per tant, m’agradaria que vostès
rectificassin l’acta en el sentit que no substituesc cap diputat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, ho revisarem i en aquest cas corregirem el fet que
avui a primera hora, quan hem fet aquesta comissió, vostè ha
fet la substitució, perquè, entre d’altres coses, no teníem
aquesta informació. Li deman disculpes. Pot continuar.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Cap problema, presidenta, cap problema. Sí, ara entraré en
el debat. Bé, crec que la iniciativa que presenta el Partit
Popular és una iniciativa que tots, ha quedat clar, la podem
subscriure i que subscriurem. Ningú no qüestiona l’esforç
ingent que fan, que han fet i que seguiran fent tots els
treballadors del sector sanitari i tots els treballadors de totes
aquelles àrees i serveis que a totes les escales -ja sigui local,
insular, autonòmica, estatal-, fan per tal de contenir aquesta
crisi sanitària i en aquest sentit, lògicament, nosaltres
suportarem la iniciativa que trasllada aquí a debat el Partit
Popular.

Les consideracions d’altre tipus que s’han fet també les
puc subscriure, és a dir, crec que tots també coincidim que no
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n’hi ha prou a fer un reconeixement públic i un agraïment
públic dia rere dia com es fa, especialment d’aquest sector que
es troba a primera línia, sinó que és necessari ja, des de ja,
però des de ja perquè arribam tard, fer feina en el sentit de
dotar dels mitjans i dels equips necessaris de protecció de tot
aquest personal, de revisar les seves condicions econòmiques,
de tenir cura i mimar aquest sector.

I no només parlar del sector sanitari, del sistema de salut
públic de l’Estat espanyol com a una joia, així s’hi referia el
president de l’Estat ahir mateix, o fa dos dies, com a una joia
de la corona, jo demanaria que en aquest sentit reflexionem,
el sistema sanitari de l’Estat espanyol ja no és la joia de la
corona, hem de ser realistes, ja no ho és perquè ha patit tantes
retallades i ha patit tantes escapçades per tots els costats que,
sense que això detregui ni una mica de l’orgull que puguem
sentir per la feina de tots els professionals, hem de ser
conscients que el nostre sistema sanitari no es troba al punt
que havia estat fa probablement deu anys o nou anys o vuit
anys. Per tant, n’hem de ser conscients perquè crec que s’ha
de parlar amb propietat.

Hi ha mancances, ahir mateix el col·lectiu..., els diferents
sindicats que tenen representació dins l’àrea de salut d’Eivissa
i Formentera varen fer pública la seva denúncia a la Inspecció
de Treball pel fet de no disposar encara a dia d’avui de
suficients equips d’autoprotecció. I, és clar, vostès entendran
que és més necessari que...

(Tall de so)

... agraïments a diari, sinó, com han explicat crec que gairebé
tots els diputats i diputades que han intervengut amb
anterioritat, fer un esforç per a realment dotar tots aquests
professionals del més bàsic perquè és el que necessiten en
aquest moment, no només paraules de suport sinó tan
important mateix o més, si m’apureu, necessiten els mitjans
per protegir-se i per poder fer la seva feina en condicions
dignes de seguretat i adequades.

Per tant, aquesta és la crida que jo faig en representació de
la coalició que represent. Treballem de bon de veres per
reforçar aquests serveis i treballem de bon de veres per
complir els acords que hem consignat en aquest parlament per
reforçar serveis que realment ho necessiten. Aquesta és la
crida que jo faria i aquesta és la conclusió a la qual arrib. 

En definitiva, res més, endavant i el nostre suport a aquesta
proposició no de llei. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, bon dia, gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a totes i a tots
des d’Eivissa també. Torna a ser un plaer poder intervenir a
aquesta comissió, encara que sigui de forma telemàtica. 

En un moment com el que vivim on moltes vegades la
tensió i la crispació política no donen el millor dels exemples
a una ciutadania a la qual demanem que faci sacrificis
personals i professionals inimaginables fa un parell de mesos.
És una satisfacció poder començar aquest matí amb una PNL
que potser porta al punt d’acord més sensible de tota la
legislatura.

Crec també, pel que he sentit a la resta de grups que han
parlat, que tots hi estam d’acord, sense matisos manifestam el
nostre suport i  agraïment a totes aquestes persones que
demostrant una professionalitat i una dedicació, de la qual ja
no en teníem cap dubte, s’han convertit en el referent i orgull
de tot un país.

