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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sra. Presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Font?

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Jo substituesc Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. En segon lloc, els inform que, atesa la
participació d’al guns diputats  i  diputades per
videoconferència, les votacions seran públiques 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.

I. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
comparei xença RGE núm. 4758/20, del  G rup
Parlamentari Ciudadanos (article 46.2), pel procediment
d’urgència, de la consellera de Sal ut i  Consum, per tal
d’informar en relació als protocols i  les línies d’actuació
dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a
aquest procés infecciós.

Passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 4758/20,
presentat pel procediment d’urgència, pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, mitjançant el qual demana la compareixença de la
consellera de Salut i Consum, per tal d’informar amb relació
als protocols i les línies d’actuació dutes a terme des del
Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta, molt bon dia a tots i a totes.
Una salutació especial també als companys i companyes que
ens segueixen per videoconferència. En primer lloc, vull robar
uns segons, que no tenen res a veure amb aquesta intervenció,
per agrair el suport i els missatges d’acompanyament de molts
de companys d’aquesta cambra per fer arribar l’estima i
l’afecte cap a la meva família i la meva persona per la pèrdua
de mon pare, moltíssimes gràcies a tots. I també als
treballadors, com no, quan dic la cambra és als treballadors de
la casa que també m’ho han fet arribar.

Quan el meu grup parlamentari va demanar aquesta
compareixença el dia 10 de març a Espanya hi havia 1.600
casos detectats, 35 persones que havien perdut la vida i es
començaven a recuperar 135 persones, a les Illes Balears ja es
coneixia la infecció per part de dos treballadors de la sanitat
pública.

Abans de començar el que després seria el problema o
almanco conèixer si el Govern central estava realitzant
qualque actuació envers aquesta epidèmia, el dia 27 de gener
Ciutadans va registrar iniciatives parlamentàries envers el que
ja es començava a considerar i a parlar mundialment d’una
pandèmia, vàrem registrar dos escrits adreçats al Govern pels
quals demanàvem les mesures de prevenció que havia adoptat
la Conselleria de Salut i Consum envers la pandèmia de la
COVID. També demanàvem les actuacions previstes per
aquesta conselleria i l’equip de Govern davant d’aquesta
pandèmia. Insistesc, el dia 27 de gener.

El dia 9 de febrer, es confirmava el primer cas de la
COVID a les Illes Balears i que va ser el segon a l’Estat
espanyol. Es tractava d’un pare de família de nacionalitat
britànica que estava aïllat a l’Hospital Universitari Son
Espases des del dia 7 de febrer i les autoritats sanitàries
afirmaven en aquell moment que la càrrega viral d’aquest
pacient era baixa i el risc de contagi era també molt baix,
considera així per a la fase final de la seva malaltia.

La consellera compareixia el dia 21 d’abril davant del ple
per informar de les accions dutes a terme des de la conselleria
davant de la crisi generada, una compareixença, i això ha de
quedar reconegut per la reflexió que faré, que fou sol·licitada
per la mateixa consellera el dia 12 de febrer -12 de febrer-, un
escrit que va reiterar d’aquesta petició de compareixença el 6
d’abril la portaveu del Govern, a través de la Diputació
Permanent.

Vull fer una reflexió perquè si una cosa ha de canviar a
aquesta cambra d’aquesta experiència no tan sols és l’actitud
dels nostres grups parlamentaris a l’hora de tramitar
iniciatives, i especialment amb rigor dels nostres grups,
cercant únicament la transparència i la rendició de comptes de
l’executiu i les bones pràctiques en gestió pública i fugir de
qualsevol oportunisme i desgast, això ens ho demana l’opinió
pública i la ciutadania. Però sí també hem de canviar i assumir
des de totes les parts que el Reglament de la cambra i les
relacions amb el Parlament i l’executi s’han de conduir des del
rigor, la responsabilitat i la lleialtat institucional mútua, i s’ha
de fugir de la dilació de les respostes i entendre les
sol·licituds de compareixença dels alts càrrecs com a una
prioritat exemplar cap a la ciutadania i començar ja a adequar
les mesures necessàries reglamentàries i de recursos
materials perquè les sessions no quedin interrompudes per
crisis alienes o crisis  d’aquest tipus que impedeixen el
funcionament ordinari d’aquesta cambra en el seu període de
sessions i funcionament de control.

En tot cas, les peticions de compareixença s’han de fixar
en la justificació dels motius que són anunciades en elles
mateixes, i el dia 10 de març va ser sol·licitada pel nostre grup
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parlamentari la compareixença de la consellera, precisament
per donar a conèixer els protocols i les línies d’actuació que
es duen a terme des de l’ib-salut, el Servei de Salut, per fer
front a la COVID atès el contagi de facultatius.

Avui, avui en dia, a les Illes Balears 210 defuncions, 2.028
casos diagnosticats, 329 d’ells actius, 205 hospitalitzats, 40
persones a les UCI, 499 casos acumulats a les residències i 81
sanitaris positius i 144 en quarantena.

El passat 21 d’abril la consellera va perdre una oportunitat
voluntària o intencionadament, no ho sé, ni tampoc és el judici
per part del meu grup, de donar molta informació durant la
seva compareixença i en especial de contestar a les preguntes
de les intervencions dels grups parlamentaris.

Avui aquesta comissió parlamentària desconeix, sota el
nostre punt de vista, des de Ciutadans, encara la resposta de
l’ib-salut als protocols establerts per a cada un dels àmbits
professionals tant sanitaris...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... com -acab ja tot d’una, uns segons-, específica exigida en
aquesta informació clara. 

Per tant, volem conèixer les respostes de l’executiu a
moltes de les demandes denunciades i interposades pels
treballadors públics de la sanitat davant de la Inspecció de
Treball i la Fiscalia, precisament perquè ells consideren que
el motiu de contagi ha estat la manca d’EPI adequats i en el
moment i quanties adequades. Per donar aquesta informació
creiem encara avui oportuna i necessària la compareixença de
la consellera, per això mateix Ciutadans no hem desistit de la
nostra sol·licitud, per la qual cosa demanam la consideració
i vot favorable a aquesta petició de compareixença.

No és objecte de consideració ni votació aquest tema que
plantejaré ara, però sí entendríem des del nostre grup
parlamentari que, havent altres peticions nostres també sobre
compareixences de la consellera per altres motius, però
vinculats també amb aquests fets a donar explicacions, i ateses
les peticions d’altres grups parlamentaris, estaríem d’acord
que considerés la Mesa d’aquesta comissió a qualificar i
realitzar les mateixes peticions en una única sessió de la
comissió...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu temps...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... almanco pel plantejat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

... s’ha exhaurit. 

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel 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. Des
d’Eivissa volem traslladar el més sentit condol al diputat
Juanma Gómez per la recent pèrdua del seu pare.

Seré molt breu en aquesta intervenció. Votarem a favor de
la sol·licitud de compareixença del Grup Ciutadans en
coherència amb la petició feta per part del Partit Popular, de
sol·licitar també la compareixença de la consellera per
explicar diferents aspectes d’aquesta pandèmia que hem patit
a Balears de la COVID-19.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un torn de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull sumar-me, evidentment, al
condol al company de Ciutadans, en Juanma, perquè, bé, són
moments durs, i agrair-li que avui sigui aquí amb nosaltres per
defensar aquesta petició de compareixença, a la qual nosaltres
evidentment donarem suport.

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, Sra. Presidenta. Nosaltres votarem a favor,
també; entenem que les circumstàncies així ho requereixen, a
més en un tema tan sensible com aquest, perquè és vera que
han passat dos mesos, gairebé, però pareix que n’han passat
molts més, perquè s’han succeït moltíssimes coses. Crec que
són qüestions importants que val la pena evidentment que la
cambra pugui traslladar a la consellera, totes aquelles
demandes i fer totes aquelles preguntes que consideri
oportunes respecte de la gestió d’aquesta crisi que ens ha
tocat viure. Per tant el nostre vot serà favorable.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un torn de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros creemos totalmente
necesaria y acertada esta petición de comparecencia de la
consejera de Salud. Es cierto que ya compareció hace algunas
semanas aquí, en el pleno de esta cámara, pero lo cierto es que
cada día suceden cosas diferentes, aquí también ha habido
actividad parlamentaria, hemos puesto en marcha iniciativas de
este parlamento, y no está de más que la Sra. Consejera acuda
a esta cámara para explicarnos cómo se están llevando a cabo
estas medidas y cuál está siendo su gestión. Por tanto
apoyaremos la iniciativa.

Gracias.

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. Senyores i senyors diputats,
companys que avui ens trobam per videoconferència, una
besada pública al diputat de Ciutadans, ja ho vàrem fer en
privat, per moments dolorosos, però en qualsevol cas que
formen part de la vida, amb aquests contrastos de blancs i
negres, i a vegades de matisos de grisos.

Dit això nosaltres donam suport a aquesta petició de
compareixença; també hem registrat diferents peticions de
compareixences, perquè pensam que hi ha moltes coses a
explicar. Algunes situacions han estat sobrevingudes; altres,
per manca de material, però també pensam que hi ha hagut
moments en què la reacció ha estat tardana i tal vegada
equivocada, igual que algunes declaracions que s’han fet
públicament. Per tant donam suport a aquesta petició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra. Font per un
temps de 5 minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Des de
Menorca també volem enviar una abraçada ben forta al Sr.
Gómez Gordiola, l’acompanyam i ens sap molt de greu la
situació. I també votarem a favor d’aquesta compareixença.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Per la nostra part, i com no pot
ser d’altra forma, votarem que sí a la petició de
compareixença de la consellera. Sempre ho hem fet així i la
consellera, com ja és públic i notori, comparteix sempre la
importància de venir al Parlament a explicar la seva gestió.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que no és necessari fer la votació per crida. En
conseqüència, s’acorda de recaptar la compareixença de la Sra.
Patricia Gómez i Picard, consellera de Salut i Consum, per tal
d’informar en relació amb els protocols i les línies d’actuació
dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest
procés infecciós.

Així, abans de passar al segon punt, jo, com a presidenta
d’aquesta comissió i en nom de tots, també em vull sumar a
aquesta abraçada també especial al nostre company Juan
Manuel Gómez, i tot el nostre suport per a ell i per a la seva
família.

Així passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 7050/20 i RGE
núm. 7696/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7050/20 ,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
retirada del material no homol ogat i  proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 7050/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a la retirada del material no homologat i proves
diagnòstiques de la COVID-19 als sanitaris.

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. El
passat 17 d’abril el Ministeri de Sanitat va ordenar la retirada
d’urgència d’un lot de més de 350.000 màscares defectuoses
que s’havien distribuït a les comunitats autònomes. L’ordre va
arribar després que les proves determinassin que les màscares
no complien els  criteris per protegir els professionals
sanitaris de possible penetració del coronavirus. Es tracta de
les màscares FPP2 de l’empresa Garry Galaxy, proveïdora del
Ministeri de Sanitat. Aquest tipus de màscares d’alta qualitat
ha de tenir un nivell de penetració de material filtrant menor
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al 6%, i a les proves realitzades el percentatge va superar el
18%, el 27 i el 29.

Per altra banda el divendres 17 d’abril la consellera
Patricia Gómez va afirmar que a les Illes Balears havíem rebut
les màscares defectuoses, però va assegurar que s’havien
immobilitzat a la Central de Compres. No obstant això el
sindicat SIMEBAL el dissabte 18 d’abril denunciava en un
comunicat que les màscares defectuoses sí que s’havien estat
distribuint pel Govern de les Illes Balears, arribant als centres
de salut de les illes de Mallorca i d’Eivissa, així com a alguns
hospitals  de les Illes; assenyalaven també que aquestes
màscares, d’ús exclusivament per a personal sanitari en
contacte directe amb malalts de COVID positius, no han
complert els mínims estàndards de seguretat per a tots els
professionals que les hagin utilitzat, amb el risc alt de contagi
al qual s’han exposat.

Posteriorment, el 24 d’abril, es va conèixer que la
Conselleria de Salut havia d’immobilitzar una nova partida de
màscares adquirida pel Govern autonòmic, mascaretes que es
distribuïren entre el personal sanitari exposant-lo a un elevat
risc de contagi.

D’altra banda és alarmant l’elevat nombre de professionals
contagiats que hem tengut a les Illes Balears: al voltant del
25% de persones contagiades han estat professionals sanitaris.

Per tots aquests motius exposats, el Grup Parlamentari
Popular va presentar la següent proposició no de llei: El
Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut i
Consum a retirar de manera immediata tot el material no
homologat que s’ha distribuït en els centres sanitaris de
Balears; a realitzar la comprovació pertinent de qualsevol
material sanitari que arribi i es distribueixi a la nostra
comunitat per evitar possibles irregularitats; a (...) tot el
personal sanitari que hagi pogut utilitzar aquest material
defectuós i a realitzar un seguiment exhaustiu, així com
assegurar un aïllament preventiu d’aquest personal sanitari i la
realització dels tests oportuns, efectius i fiables a cadascun;
a realitzar proves diagnòstiques de la COVID-19 a tots els
professionals sanitaris que estiguin treballant amb pacients
infectats per COVID o amb pacients amb sospita d’estar-hi; a
realitzar proves diagnòstiques als professionals sanitaris
contagiats i recuperats d’infecció abans d’incorporar-se, amb
la finalitat de verificar que poden desenvolupar l’activitat
assistencial amb totes les garanties sense posar en perill la
seva salut, la dels seus companys o familiars i  pacients; a
realitzar, finalment, proves diagnòstiques de la COVID-19 de
manera progressiva i escalonada a la resta de serveis de
l’hospital i a la resta de professionals no sanitaris, prioritzant
aquells susceptibles de ser de més risc.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat, per part dels grups parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, les esmenes

amb RGE núm. 8402/20, 8403/20, 8404/20, 8405/20,
8406/20 i 8407/20.

Per defensar-les per part del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No ho he dit abans, però és un
plaer poder intervenir des d’Eivissa a la comissió i participar,
encara que sigui d’aquesta forma telemàtica, ja comença a ser
habitual, però esper per motius obvis que prompte puguem
estar allà tots i desvirtualitzar-nos una mica.

Quant a la PNL, durant les darreres setmanes s’ha parlat
molt del material sanitari que les administracions públiques i
també les empreses privades han hagut de comprar arran de la
crisi sanitària provocada pel virus SARS-COV-2.

A les queixes naturals i justificades per part del personal
dels serveis de salut que al principi de la major pandèmia que
ha patit Europa en un segle i per la qual ningú no estava
preparat i que hi havia restriccions en l’ús d’alguna d’aquestes
eines d’autoprotecció s’han sumat les veus de qui aprofita el
desconeixement tècnic que la majoria de nosaltres tenim
sobre mascaretes, EPI i pantalles per crear confusió i
malestar.

Sobre aquest tema, el ministre Illa, el ministre de Salut, va
dir el 30 d’abril al Congrés dels Diputats que la necessitat
urgent i sobrevinguda havia portat a diferents països, Bèlgica,
Alemanya, Itàlia, Àustria, Estats Units o Canadà per exemple,
a comprar diversos materials que en arribar a la destinació no
tenien els requeriments necessaris. 