És per això que, tot i que donam suport, com ja he dit, a
aquesta PNL, com ja he manifestat el meu grup hagués preferit
que aquesta PNL es presentàs en forma de declaració
institucional, tal i com han dit els grups que m’han precedit
també, al plenari, i amb el ressò que mereix un reconeixement
com aquest. Una declaració que el Grup Socialista va impulsar
i que va rebre el suport inicial de quasi tots els grups a
excepció de vostès, Sra. Marí, que, una vegada més, volien
confondre i enfosquir el merescut homenatge que tots els
balears, dels quals som només una representació aquí, volen
rendir als que els cuiden, entrellaçant-ho amb un atac polític
basat en mitges veritats.

El punt d’acord comença: “El Parlament de les Illes
Balears manifesta el seu reconeixement a l’esforç que
realitzen...”, que podria canviar-ho per “que han realitzat
sempre”, “...a totes les persones i els professionals”; però
aquest reconeixement no pot quedar a una comissió del
Parlament de les Illes Balears, ni tan sols en els aplaudiments
que milers de balears fan a les quatre illes a les 8 de la tarda;
aquest reconeixement ha d’anar més enllà i suposar un nou
impuls al nostre sistema públic de salut, aquell que, juntament
amb la cooperació del sector privat, ha donat l’alta a 1.166
persones fins al dia d’ahir, el que ens situa en una de les
comunitats que podrà donar passes més sòlides i ràpides cap
a la desescalada.

No fa falta ser un expert en epidèmies per entendre què
hauria passat en aquesta comunitat autònoma si en els darrers
cinc anys no haguéssim tingut un govern que creu en la sanitat
i els serveis públics. Com hauríem afrontat aquesta crisi sense
les 1.500 places que va eliminar el Partit Popular? Com ho
hauríem fet si no haguéssim convocat 6.000 places d’oposició
els darrers dos anys? si no haguessin convertit en interins els
seus 1.500 contractes eventuals? Justament en aquests
moments és imprescindible recordar que també és reconèixer
la feina dels sanitaris quan no es fan contractes de dilluns a
divendres per estalviar els cap de setmana, com feien vostès;
quan es recupera la carrera professional, quan s’activen les
diferents borses de treball i es convoquen oposicions, quan es
recuperen els dies d’incapacitat laboral, els dies de lliure
disposició i el plus de fidelització a les illes menors; quan es
possibilita el pagament de l’activitat extraordinària o quan es
recuperen les ajudes socials. Això és reconeixement, també.
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Senyors diputats, e ls socialista creiem i seguirem
defensant, ara més que mai, la sanitat pública i universal. Per
tot això, el nostre més sentit homenatge a les treballadores de
la salut i les cures personals; el nostre respecte als que s’han
assegurat que els altres poguéssim quedar a casa, treballant
també a empreses de logística i alimentació; al petit comerç
que ens ha portat a casa pastissos, flors, llibres i menjar
perquè aquest confinament fos més fàcil; i també, per suposat,
a tota la gent de la cultura de les nostres illes, que durant
aquests dies ens han seguit alimentant l’ànima amb les seves
cançons, històries i poemes.

No hi ha millor forma de tancar un homenatge a la gent que
ens ha guiat en els pitjors moments que recordant-los el que
ells han aconseguit a través dels versos del poeta eivissenc
Ben Clark: Ha regresado el ruido de los niños, / los gritos
y las ruedas de los niños, / la molestia infinita de los niños,
/ que vuelven a joder con la pelota, / que vuelven a chillar
con sus gargantas, / agudas, nuevas y limpias, / las
gargantas que nunca hablaron mal / ni de estos ni de
aquellos ni de nadie. / Los niños en misión: / infectar mi
escritorio con su vida, / colmar el silencio de pureza. 

Gràcies. Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula per contradiccions el grup proposant per un
temps de cinc minuts, la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el
suport de tots els grups parlamentaris a aquesta proposició no
de llei. Em senten?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No entraré a fer rèplica un per un, però entenc que la
declaració institucional de què parlen el Sr. Gómez i la Sra.
Pons encara està oberta a negociacions entre els diferents
portaveus dels grups parlamentaris. Evidentment aportarem tot
allò que considerem oportú a aquesta declaració.

Aquesta és una proposició no de llei que va presentar el
Grup Popular el 16 de març, fa un mes i mig. Vostès parlen
d’una proposta de declaració institucional del diumenge d’anit,
fa dos dies.

(Remor de veus)

Oportunisme del Partit Popular, cap. Si ho prefereixen, la
propera vegada que presentem una proposició no de llei...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

... (...) els grups que formen part del Govern.

Sra. Fernández, a Balears hem tengut (...) infermers
treballant en condicions pèssimes i sense unes mínimes
mesures de seguretat, amb bosses de fems, sense EPI, sense
mascaretes, i encara els hi tenim. Mirin més pels
professionals de les Balears, treballin per a ells i protegeixin-
los.

Ens quedarem amb aquesta proposta en positiu del Partit
Popular, encara que han volgut, han pretès fer ombra altres
partits amb les seves intervencions. (...) ens quedam amb
aquesta proposta en positiu que s’aprovarà per unanimitat,
traslladant als professionals de la salut el nostre total i sincer
agraïment per la seva actitud, entrega i compromís amb tots
els ciutadans de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Bé, entenc que fruit del debat es pot
aprovar per unanimitat per part dels diferents portaveus? Em
diuen que sí.

Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 5286/20, relativa al reconeixement de la
tasca de tot el personal sanitari i els professionals que
garanteixen els subministraments i serveis bàsics durant la
crisi de la COVID-19.

(Alguns aplaudiments)

2) Proposició no de lle i RGE núm. 6132/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures de protecció per al personal
farmacèutic i  els usuaris de farmàcia davant la COVID-
19.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6132/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures de protecció per al
personal farmacèutic i els usuaris  de farmàcia davant la
COVID-19.

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. El día 4 de abril el Consejo General de
Colegios Farmacéuticos, junto a consejos generales de
dentistas, enfermeros, médicos y veterinarios, emitió un
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comunicado expresando su absoluto rechazo respecto a las
medidas y recomendaciones contenidas en el protocolo de
actuación frente al coronavirus aprobado el 31 de marzo por
el Ministerio de Sanidad, dado que algunas de las pautas
incorporadas al protocolo el día 3 de abril por el Ministerio
de Sanidad suponen un riesgo elevado contra la seguridad de
los profesionales y de sus pacientes.

Tal y como establece el comunicado de los colegios
profesionales citados, algunas de estas medidas y
recomendaciones, lejos de contener la epidemia y preservar
la salud pública, representan un riesgo grave evidente para los
sanitarios y pacientes. Los profesionales firmantes consideran
especialmente alarmante el punto b.2 del protocolo, que hace
referencia a la incorporación al puesto de trabajo  de los
profesionales sanitarios transcurridos siete días desde el
inicio de los síntomas y en ausencia de fiebre cuando no se
realizan prueba diagnóstica. Tampoco incluye la guía la
situación de muchos profesionales asistenciales que no se
encuentran en el ámbito hospitalario y que se encuentran en
diferentes centros y establecimientos sanitarios de
adscripción pública y privada. El texto literalmente dice: “En
caso de que no se realice la prueba de diagnóstico
microbiológico, el trabajador se incorporará a su puesto de
trabajo transcurridos siete días desde el inicio de síntomas en
ausencia de fiebre, sin necesidad de toma de antitérmicos en
los últimos tres días y siempre que se haya resuelto la clínica
respiratoria. Se incorporará a su actividad con mascarilla
quirúrgica hasta completar catorce días desde el inicio de
síntomas, evitando durante este tiempo el contacto con
pacientes inmunodeprimidos”.

En el mismo comunicado los profesionales sanitarios
consideran inaceptable la incorporación a sus puestos de
trabajo sin hacerse el test y sin pruebas confirmadas de
negatividad, ya que supone un riesgo elevado para la población,
pacientes atendidos, compañeros de trabajo, e incluso su
propia salud. Continúan advirtiendo que dicha pauta de
actuación introducida por el Ministerio de Sanidad viene a
evidenciar dos realidades: la ausencia de tests suficientes para
poder afrontar con garantías la pandemia del coronavirus y su
expansión, y la falta de planificación necesaria en recursos
humanos para poder cubrir las contingencias que genera la alta
infestación en personal sanitario.

España es el país con el mayor número de profesionales
contagiados del mundo, tal y como argumentan los propios
profesionales en su comunicado. Estos profesionales han
denunciado reiteradamente la falta de tests de diagnóstico y de
los equipos de protección necesarios, así como los riesgos a
los que se estaba sometiendo a los profesionales sanitarios, al
tener que afrontar la atención de primera linea sin los equipos
de protección adecuados.