Suposo que vostè, Sra. Marí, haurà seguit els mitjans de
comunicació durant les darreres setmanes, com he fet jo, així
que no entraré a numerar les comunitats autònomes, algunes
governades pel seu partit, que han tingut problemes amb el
material adquirit i que fins i tot no podien localitzar els avions
que havien noliejat.

De veritat que això no fa cap bé a ningú. Com va dir e l
ministre Illa: to tes les comunitats autònomes i el Govern
d’Espanya han actuat de la mateixa manera, certificant en
origen amb AENOR, comprovant que el que hem comprat és
el que ens envien i, com no, testant la seva eficàcia a l’arribada
del material.

En aquest sentit, les Illes Balears potser per haver
començat a comprar abans que altres comunitats autònomes
ha rebut tot el material en les condicions especificades. Els
materials de la conselleria tenen el segell de la Comunitat
Europea, el famós CE, la fitxa tècnica, el segell UNE i es fa
una revisió exhaustiva de tot el que arriba.

Tant és així que front als dubtes que varen sorgir sobre una
partida concreta de 80.000 mascaretes FFP2 es varen tornar
a fer tots els tests per part d’un laboratori independent fins a
tres vegades es va testar per diversos mitjans. I encara que es
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va certificar que les mascaretes filtraven correctament no es
varen enviar a serveis perquè la conselleria vol que els seus
professionals treballin no només amb el material adient, sinó
amb tota la tranquil·litat sobre la seva eficàcia.

Per tant, des del Grup Socialista juntament amb Unidas
Podem i MÉS per Mallorca presentam aquestes 6 esmenes
que en realitat són dues que substitueixen els seus sis punts. 

Per una banda, els punts 1 i 2 quedarien substituïts per: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir els protocols de compliment de la
normativa europea i comprovació del material
d’autoprotecció, tant en la seva recepció com durant el seu
subministrament als professionals.”

Creiem que és més correcte i complet parlar de normativa
i comprovació en la recepció, la part que pertoca al Govern,
perquè totes les mascaretes vénen amb la homologació
d’origen, no ha arribat aquí cap mascareta que no estigui
homologada així, o sigui que és millor, i sobretot per als
nostres sanitaris, que parlem de normativa i de comprovació,
de testar a la fi.

Per altra banda, consideram que es poden substituir els
punts 3, 4, 5 i 6 per: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de les Illes Balears a seguir realitzant proves als
professionals sanitaris i no sanitaris del Servei de Salut de les
Illes Balears donant prioritat a aquells que, per raó de les
seves tasques, estiguin especialment exposats als SARS-CoV-
2".

Vostès parlen de fer les proves al personal sanitari que ha
fet servir aquest tipus de material, que ha estat en contacte
amb els de COVID-19, els professionals contagiats..., aquesta
part de fer una prova exclusivament als contagiats que sap que
ho estan justament perquè se’ls ha fet la prova no ho acab
d’entendre. Crec que es obvi que cap persona és donada d’alta
fins que dóna tres vegades negatiu al test, o sigui, això es fa
des del principi de la crisi.

I nosaltres ja vam aprovar en aquesta comissió, a més a
més, i així ho està duent a terme la conselleria, que les proves
s’han de fer no només a uns professionals, s inó a tots els
professionals del Servei de Salut, repetesc, sanitaris i no
sanitaris. Supòs que tothom en aquesta comissió està d’acord
que aquesta és la forma més completa.

Per això demanam la votació per separat, demanam per
suposat que ens accepti les esmenes i demanaríem també la
votació per separat per poder afegir aquestes i votar que no  a
les altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández, ha d’anar acabant perquè...

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, ja està, moltes gràcies, Sra. Presidenta

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la
Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que la crisi de la
COVID ha suposat un esforç extraordinari per a tot el personal
de l’ib-salut i de tots i cadascun dels professionals i
especialment d’uns sectors que poques vegades són
reconeguts o que es tenen en compte, que són els de
subministres i els de verificació del material que hi arriba.
Moltes vegades en aquestes anàlisis es determina que hi ha
algun tipus de material que o bé incompleix algun tipus de
norma o hi ha algun tipus de problema afegit i l’important és
que es detecti i que s’actuï perquè la seguretat dels
treballadors i treballadores del nostre sistema sanitari és
fonamental.

En aquest sentit, vull remarcar que s’han multiplicat per
deu les compres del material, de 4 milions de mascaretes se
n’han retirades 80.000 i ben fet perquè qualsevol sospita
damunt qualsevol tipus de material ha de fer que s’incauti, es
revisi i es verifiqui si és adequat o no per poder ser utilitzat.

Evidentment per a nosaltres és una prioritat, com he
comentat, la salut laboral. Dins les esmenes que nosaltres hem
presentat conjuntament amb MÉS per Mallorca i amb el PSIB
volem remarcar que en el sentit a les proves... als punts als
quals es refereixen vostès a les proves als sanitaris nosaltres
hem incorporat professionals sanitaris i no sanitaris, hem de
recordar que hi ha personal d’administració i d’altres
categories professionals que no es consideren sanitaris i que
també han de tenir accés a aquesta protecció de la salut, a
aquestes proves en cas que siguin especialment exposats a la
COVID-19.

I en el sentit de les mascaretes i del material de protecció
que com he dit a vegades és fonamental per a tots i cadascun
dels professionals, siguin sanitaris o  no sanitaris, però que
puguin estar en una situació de risc, recollim que es
mantinguin aquests protocols de compliment de la normativa
europea que tenen uns estàndards que estan molt ben
acreditats i que són segurs i amb la comprovació del material
d’autoprotecció, tant en la seva recepció com durant el
subministrament als professionals, en tot el procés
d’emmagatzemament i fins que arriba a la persona que l’ha
d’utilitzar. Hem de garantir que tot el procés sigui correcte. 

Esperam que puguin acceptar les esmenes i que treballem
tots junts perquè realment és molt important la seguretat dels
professionals. 

Vull recordar que ahir vàrem celebrar el Dia Mundial de la
Infermeria, que som el 2020 que és l’Any Internacional de la
Infermeria. És un dels col·lectius més exposats, però els hem
de protegir tots, sanitaris i no sanitaris.

Gràcies.
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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:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Crec que hem viscut
tota una sèrie de mesos amb una crisi que no esperàvem de cap
de les maneres, on s’han hagut de prendre moltíssimes de
decisions i moltes vegades s’han hagut de prendre de manera
atropellada, com diríem en bon mallorquí.

Crec que d’aquestes decisions que algunes han estat
encertades i altres no tant, n’hem d’aprendre molt perquè
evidentment arribarà el moment en què haurem de revisar tot
allò que s’ha fet, per què s’ha fet i com s’ha fet i crec que al
principi de la gestió  d’aquesta crisi quan es declara l’estat
d’alarma ja vàrem ser o ja hi va haver tota una sèrie diríem de
comunitats autònomes que varen mostrar la seva
disconformitat respecte a un tema important que era tornar
centralitzar les competències de sanitat a nivell estatal la qual
cosa ha resultat un desastre estrepitós tal i com ho demostren
els fets, no?, i  para muestra un botón, com diuen en bon
mallorquí també, aquesta PNL que discutim a dia d’avui aquí.

És a dir que si la comunitat autònoma de les Illes Balears
hagués hagut d’esperar aquell material que ens havia d’enviar
l’estat, recordau a més que hi havia a més una expectació,
haguéssim pogut esperar d’asseguts i quan el material arriba
llavors resulta que arriba defectuós,...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... un altre desastre estrepitós que evidentment s’haurà de
revisar i s’hauran de prendre les mesures que s’hagin de
prendre, que entenc que ja s’ha fet com bé ho senyalava la
meva companya del Grup Parlamentari Socialista i també
d’Unidas Podemos. 

I crec que, per tant, una vegada que aquestes coses ens
passen, és a dir que es varen haver de prendre tot un conjunt
d’actuacions i molt especialment la comunitat autònoma es va
haver de cercar la vida per comprar material pel seu propi vent.
Per tant, reconèixer aquest fracàs d’aquesta recentralització de
totes les competències de sanitat i especialment que les que
en saben són les comunitats autònomes, però per què? Entre
altres coses perquè fa 30 anys que gestionen aquesta
competència i perquè tenen un coneixement real i immediat
de la seva realitat. I crec que això és important, sobretot
aquesta crisi ens haurà servit per veure que des de la
proximitat es gestionen molt bé les coses, però també
l’economia.

Jo només he comprat una cosa per internet, una, i varen ser
uns texans, que estaven bé de preu i tal, i quan els  texans

arribaren a ca nostra no me passaren del genoll per amunt i de
fet els texans els du la meva cunyada que fa 60 quilos, ben
contenta. És clar, si jo hagués pogut anar a un comerç de
proximitat i dir-li, madona és que me vaig equivocar de talla i
no me passen, evidentment aquella els m’hauria canviat, però
just pensar de com ho havia de fer per tornar els texans i que
m’ho canviessin, ja me’n vaig afluixar i ben contenta la meva
cunyada. I crec que amb això també, és a dir, més enllà que el
material que arribi sigui defectuós, també ens ha de dur a una
anàlisi, com això dels texans, a qui compram? I amb quins
criteris compram?

I especialment recordar que tenim una Llei de contractació
del sector públic, que sobretot prioritza aspectes econòmics,
és a dir, que sigui el més barat perquè ens entenguem, que no
altres criteris que són molt importants i que evidentment
també haurem de començar a aplicar, com és ara el de qualitat.
Evidentment, si un compra unes coses ha de ser amb un
mínim, tot i que evidentment n’hi hagi un d’oferta econòmica.
Però fixau-vos on les hem comprades i que tot el món les ha
comprat allà mateix.

I per tant, això ens ha de fer pensar sobre aquesta
economia a nivell global que hem muntat, si realment volem
seguir per aquest camí, o hem de començar a explorar altres
vies i a més de primar qüestions econòmiques a l’hora de
comprar material, també començar a primar altres qüestions,
com l’ambiental i sobretot la social, perquè jo crec si qualque
dia ens demanéssim on està fet aquest material, amb quines
circumstàncies s’ha fet i especialment què ha cobrat la gent
per fer-los, per ventura, a més de què fos defectuós, ens
queixaríem de moltes altres coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, Presidenta. Sr. Ensenyat la veritat és que m’ha tret
una rialla, però en positiu, de la seva manera d’intervenir i
argumentar. Li he de dir que deu haver tengut a la presidència
de la Mesa un poc amb la borderline, de dir se’n surt, s’ajusta
o no s’ajusta a la seva intervenció, que és el tema de la
proposició no de llei del Partit Popular. Però en tot cas ha tret
uns temes que també són prou interessants per debatre .
Només una reflexió, el Govern central no gestiona el tema de
sanitat, gestiona l’estat d’alarma amb unes mesures que li
permet la normativa i que nosaltres evidentment li donarem
suport. Gestionar bé o malament és una altra cosa d’un
executiu a un altre, això per descomptat.

Però hi ha exemples de comunitats autònomes gestionant
sí delegació de competències en tema de compra de material
que unes ho han gestionat bé i unes altres no, quan el Govern
central li ha donat aquesta autorització de compra i distribució
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i establir protocols des de la comunitat autònoma de com
emprar-los, qui els ha d’emprar i si són suficients o no, això
ha estat competència d’aquesta comunitat autònoma en el
nostre cas, no només la compra. I el que ha anat molt vinculat
a un mal funcionament del que s’ha comprat no només és que
l’hagin utilitzat constatadament 17 treballadors, treballadores
sanitàries, sinó que ha estat insuficient, és un debat constatat,
no només per la premsa, sinó per les denúncies a la Inspecció
de Treball, a la Fiscalia de treballadors públics del servei
públic de salut i també de l’àmbit sociosanitari.

Això és una constatació i no perquè hagin denunciat SAE,
SATSE, SIMEBAL i e ls col·legis oficials, sinó perquè els
mateixos mitjans de comunicació s’han fet ressò, no només de
la compra, no ens hem de quedar només amb el fet de la
compra, ens hem de quedar amb el que ha anat vinculat a la
compra d’aquest material, un pic que ha arribat aquí i és que hi
havia protocols dictats per l’ib-salut que deien, el temps de
reposició d’aquest material, quan es podia utilitzar o no
utilitzar, el temps de descans del personal en l’ús d’aquest
material i sobretot fins i tot si el material adequat podia ser
una bata de plàstic. Evidentment, i no ho trec de context, em
refereix als escrits presentats per les mateixes associacions
professionals.

Miri, Sra. Marí, he ajustat molt la seva proposta, no sé
vostè què faran, però les esmenes que han presentat els grups
parlamentaris que donen suport al Govern són una PNL dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern, perquè no té
res a veure amb el que vostè planteja aquí i ho diré en el sentit
del nostre suport de vot. Jo crec que vostès, el Partit Popular,
han fet una PNL amb molts de punts que es podrien unificar en
un, que és en la línia que en aquest Parlament han dut tant
vostès com altres grups parlamentaris, inclòs el nostre, que és
fer tests periòdicament i els adequats a tots els professionals
sanitaris i a tota la població de les Illes Balears, amb estudis
serològics fins i tot. És a dir, vostès haguessin pogut fer a
partir del punt 3, em sembla, un únic punt, i li donaríem suport.
Però com que fa una especificació  a l’àmbit del personal
sanitari que contempla tots els riscos que hi pugui haver, ja li
manifest que el nostre grup parlamentari donarà suport als
punts que vostès plantegen aquí.

En el primer punt evidentment s’ha retirat e l material,
demana que es faci una cosa que ja és immediata, que ja s’ha
fet, perquè diu que s’ha distribuït en els centres sanitaris. Per
tant, entenem que aquest primer punt es podria llevar, o si
volen vostès constatar, bastaria la seva exposició. Miri, la
millor autocrítica que es pot exercir, sobretot davant l’opinió
pública i donar una mostra clara de rigor, és la responsabilitat
i la humilitat i evidentment l’executiu no l’ha duta, no la duta
no a la compra de material i no a una errada d’una quantia
ingent de material pugui haver una quantitat de material
distribuït erròniament, -m’avisi Presidenta quan em faltin
segons, perquè jo  em guio sempre pels cinc minuts i se’m
passa-...

LA SRA. PRESIDENTA:

4 minuts Sr. Gómez, n'hi resta 1.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Acab, gràcies Presidenta. El que vull dir és que la
manca de responsabilitat i la manca de rigor d’aquest Govern
quan més es necessitava una comunicació clara cap a la
ciutadania per donar seguretat davant la por que hi havia en l’ús
de material i dels seus familiars, era arribar tard a la resposta,
comunicacions fins i to t qüestionant l’ús que feia els
treballadors de la sanitat i sociosanitaris damunt l’ús de
material i que podia ser la causa de contagis, estam parlant de
manifestacions clares, no interpretacions, sinó manifestacions
clares d’alts càrrecs de l’executiu i, com va dir la Presidenta
en el ple aquest mateix dimarts, és clar que es poden haver
comès errades i ja s’analitzaran, aquesta comissió, les
proposicions no de llei, les peticions de compareixença són
i el debat són aquest espai.