Las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad, que
los profesionales sanitarios denuncian, traspasan los límites
científicos, deontológicos y jurídicos, al poner en riesgo tanto
a los profesionales como a los ciudadanos que atienden.
Siguiendo sus recomendaciones, son necesarias medidas
eficaces, efectivas y eficientes para poder vencer la pandemia.

En cuanto a las farmacias, la mayoría sabemos que se
encuentran hoy desabastecidas del material de protección
sanitario adecuado para poder ejercer sus funciones en
atención a los usuarios de farmacia de forma segura, por lo
que es urgente establecer medidas para contener la expansión
del virus entre dichos profesionales y el resto de la población.

En este contexto, nosotros presentamos la siguiente
proposición no de ley, para adoptar medidas que son
necesarias y que además el colectivo de farmacéuticos ha
trasladado tanto a este grupo parlamentario, como al resto de
grupos aquí presentes, y por eso creemos que es necesario
adoptar estas medidas y que son además carentes y ausentes
totalmente de ideología de ningún tipo. Por tanto, yo creo que
ningún grupo de esta cámara puede tener ningún problema, ni
ningún concepto de tipo ideológico a la hora de aprobarlas,
como ya ha pasado en otras proposiciones no de ley que se
han aprobado en esta cámara, estamos ante medidas de pura
gestión y que simplemente lo que hacen es recoger las
demandas de la sociedad civil, en este caso del colectivo de
farmacéuticos.

“Instar al Gobierno de España a elaborar un protocolo de
actuación frente a la COVID-19 que cuente con el consenso
y aprobación del Consejo General de Colegios Farmacéuticos,
junto con el resto de consejos generales de profesionales
sanitarios: proporcionar al personal farmacéutico, tanto de
farmacias comunitarias como hospitalarias; los equipos de
protección individual oportunamente homologados para poder
desempeñar de forma segura su actividad; realizar de forma
urgente, intensiva y universal, pruebas diagnósticas de la
pandemia COVID-19 a los trabajadores de farmacias, tanto
hospitalarias como comunitarias; autorizar a las farmacias que
dispongan de ventanillas de guardia...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, hauria d’anar acabant.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -sí-; la dispensación de medicamentos y productos
farmacéuticos a través de esa ventanilla de guardia, dado que
hasta el momento se les ha impedido utilizar ese recurso para
evitar contagios; y garantizar la dispensación de medicamentos
de dispensación hospitalaria, sin tener que ser dispensados en
dependencias del hospital, a través de las farmacias
comunitarias en caso de no poder atender de forma eficaz a la
población afectada mediante la entrega de medicamentos en
el domicilio del usuario por parte de los servicios de farmacia
hospitalaria.”

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació  de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps
de cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Disculpin abans que se m’ha
penjat la videotelefonada. Espanya és un dels països amb
major nombre de professionals contagiats del món, com ja he
destacat en la meva intervenció anterior, per aconseguir un
major control de contagis s’ha demostrat que és fonamental
fer tests als professionals sanitaris de manera massiva, amb la
intenció de conèixer amb certesa i evidència científica, qui ha
d’incorporar-se amb garanties al lloc de treball després
d’haver patit la infecció.

Molts dels professionals de la salut han denunciat
reiteradament la falta de tests diagnòstics i dels equips de
protecció necessaris, així com els riscs als quals acaben
sotmetent als  professionals sanitaris en haver d’afrontar
l’atenció de primera línia sense els equips de protecció
adequats. Les mesures adoptades pel Ministeri de Sanitat i la
Conselleria de Salut han estat insuficients, posant en risc tant
els professionals com els ciutadans que atenen, tal i com
exigeixen els diversos col·legis oficials de professions
sanitàries són necessàries mesures eficaces, efectives i
eficients per poder vèncer la pandèmia de la COVID.

Per això des del Grup Parlamentari Popular donarem
suport que s’elabori com l’actuació front de la COVID-19, la
necessitat de proporcionar al personal farmacèutic, tant de
farmàcies comunitàries com hospitalàries, els equips de
protecció individual oportunament homologats, la realització
de proves diagnòstiques de la pandèmia als treballadors de
farmàcies, autoritzar les farmàcies que disposin de finestres
de guàrdia, la dispensació de medicaments i productes
farmacèutics a través d’aquestes finestres i que es garanteixi
la dispensació de medicaments de dispensació hospitalària,
sense que hagin de ser dispensats a les dependències de
l’hospital.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Unidas Podemos, però, com que no hi ha representació,
passam al Grup Parlamentari Ciudadanos, per tant, té la paraula
el Sr. Gómez, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Ribas, grup parlamentari
proposant, VOX-Actua, ja li manifest d’entrada el nostre
suport a la proposició no de llei que vostè planteja avui i li
esmentaré el motiu. Fonamentalment perquè recull una línia
de proposta d’actuació d’instar les institucions, entre elles el
Govern de les Illes Balears, que és una reivindicació del
col·lectiu professional i com que és prou completa i recull
quasi totes les demandes que ha fet, o que fins i tot la mateixa
societat, com a usuaris de les oficines de farmàcia de la nostra
comunitat i tot l’Estat espanyol, lògicament és necessària. 