Per tant, nosaltres en principi, independentment de les
transaccions que pugui fer el Partit Popular de les propostes
que li hagin fet els grups que han fet esmenes, donaríem
suport a aquesta proposició no de llei. Insistesc, el nostre grup
parlamentari demana la realització d’estudis, no només de
tests, sinó dels estudis del que suposen els resultats d’aquests
tests a tota la població sanitària, sociosanitària, de l’àmbit
públic i de l’àmbit privat que atenguin pacients i
progressivament a tota la ciutadania, perquè és allò que ens
donarà una seguretat per a les persones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... i per a la recuperació de la nostra comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Yo creo que está muy claro ya a estas
alturas, que la gestión sanitaria de la pandemia ha sido muy
deficiente, creo que ya poca gente queda que no suspenda al
Gobierno tanto de la nación, como al autonómico en esta
gestión. La falta de previsión..., lo que estamos viviendo ahora
es una consecuencia de la falta de previsión que hubo en su
momento, con un negacionismo por parte de las autoridades
públicas, nos decían que esto era una especie de gripe, un
poquito más que un constipado, y una ocultación por parte del
Gobierno de España de cuál era la real situación que se estaba
viviendo en este país hasta después del 8 de marzo.

Por tanto, esa falta de respuesta que tenemos ahora es
evidentemente porque los mecanismos han fallado, aparte de
haber una mala previsión es que luego además, una vez que
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hemos tenido la pandemia encima ya declarada oficialmente,
pues los mecanismos han cambiado.

Es muy fácil decir el gran discurso de que, bueno, es que,
claro, se ha visto que centralizar la gestión sanitaria pues no
funciona bien. Evidentemente usted no está contando -me
refiero al Grupo MÉS, que ha dicho..., se ha manifestado en
este sentido-, bueno, creo que no estamos contando con una
variable fundamental que es cuál es la situación del Ministerio
de Salud hoy por hoy, después de 40 años, de décadas sin
gestionar las competencias de salud en este país, por tanto,
evidentemente nos encontramos con un ministerio
absolutamente desmantelado. Yo creo que el error fue en su
día transferir las competencias de salud. Evidentemente, una
vez que se han transferido, llevamos décadas sin que un
ministerio de salud esté gestionando la salud de todos los
españoles, pues es muy probable que en una situación de
emergencia nacional, que estamos viviendo hoy por hoy, pues,
los mecanismos puedan fallar porque no tienen la capacidad de
gestión que deberían tener. Por tanto, creo que cuanto antes se
devuelva esta gestión sanitaria al Estado mucho antes
estaremos preparados para poder afrontar este tipo de
situaciones. 

La desprotección de los sanitarios es desde luego
imperdonable y la responsabilidad es directa del servicio de
prevención del ib-salut. Multitud de testimonios lo
corroboran, a pesar del silencio que ha habido en algunos
medios de comunicación sobre este tema y a pesar de los
intentos de amedrentar al personal sanitario, que en su día se
les dijo que no hicieran declaraciones públicas sobre lo que
estaba ocurriendo, lo que estaban viviendo en los hospitales y
en los centros de salud, lo cierto es que hoy por hoy sabemos
que no han estado protegidos. De hecho, el altísimo
porcentaje de sanitarios contagiados es una evidencia
innegable.

Algunos dicen que aquí, en este parlamento, nosotros no
sabemos de qué hablamos, que no respondemos a criterios
técnicos. Bueno, yo, al menos por mi parte, lo que hago aquí
en este parlamento es trasladar la voz de aquellos sanitarios
que han contactado con nosotros, al igual que con el resto de
grupos, y que nos están diciendo cual es su situación y cuales
son sus demandas. Por tanto, nosotros venimos aquí a trasladar
las demandas de las personas que están afectadas, en este caso
los sanitarios.

Es curioso, es curioso que ahora nos recomienden usar las
mascarillas en el transporte público, pero en cambio vemos
letreros, yo tengo aquí una fotografía de un letrero en el
hospital de Son Espases que dice, textualmente: “no
necessitau l’ús de la mascareta si circulau per l’hospital:
a la cafeteria, quan useu l’ascensor, per repartir material,
llenceria, fungible”. Esto es un poquito incongruente,
perdonen que les diga así, pero es que, es que..., a ver, no me
cabe en la cabeza que nos estén diciendo que es recomendable
usar mascarilla en el transporte público, y luego a la gente que
trabaja en un hospital, que es donde van todos los contagiados
de COVID que están graves, pues, resulta que no, que no hace

falta que las uséis. Pues esto es un cartel que está en Son
Espases colgado para el personal de Son Espases.

Yo creo que al final recomendarnos a la mascarilla
responde simple y llanamente a que no tienen suficientes
mascarillas. Exactamente igual pasa con los tests. Si ustedes,
perdón, si el Gobierno que ustedes sustentan tuviese
suficientes mascarillas y suficientes tests todo el mundo iría
con mascarilla y a todo el mundo le harían un test. Pero, claro,
hay que buscar excusas para justificar esa falta de previsión
que en su día no hubo y esa mala gestión que ha habido
después. De hecho, el Ministerio de Salud llegó a decretar que
los sanitarios con COVID volviesen al trabajo a los siete días
si no tenían síntomas, sin haberles hecho ningún test.

Por tanto, yo creo que esta PNL que discutimos hoy aquí
es muy necesaria, es muy acertada y por supuesto tendrán
nuestro apoyo a esta PNL.

Gracias.

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, senyores i senyors diputades.
Nosaltres veiem bé aquesta proposició no de llei que presenta
avui el Partit Popular, tot i que també estam d’acord que
s’hauria de demanar una votació separada. El primer punt
pensam que podria tenir una certa mala intenció quan diu que
“el Parlament insta la conselleria a retirar de manera
immediata el material no homologat que s’ha distribuït en els
centres.” Hem de recordar que també nosaltres a la consellera
de Salut li vàrem demanar si aquest material es comprovava
quan arribava aquí, però ens varen dir que si tenia el certificat
CE és que estava homologat, i no anaven comprovant, com no
anam nosaltres tampoc comprovant, tot allò que compram si
du una certificació o una mateixa mascareta.

Vull recordar que si hi va haver aquest nombre de contagis
tan elevat és perquè els professionals sanitaris havien
d’utilitzar mascaretes quirúrgiques i no l’FFP2 o l’FFP3 que
són les que permeten evitar el contagi de fora cap endins, i per
això hi va haver tants de contagis, no perquè utilitzassin
material no homologat, que s’ha retirat. 

En el punt número 2 pensam que basta que ho faci un, o el
ministeri o la conselleria, però que es faci i que no reparteixi
res fins que no es tengui un resultat. D’altra banda pensam, en
el punt 3, que és primordial per evitar futurs contagis. I pel que
fa al punt 4 sembla que s’està fent. Imprescindible el punt 5.
Recomanable el punt 6.

Pensam que tot allò que recull aquesta proposició no de
llei que reclama, s’ha fet o s’està fent o almanco en teoria així
se’ns ha comunicat. Sembla que teniu prou mascaretes o
material de protecció, no ho arribam a saber, pensam que mai
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no és suficient. Tenim controlats els contagiats? No els tenim
controlats, tot i que estam en unes xifres òptimes en aquesta
comunitat autònoma i pensam que s’estan fent proves de
detecció als professionals sanitaris i sociosanitaris ara. En
qualsevol cas, arribam tard i malament, nosaltres ja ho hem dit
infinitat de vegades. 