I arriben tard les actuacions de l’administració,
especialment cap el col·lectiu, com d’altres, el col·lectiu
d’odontòlegs, el col·lectiu de farmacèutics, que hi vull fer una
referència, quan parlam de col·lectiu farmacèutic, o dels
professionals de la farmàcia, sembla que només parlam dels
propietaris de les farmàcies, o dels facultatius, quan, entenc
jo, que la seva proposició no de llei i aquest és el nostre
suport que nosaltres donarem, parlam de tots els treballadors
i treballadores que hi ha allà, que són auxiliars de farmàcia i
altres persones que treballen allà dins, perquè la protecció
dins una oficina de farmàcia, tal com reivindiquen quant a
material EPI i quant a protocols necessaris d’actuació per a un
col·lectiu, que és el col·lectiu i professionals de la sanitat,
que són col·lectius sanitaris, ha arribat tard i no s’ha tengut
una planificació i una estratègia global a tots aquests diferents
sectors.

Per tant, entenem que aquesta proposició no de llei és
necessària i a més a més també és necessari tenir un consens
i un suport de totes les forces polítiques, i jo els vull valorar
a vostès que ho hagin aconseguit, que ho hagin assolit, això
sembla, pel que s’ha manifestat fins ara i pel que he vist amb
caràcter pro positiu amb dues esmenes in voce, o dos punts i
una esmena in voce que s’ha fet, i la seva disposició a
acceptar-la. Crec que aquest és el missatge que hem de
traslladar a la societat, veure el consens en aquests moments,
independentment de la legitimitat del discurs que ens pertoca
fer als partits que som a l’oposició. I a l’oposició ens pertoca
fer una línia de control, el discurs que adoptem per fer aquesta
línia de control ja valorarà les conseqüències cada un dels
ciutadans i ciutadanes de la nostra comunitat autònoma. Però
evidentment som grups de l’oposició i per tant, des de
l’oposició ens pertoca fer un seguiment, un control i, si escau,
una crítica al Govern.

Jo volia fer un seguit de reflexions envers el col·lectiu de
les oficines de farmàcies. Segueixen reclamant aquests
protocols, segueixen denunciant o manifestant sense caràcter
pejoratiu, sinó col·laboratiu també, la necessitats d’uns EPI
específics, i segueixen oferint a les institucions, fins i tot els
laboratoris, per fer el diagnòstic de les proves i no tenir
saturats els sistemes públics de salut i se’ls ha dit que no.

Són treballadors i treballadores que estan en primera línia
des del primer moment, tal com hi estan les botigues i els
establiments d’alimentació, o els serveis públics de neteja, o
les forces i cossos de seguretat de l’Estat, o tots els
treballadors de la sanitat del Servei de Salut i de serveis
públics de salut de la nostra comunitat autònoma. Són gent que
ha donat assessorament a molta ciutadania que ha hagut
d’acudir a l’únic que hi havia obert presencialment a les
oficines de farmàcia, perquè els assessoressin, fins i tot no
només en mesures de protecció, sinó en la lluita contra la
COVID-19.

Per tant, crec que també és una oportunitat avui, la vull
manifestar aquí, per donar un suport a aquest col·lectiu i
sobretot a l’estigmatització i qüestionament que se’ls ha fet
fins i tot en algun discurs polític en qualificar-los com a
mínim d’usurers o purament empresaris.
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I s’ha fet perquè la mateixa administració ha actuat tard,
quan ells mateixos havien reivindicat que s’actués damunt la
fluctuació de preus o l’abastiment de suficient material de
reposició en el tema d’EPI per a la ciutadania, que on podien
anar precisament perquè tenguessin una seguretat
d’homologació i de qualitat d’aquest material de seguretat era
a les oficines de farmàcia.

Per tant, aquest reconeixement crec que també, baldament
sigui in voce en la meva intervenció la vull incorporar a la... no
és una esmena, sinó una valoració que vull incorporar al meu...
al nostre.... a aquest debat parlamentari.