Per altra banda, també voldríem dir que registram una PNL
perquè no és cert que es facin i se segueixin uns protocols que
sí hi són i que el paper aguanta, però que no és veritat que les
persones o almanco una immensa majoria de les persones que
han tengut la COVID llavors se’ls faci un test, un segon test,
un tercer test per veure si estan curats. Entenem que els tests
no són suficients i que es dóna un marge de dues, tres
setmanes per saber si les persones es troben bé, no tenen
febre, no presenten símptomes i llavors se’ls dóna l’alta. Però
no és veritat, o almanco per la informació que a nosaltres ens
arriba de professionals sanitaris, de pacients i de diferents
col·lectius que tenen a veure amb la sanitat, que es facin
aquests tests per saber si ja et poden donar l’alta o no. Això no
és així, provoca una angoixa, jo no sé si sanitàriament és
encertat o no, que hi ha altres prioritats, però pensam que
emocionalment sí que provoca el fet de no saber si estàs curat
i et pots unir, ajuntar o  reunir amb la teva família, amb les
teves persones properes.

En qualsevol cas, dir també al Sr. Ensenyat que no sabem
si es va equivocar de talla, volem pensar que és així, però sap
que el confinament ens ha fet en alguns casos problemes molt,
molt greus que tenen a veure precisament amb la d’equivocar-
nos de talla. Ens ha fet somriure també, fins i tot al Sr. Gómez
que avui venia una mica trist. 

En qualsevol cas, nosaltres pensam que les esmenes
efectivament desvirtuen absolutament la intenció d’aquesta
PNL. Nosaltres creiem en una oposició constructiva, no estam
segurs que tots els punts que té aquesta proposició no de llei
que presenta el Partit Popular siguin ben intencionats, però en
qualsevol cas nosaltres donaríem suport, però sí que
retiraríem el punt 1 si volen votar per separat o hi votaríem en
contra. Però diríem que sí perquè tot allò que sigui reforçar la
seguretat, la protecció, la salut de la ciutadania sigui
benvingut.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pandèmia, ho hem dit
moltes vegades, evidencia les mancances i febleses del
sistema actual, mai abans no s’havia viscut una situació com
aquesta en la qual tots els països pateixen la COVID-19 i tots
els països varen sortir a comprar el material alhora, així que
els proveïdors han tingut dificultats per donar resposta a tot el
que se’ls demanava.

Ens trobam davant d’una qüestió d’oferta i demanda en el
mercat amb un problema afegit, i és que a Espanya no es
fabriquen materials d’aquests tipus. Amb la deslocalització
industrial gairebé tota la producció es va emportar al sud-est
asiàtic, que ara es troba amb moltíssima demanda i una
capacitat de producció limitada.

La deslocalització des d’un punt de vista empresarial no ha
funcionat malament, ara bé, des d’un punt de vista social i
estratègic sí que tenim un problema. Hem viscut allò de es el
mercado, amigo, amb terribles conseqüències. 

Puc entendre les crítiques per la mancança de material,
però hem d’assumir que hem creat un món on el primer han
estat els doblers per sobre de les vides humanes, i les
deslocalitzacions només responien a aquests criteris
econòmics. Mai no es va tenir en compte la visió social, ni tan
sols no ens ha importat en quines condicions treballaven
aquelles empreses deslocalitzades, sense drets laborals,
treball infantil, etc. I ara ens hi trobem, amb uns països -que
aquest problema ha estat general a to t el món- sense una
indústria capaç de donar resposta a situacions com l’actual.

Un altre problema és que l’administració  està duent a
terme una tasca que normalment no li correspon; habitualment
les administracions públiques treuen un concurs i les
empreses especialitzades opten a ser proveïdores. En el
moment en el qual l’administració vol operar de manera activa
i no passiva i vol sortir a comprar ha de fer-ho a través dels
canals que existeixen; si intenten sortir  d’aquest circuit per
aprovisionar-se més ràpid es troben que els potencials
proveïdors potser no estan homologats i tenen por d’enviar el
producte. 

Sobre els tests. Si bé és cert que des de l’OMS es
recomana la realització de tests com la manera més eficient
de controlar la pandèmia, crec que hem de parlar amb
propietat. Quines proves proposen que es facin? Tests ràpids,
més econòmics però menys fiables? PCR, més efectius però
més lents? O serològics, més ràpids, tot i que no detecten el
virus sinó els anticossos? La realitat és que cada dia es va
aprenent d’aquesta malaltia. Un estudi fet recentment als
Estats Units ha demostrat que el 98,7% de les persones que
han contret el virus de la COVID-19 i han tingut símptomes
lleus generen anticossos que els immunitzen durant els mesos
següents. Els resultats indiquen que els que han tingut
símptomes de COVID-19 però no han arribat a ser
hospitalitzats poden reincorporar-se a la feina sense por de
contraure de nou la infecció ni contagiar els altres, explica el
patòleg Carlos Cordón Cardó, directiu dels hospitals Mont
Sinaí de Nova York i director de l’estudi.

Sense cap dubte s’hauran d’anar fent les proves a tota la
població en general, sobretot fins que no tinguem un
medicament o una vacuna, per detectar la immunitat
desenvolupada. Recordem-ho, hi ha casos asimptomàtics que
generen immunitat. La informació que nosaltres tenim a nivell
de proves a personal sanitari és que s’estan fent, començant
per aquelles persones que han estat més en contacte directe
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amb malalts i continuant pels altres, açò almenys explicat per
una font que jo consider fiable.

I sí, un cop passem aquesta pandèmia totes les
administracions hauran de fer una avaluació de tot el fet i fer
els canvis necessaris.

A nosaltres ens sap greu, però tal i com està redactada
aquesta PNL no la podem votar a favor, i sí que demanaríem
almenys una votació separada i si es pogués acceptar qualque
esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 10
minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol una
suspensió de la sessió o si podem continuar. Sra. Marí...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Podem continuar, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò intervé, per part del Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta, senyors diputats. Ha estat una realitat
que tots els professionals sanitaris han viscut moments molts
durs; durant dies han estat al límit, setmanes sense saber si
estaven o no contagiats, sense saber si posaven en perill
familiars, sense estar protegits perquè no hi havia material de
protecció individual per lluitar contra la pandèmia; molts de
torns sense estar protegits, massa.

Una vegada va arribar el material la situació no va millorar,
tot al contrari, el dubte i les inseguretats  augmentaven a
mesures que s’anaven coneixent més contagis entre sanitaris
i mentre s’anava coneixent l’augment de mascaretes fake. Fins
fa pocs dies no es realitzaven tests a tots els sanitaris
sospitosos d’estar contagiats; fins dos mesos després de
l’estat d’alarma no s’han iniciat proves diagnòstiques a tots els
sanitaris. Durant dies llegírem a premsa denúncies de sindicats
per la situació de desempara que patien; fins i tot l’Ib-salut es
negava a realitzar proves a infermeres que havien estat en
contacte directe amb positius. I encara treuen pit? Treguin-lo
d’una altra cosa, però no ho facin d’haver protegit els sanitaris
de Balears. Senyors diputats, hi ha membres del Govern als
quals se’ls han fet f ins i tot tres i quatre tests per saber si
estaven recuperats de la COVID, i en canvi a molts sanitaris,
durant molts de dies, els han enviat a treballar sense fer un sol
test.

Dit això, referent a les esmenes presentades pels grups que
donen suport al Govern, no acceptarem les esmenes de
supressió de punts, que serien les esmenes als punts 2, 3, 5 i

6. Presenten una esmena de supressió del punt 2 i, a la vegada,
una esmena de modificació del punt 4 que ve a dir el que
proposa el Partit Popular al segon punt de la iniciativa. Per
altra banda l’esmena de modificació del punt 1 proposam que
sigui d’addició, no de substitució, encara que seguim
defensant la necessitat de realitzar tests massius i que vostès
varen votar en contra la setmana passada. Presenten la mateixa
esmena de realitzar tests (...) cada setmana, i a diferents
comissions, quan se suposa que és una cosa que ja estan
realitzant.