Per tant, Sra. Ribas, donarem el nostre suport. També li he
de dir com a grup parlamentari que agraesc que dugui aquesta
proposició no de llei, nosaltres no hi hem fet cap esmena, no
per peresa, sinó perquè vèiem que recollia totes i cadascuna
de les línies que eren necessàries i que reclamava no només
aquest col·lectiu, sinó la mateixa ciutadania, usuari de
l’oficina de farmàcia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies. Evidentment, la proposant de la PNL, la
Sra. Ribas, parlava que hi ha diferents tipus de PNL, algunes
que són més de caràcter ideològic en què segurament el seu
grup i el meu difícilment ens posarem d’acord, però d’altres
que fan referència a qüestions que són molt més pràctiques, i
que afecten sobretot una qüestió que és la permeabilitat
d’aquest Parlament de les Illes Balears, aquesta capacitat que
té la societat civil, la societat organitzada de fer arribar
propostes, de fer arribar valoracions o de fer arribar
determinades situacions. 

Jo crec que això és un dels grans valors que ha de tenir la
democràcia, és a dir que hem de ser permeables a totes
aquelles qüestions que col·lectius, siguin els que siguin, ens
puguin plantejar, i especialment quan després darrere hi ha
col·legis professionals que evidentment tenen tot el dret del
món a fer les valoracions que considerin oportunes.

També és veritat que a qualque moment..., abans dèiem tot
allò que ens ha mostrat la crisi i parlàvem del tema de sanitat,
a qualque moment crec que haurem d’abordar també l’agilitat
d’aquest parlament, perquè des que entra per registra d’entrada
una PNL fins que es debat a aquest ple ha passat temps, de
vegades massa i, per tant, durant aquest temps ja han passat una
sèrie de coses respecte d’aquella situació inicial o respecte de
com estan les coses a dia d’avui.

I crec que..., i especialment escoltant els col·legis
professionals, en aquest cas el d’apotecaris, hi ha tota una
sèrie de qüestions que en referència a quan vostès presentaren

la moció o quan el Col·legi d’Apotecaris va fer aquestes
demandes ja estaven certament orientades o inclús ja hi ha
hagut una feina de coordinació amb el Govern o amb les
institucions públiques. 

En aquest sentit crec que els grups que donam suport al
Govern li hem plantejat in voce una sèrie d’esmenes, després
la companya Irene Triay en farà una relació més acurada,
especialment de cara als serveis jurídics, però que sobretot
van orientades a això, és a dir, aquesta feina conjunta que hi ha
hagut a través del Govern i del Col·legi d’Apotecaris que
també de qualque manera es pugui incorporar dins aquesta
PNL via esmena in voce, que fa sobretot referència a tot el
manual o al procediment de bones pràctiques elaborat
precisament a través del Col·legi d’Apotecaris. Són col·legis
que de vegades també és veritat, com deia el Sr. Gómez i
Gordiola, que han estat qüestionats i tractats d’usurers.

També és cert i és veritat que hi ha algun apotecari que
pareix mentida que amb els anys no hagi après que hi ha
persones que valen més pel que callen que pel que diuen i que
cada vegada que obrin la boca puja el pa, és un que no fa molts
d’anys estava assegut per aquí. 

En tot cas, evidentment el nostre suport a aquest
col·lectiu, com no podia ser d’altra manera. 

I demanam, amb aquest esperit fins i tot que plantejava la
Sra. Ribas al principi, que accepti aquestes esmenes perquè
entenem que complementen molt bé la PNL i sobretot
l’adapten a la realitat que té a dia d’avui aquest col·lectiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. No ho he dit, però ho he dit en
altres ocasions, per suposat, gràcies al personal de la Cambra
que ens permet poder reunir-nos en un temps excepcional i en
un moment diferent a les nostres vides i també a la nostra
activitat política.

Nosaltres direm que sí a aquesta proposta que avui planteja
el Grup Parlamentari VOX. Estam d’acord amb el contingut
d’aquesta PNL perquè és clar que els protocols no han
funcionat, que s’han d’elaborar amb el consens de totes les
parts implicades, que el personal farmacèutic, com qualsevol
altra persona que desenvolupi una activitat empresarial i
essencial com és el seu cas, ha de disposar del material de
protecció que permeti que sí es tombi definitivament el
coronavirus.

 Seria convenient fer tests a totes les persones que també
fan tasques de serveis essencials, no només farmacèutics, ja
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que estan més exposats al contagi i una detecció a temps pot
salvar vides.