L’esmena al punt 4 entenem que queda clar al nostre punt
2, per tant no l’acceptarem. 

I demanam... 

(Pèrdua de so)

... conjunta de tots els punts de la iniciativa del Partit Popular.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Faré un resum, val?, a veure si ho dic bé, Sra. Marí.

Passam a fer una votació conjunta, únicament amb la
integració de l’esmena al punt 1, que vostè diu que en lloc de
substitució sigui d’addició. La resta les rebutja. És correcte,
Sra. Marí?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Correcte, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Idò com que ara ja sabem tots què hem de votar,
procedim a la votació. Per tant el secretari ara... No, no,
votació conjunta. Perquè tothom ho tengui clar: votació
conjunta amb la incorporació de l’esmena 1, però no de
substitució sinó d’addició.

Sr. Secretari, procedeixi a la lectura dels noms dels
diputats i les diputades membres de la comissió.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata. No.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia Garcia i Sastre.

LA SRA. GARCIA I SASTRE:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Triay... Em sent. No la sentim, a vostè. D’acord, ha
efectuat que no. Per tant ho podem donar per bo, Sr. Lletrat?

Ho dic perquè ens trobam ara... És evident, no?

Si no haurem d’aturar la sessió perquè s’arreglin aquests
problemes tècnics.

Sra. Triay, pot escriure el seu sentit de vot a un paper? I
mostri-ho a la càmera.

Gràcies, Sra. Triay. 

Si vol fer el recompte, ho pot dir vostè.

EL SR. SECRETARI:

Vots a favor, 6; vots en contra, 7; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 7050/20, relativa a la retirada del material no
homologat i proves diagnòstiques de la COVID-19 als
sanitaris.

A continuació donaré pas a la meva companya Margalida
Durán perquè presideixi aquesta comissió, atès que he
d’intervenir.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix la Sra. Presidenta en
la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Aprofit per saludar-los a tots diputats i diputades. 
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II.2) Proposi ci ó  no de llei RGE núm. 7696/20,
presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
relativa a mesures sobre la prevenció del suïcidi a
Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. 

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7696/20 presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19.

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros traemos aquí una
proposición no de ley relativa a medidas para prevenir el
suicidio. Creemos que hay que quitarse el tabú de hablar de
este tema, es algo que afecta a muchísimas familias cada año
y de hecho es un grave problema mundial, sin necesidad de que
intervenga un elemento extraordinario, como es esta pandemia
que vivimos de la COVID-19. Ya de por si hay más de 800.000
personas que se suicidan al año en el mundo, lo que supone
una muerte cada 40 segundos, según los datos de la OMS.

En España el suicidio es la primera causa de muerte por
factores externos. Aún intentando ocultar los datos desde la
época del presidente Zapatero en el año 2006, donde se
eliminó la serie específica de datos sobre el suicidio,
claramente por no tener capacidad de analizar las causas del
mismo, se pueden aún así obtener los números desde los datos
de defunciones según la causa de muerte que publica el INE.
Los últimos datos son del año 2018 y nos dicen que hubo
3.539 suicidios, una mayoría de ellos destacada es de
hombres, son 2.619 hombres y 920 mujeres. Por tanto, tres de
cada cuatro suicidas son hombres. Cada dos horas y media se
suicida una persona, lo que supone unos 10 suicidios al día. La
tasa de suicidio en España es del 7 ,57% por cada 100.000
habitantes y en Baleares ha supuesto la muerte de 75 personas
en el año 2018. 

Teniendo en cuenta que se estima que cada suicidio afecta
de forma directa a entre 6  y 14 familiares o amistades, nos
encontramos con un impacto de 21.000 a 50.000 personas
afectadas al año debido al suicidio de alguien cercano, y eso
sin tener en cuenta a las personas afectadas por el intento de
suicidio y las secuelas físicas de los que lo han intentando y
no lo han consumado, secuelas físicas y psíquicas. 

Las cifras estimativas de intentos de suicidio infructuosos
al año ascienden a unos 8.000 en España. Buena parte de ellos
dejan a los fallidos suicidas con graves secuelas físicas y
psíquicas, como decía, muchas veces de por vida. Esta cifra
supone un intento de suicidio casi cada hora y aplicando la
misma proporción que la de los suicidios consumados, ocurre
un intento de suicidio de un hombre cada hora y media y uno
de una mujer cada 4,2 horas.

Cuán diferente puede ser la realidad, cuando se desconoce
totalmente y qué injusta puede llegar a ser la sociedad cuando
hay temas muy graves que ni siquiera se analizan. Al llegar la
COVID-19...

(Se sent una veu de fons que diu “ahora”)

... debemos preparar a la sociedad para el impacto que
supondrá en las personas y el aumento de los suicidios que
previsiblemente habrá y que debemos minimizar en todo lo
que podamos. El lamento de estos suicidios se producirá
especialmente por dos motivos, en primer lugar por el duelo
complicado o transtorno por duelo complejo, persistente. La
pérdida de un ser querido es una de las experiencias más
angustiosas a las que se enfrentan las personas y cuando
además sucede que no se le puede acompañar en los últimos
momentos y no se puede realizar un funeral de despedida, el
intenso dolor, el aturdimiento, incluso el sentimiento de culpa
o ira, pueden llevar a periodos de angustia y ansiedad que
deriven en una profunda depresión a la persona que lo ha
sufrido, incluso generar patologías tales como estrés post-
traumático, depresiones severas, trastornos de ansiedad y
llegar a plantearse la continuidad de la propia vida.

El segundo motivo es el suicidio por causas económicas.
Durante las crisis económicas, y nadie duda que la actual será
la más dura que hemos vivido, los suicidios por razones
financieras sufren un aumento significativo, por quiebra de
negocios, pérdida de empleo, permanencia en el paro de
personas que ya lo estaban antes de la crisis, embargos de las
propiedades, desahucios de los hogares, deudas, son los
principales factores de riesgo que conducen al suicidio, las
persones sufren una crisis total y ven como única solución
acabar con sus vidas. Esto ya lo vivimos en anteriores crisis
económicas, a partir del año 2008, cuando vimos que hubo un
aumento del suicidio.

Por tanto, estamos ante un problema complejo y
consiguientemente las actividades de prevención,
intervención, investigación y seguimiento exigen la
coordinación y la colaboración de múltiples sectores de la
sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo,
agricultura, comercio, justicia, derecho, defensa, política,
religiosos y medios de comunicación. Esas actividades deben
ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, ya ha agotado su tiempo, si puede terminar...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí. Por ese motivo presentamos esta PNL, que
simplemente pretende acelerar la elaboración del plan de
prevención y establecer medidas de prevención, de
intervención, medidas en protección y medidas en
investigación.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas. S’ha presentat per part dels Grups
Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca l’esmena RGE
núm. 8411/20. Per defensar-la per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sra. Presidenta, senyors diputats i senyores diputades.
L’esmena que proposam va en la línia de fer una aportació
constructiva, atesa la situació actual que vivim de la COVID-
19 i és per això que trobam necessari, com bé diu la mateixa
PNL, que s’acceleri i  nosaltres afegim també que
s’implementi el pla de prevenció, actuació i maneig de
conductes suïcides a les Illes Balears.