Per tant, pensam que sí, pel que fa a l’autorització de
dispensar medicaments mitjançant la finestreta de guàrdia ens
pareix perfecte. El que passa és que és certa la reflexió que fa
l’equip de govern a través de les seves esmenes, és a dir, no és
possible en tot, dependrà també de la grandària de
l’establiment farmacèutic.

Per tant, ho hem dit mil i una vegades, no ens cansarem de
repetir-ho, la combinació material de protecció i realització
de tests és primordial per frenar l’expansió del coronavirus
que ens ha trasbalsat absolutament la nostra manera de viure i
d’entendre la vida i la societat.

El personal que realitza tasques essencials ha d’estar ben
protegit mitjançant els equips de protecció. Així que la nostra
resposta és sí a aquesta iniciativa que avui presenta el Grup
VOX i ens pareixen bé també les esmenes que planteja l’equip
de govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Tur, per un temps de cinc minuts.

LA SR. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Jo crec que el debat realment ja està
fet. Per tant, no puc afegir molta cosa més.

És cert que aquí els col·legis professionals de diferents
col·lectius estan fent la seva...

(Tall de so)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Tur, l’hem perduda.

LA SRA. TUR I RIBAS:

... lògicament cap a...

(Tall de so)

... em senten ara?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara, ara, sí, sí.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, cada col·lectiu té les seves pròpies necessitats i crec
que en ocasions no és tant per falta de voluntat o de
planificació, sinó per una qüestió de l’abast tan immens que té

tota aquesta situació, que en moltes ocasions són els mateixos
professionals col·legiats els que han de reclamar les seves
necessitats en base a les particularitats que té la seva feina.

Per tot això, com dic, crec que el debat està fet. Donarem
suport en termes generals la iniciativa que presenta VOX i
esperam també que accepti les esmenes que es presenten. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Triay, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta, bon dia, companys i companys. En un
primer moment vull agrair a tot el personal de la Cambra que
fa possible que els diputats d’altres illes que no són Mallorca
puguem participar a les comissions, perquè açò evita que no
haguem d’aturar l’activitat parlamentària i ajuda que tots
puguem seguir treballant.

Avui la PNL que ens presenta VOX insta les farmàcies i el
personal que treballa a les farmàcies, i en primer moment
també m’agradaria agrair a tot el personal que fa feina a
aquestes oficines farmacèutiques, ja siguin de l’administració
pública, com puguin ser les farmàcies dels hospitals, com
també de les farmàcies que podem trobar habitualment als
carrers, tota la labor que fan i l’ajuda que presten també a la
població.

Per motius tècnics ahir no vàrem poder registrar en temps
i forma dues esmenes, però diria que tots els grups tenen ara
mateix les dues esmenes que teníem intenció de presentar i
que si vostès miren el registre veuran que estan presentades
amb data d’avui a les nou del matí. Si és el cas que qualque
grup no les tengués, no hi hauria cap problema a fer-los-ho
arribar amb un moment, supòs que si la presidenta ho atingués
podríem fer un recés, no hi hauria cap problema.

I els llegiré les esmenes perquè en tenguin constància,
abans que em quedi sense temps, no sigui cosa que no tengui
temps.

Voldríem modificar el punt 2 de la PNL i la deixaríem de
la manera següent: “... seguir les pautes marcades pel Consell
General de Col·legis Farmacèutics en els procediments de
bones pràctiques”. Açò seria una esmena. 

La segona esmena que voldríem presentar és al punt 4 de
la PNL, que el canviaríem per deixar-lo així: “dispensar,
conforme a l’indicat pel Consell General de Col·legis
Farmacèutics en els  procediments d’actuacions per a les
oficines de farmàcia, atenent com a mesura d’organització per
a les oficines de farmàcia a les zones amb major risc de
contagi i en situacions individuals concretes d’especial
vulnerabilitat d’algun membre de l’equip de la farmàcia,
recomanablement, atendre amb la porta oberta, limitant el
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nombre de persones i respectant les distàncies, o bé, atendre
per finestra en funció de l’estructura, espai i afluència”.

En aquest sentit, hi ha una circular del Col·legi Oficial de
Farmacèutics de les Illes Balears, que es publicava dia 3
d’abril d’aquest mateix any, lògicament, on ja recomana que es
pugui atendre per finestra en cas necessari on no hi hagi
suficient espai per respectar les mesures recomanades pel
Ministeri de Sanitat i pels experts. Per la qual cosa, seria un
punt que voldríem afegir perquè entenem que hi ha una
circular del Col·legi de Farmacèutics que seria important tenir
clara.

Per altra banda, el punt número 3, si miram la circular
presentada dia 8, tot i que és posterior a la presentació de la
PNL, ens agradaria també deixar-ho una mica en constància
que dia 8 d’abril el Col·legi Oficial de Farmacèutics ja va
posar en coneixement del personal que fa feina a les oficines
farmacèutiques que des de la Direcció General de Prestacions
i Farmàcia, a fi de posar al servei del personal farmacèutic
proves de la COVID-19, es va fer arribar una circular en la
qual s’explicava quines persones eren les que tenien
possibilitats per fer-se aquestes proves. És una circular de dia
8, està penjada on line, no hi hauria cap problema que vostès
també la puguin consultar. 

Sabem que les esmenes in voce no són el més pràctic en
aquests moments, però tenint en compte i atenent que tots els
grups des del meu punt de vista tenen les esmenes, ens
agradaria que acceptessin les nostres esmenes i que ningú no
s’hi oposi, ja que han tengut una mica de marge perquè tots els
grups les puguin veure i les puguin tenir en compte.

No voldria afegir res més que comentar que la setmana
passada vaig sentir portaveus d’altres grups parlamentaris que
deien que no acceptaven punts de PNL perquè estaven fetes
per l’oposició i aquest no és el tarannà d’aquest govern, sinó
que nosaltres aprovam mesures que realment sí tenen
necessitat i que sempre siguin viables i estiguin a disposició
de la ciutadania.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, intervé ara el grup proposant per un temps
de cinc minuts, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a
todos los grupos el apoyo a esta proposición no de ley
presentada por el grupo político VOX que no ha hecho más
que trasladar a esta cámara las reivindicaciones que el
colectivo de farmacéuticos lleva demandando desde el inicio
de esta crisis sanitaria. 

Evidentemente esta PNL no pretende proteger solamente
a los titulares de las farmacias sino a todo el personal, a todos
los trabajadores de las oficinas de farmacia. Es también

evidente que estos trabajadores de las farmacias se encuentran
en primera línea en la lucha contra este virus y que asumen un
riesgo de contagio muy superior a otros colectivos de la
población. Por tanto, es importante atender a sus demandas
para salvar vidas y para salvarles de posibles contagios, tanto
a ellos com a sus familiares, com a su entorno e  incluso a
otros clientes o a otros usuarios que puedan acudir a esas
oficinas de farmacia.

Esta PNL se presentó el pasado 7 de abril y se discute y se
aprueba hoy, han pasado más de 20 días, es un tiempo muy
preciado y más aún cuando cada día están muriendo centenares
de personas en este país. Por tanto, sí que estamos de acuerdo
también, y algún diputado lo ha manifestado, en la necesidad
de agilizar los procedimientos en este parlamento, pues
nosotros sí que estamos de acuerdo, creemos que hace falta
más agilidad en la tramitación de las iniciativas.

También creemos que es muy necesaria la celebración de
estas sesiones, de esta Comisión de Salud; precisamente en
esta crisis sanitaria creemos que es más necesario que nunca
para atender las demandas que nos trasladan los diferentes
colectivos.

Agradezco enormemente a todos los grupos que estamos
aquí presentes que seamos conscientes del escenario que
vivimos hoy y que seamos capaces de separar los
planteamientos ideológicos y políticos, que están ahí por
supuesto y van a seguir estando y tendremos mucho tiempo
por delante para discutirlo durante lo que queda de legislatura,
pero debemos separarlo, evidentemente, de medidas
puramente referidas a necesidades básicas de salud y de
protección de la vida de los ciudadanos y que nada tienen que
ver con ideologías. 

Por tanto, muchas gracias a todos los grupos. También
agradecer las enmiendas presentadas por los grupos que
sustentan al Gobierno balear, creo que mejoran el texto que
hemos presentado nosotros y por tanto las voy a aceptar, por
supuesto. 

Y muchas gracias a todos.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Entenc que queden incorporades les
esmenes que s’han presentat in voce. Per tant, si to ts  e ls
portaveus ho accepten, podríem donar per aprovada aquesta
PNL per unanimitat. Si algú...?

Idò, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 6132/19, relativa a mesures de protecció per
al personal farmacèutic i e ls usuaris de farmàcia davant la
COVID-19.

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

(Aplaudiments)
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