Però entenem que a més s’ha d’adoptar en la seva
elaboració, i aquesta és l’aportació que hem fet amb l’esmena
també, les línies estratègiques d’atenció post COVID, atès
aquest nou escenari que estam vivint, derivat d’aquesta
situació. I a més proposam que ho coordini l’Observatori del
Suïcidi, un observatori que és recent i que a més va ser
impulsat per una proposició no de llei en aquest mateix
parlament per una companya nostra, la Sra. Conxa Obrador; i
que evidentment ha iniciat, perquè evidentment és un
observatori jove, però ha iniciat ja tot un conjunt de feines pel
que fa a l’elaboració d’aquest pla, també a través d’un procés
participatiu.

Dit això, m’agradaria poder rebatre algunes informacions
en les quals no hi puc estar d’acord amb el contingut de la
iniciativa de la Sra. Ribas que avui ens presenta. En primer lloc
dir que en cap moment no s’han intentar ocultar les dades
sobre el suïcidi i molt menys des de l’època del president
Zapatero. Els professionals de salut que hi fan feina i amb els
que he pogut parlar sobre el tema del suïcidi, tenen i sempre
han tengut les dades a la seva disposició.

Una altra qüestió és que la detecció epidemiològica del
suïcidi sigui una tasca complexa i, per tant, les dades de què
disposam no resultin del tot completes. Llavors, vostè parla
de... diu que l’augment del suïcidis es produirà especialment
per dos motius. Vostè efectua una afirmació d’un fet que
encara no ha passat. Em sembla una mica arriscat.

També, per altra banda, en la seva proposició no de llei ens
parla d’un concepte que no existeix en el camp de la salut
mental com és el tema del concepte del suïcidi econòmic.
Vostè a més ho ha dit avui aquí i  en la seva PNL també ho
posava, parlava de “las personas sufren una crisis total, una
crisis de nervios, una crisis moral, una crisis mental que les
llevan al suidicio como la única solución de sus vidas”,
tampoc no podem compartir això perquè el suïcidi és un acte
complex, multicausal, que no ens permet realitzar afirmacions
com aquestes sota cap concepte. A més a les situacions de
crisi s’activen la majoria de vegades conductes resilients que
permeten una millora personal en relació amb la situació
precrisi.

Dit això, però, li vull dir que avui ens porta un tema molt
sensible i un tema molt important, sobre les diferents mesures
de prevenció del suïcidi i que consideram que són de vital
importància. Moltes de les que planteja s’han iniciat, no?, en
tema formatiu, s’han donat formacions a professionals del 061
on han participat 300 persones, també als teleoperadors del
servei de 24 hores que atén el col·lectiu LGTBI, equips de
prioritat de gent gran i d’exclusió social de l’IMAS, a policies
tutors i professionals de l’educació a Menorca..

Des del punt de vista informatiu i de sensibilització també
s’han dut a terme tallers, inclús per al tractament de la
conducta suïcida en els mitjans de comunicació, una qüestió
important a totes les illes; s’han creat guies també per als
centres educatius... Al cap i a la fi... mesures que donen suport
a l’esperit de la proposició no de llei que vostè presenta. 

Fins i tot en l’àmbit de la investigació en aquests moments
l’observatori es troba en un procés de selecció en els projecte
europeu SUPRA. Per tant, fetes aquestes valoracions i atès
que evidentment l’Observatori ja ha iniciat un camí, no?, i que
el Govern a més ho té... ho vol tenir present, pensam que és
molt important el que vostè planteja quant a fer un esforç de
coordinació en la conducta suïcida amb els diferents
organismes i institucions i també posar a disposició més
recursos per a aquesta intervenció específica.

Per això consideram important concretar en el primer punt
les línies estratègiques d’atenció post COVID i, si fos així,
evidentment nosaltres donaríem suport a la proposició no de
llei en els termes establerts.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundi. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament hem
presentat aquest conjunt d’esmenes perquè entenem que és un
tema molt complex. 

És veritat que se’n parla poc i en política se’n parla poc i
desgraciadament hi ha un principi que és que tot allò que no es
veu pareix que no existeix i, per tant, crec que en aquest sentit
és molt d’agrair la feina que van fent darrere molts de
col·lectius, alguns dels quals fins i tot han rebut premis i
consideracions per part de diferents institucions d’aquí de
Balears, com el Telèfon de l’Esperança i com altres que hi
pugui haver que evidentment són els que reivindiquen d’una
manera efusiva que l’administració prengui part en aquest tema
que evidentment és molt complex, com deia abans.

Entenem, per tant, que és una PNL tot i que a l’exposició
de motius hi ha certs afegitons, però és una iniciativa que no
és d’aquestes que tenen contingut polític, no?, sinó que fan
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referència al que és una realitat que ens afecta tots
independentment del color polític de cadascun. I crec que en
aquest sentit sempre hem d’apurar que hi hagi consensos o
intentar que les coses surtin per consensos tot i les dificultats.

Vostè planteja aquí una sèrie de motius que poden induir
a una persona al suïcidi i parla de motius econòmics, això
desgraciadament ja ho hem viscut - ja ho hem viscut-, vostè
mateixa hi feia referència a l’exposició de motius, dins la crisi
econòmica de l’any 2008 i aquí a Mallorca en concret record
el cas d’una persona que l’havien de desnonar de casa seva que
va optar pel suïcidi, una persona fins i tot d’una certa edat. I
desgraciadament no va ser l’únic cas, hi va haver molts d’altres
casos també que optaren per posar fi a la seva vida.

Però també, jo ho vull dir, això era quan l’Estat espanyol,
crec que ja no era en temps de Zapatero, regalava a la banca
65.000 milions d’euros per sortir-ne. I crec que això és un
tema que des de la perspectiva històrica ens passarà factura i
crec que és un tema que ens hauria de fer avergonyir.

Parla també de tot allò derivat del tractament de la mort, el
fet de no poder-se acomiadar d’una persona, de no poder-la
abraçar, del buit a nivell emocional que això generarà i
evidentment també en un moment on hem deshumanitzat la
mort. Per tant, això és una d’aquelles assignatures pendents
que tenim com a societat, és a dir, no en volem parlar i la mort
al cap i a la fi forma part de la mateixa vida.

Però hi ha moltes altres qüestions que evidentment
podríem plantejar, aquelles derivades, per exemple, de la
violència masclista contra les dones, que també els nombres,
si un ho mira a través de les estadístiques, són significatius, o
fins i tot dins el col·lectiu d’adolescents per temes de
bullying o molt curiosament també per temes d’identitat de
gènere, d’identitat sexual o d’orientació sexual, les
estadístiques en aquest sentit escarrufen. Crec que és un tema
també que l’hem de poder tractar i n’hem de poder parlar.

I crec que en aquest sentit i permeti’m que li ho digui amb
tot el carinyo del món, crec que s’hauria de replantejar el
suport que vostès com a grup polític donen a determinats
col·lectius com aquell que es diu Hazte Oír que es passeja
amb un bus per tot Espanya que defensa allò que las niñas
tienen cotorrita y los niños ciruelo..., sí. Crec que són
aquestes qüestions que moltes vegades fan o provoquen que es
produeixin determinades situacions o determinades
circumstàncies.

Jo quan era batlle d’Esporles em va tocar o vaig casar una
parella, curiosament un d’ells havia intentat..., havia patit un
intent de suïcidi quan era jove, precisament perquè li va tocar
una d’aquestes famílies catòliques, apostòliques, romanes i
molt ràncies -molt ràncies- perquè que les creences religioses
estiguin per damunt de l’amor que una família pugui tenir al
seu fill, això és de ser molt ranci, idò això a aquest al·lot li va
provocar un intent de suïcidi. 

Curiosament el dia que jo els casava hi havia la família d’un
i de l’altre.. de la seva familia no hi havia ningú. No hi havia

ningú, d’una banda hi eren tots i de l’altre no hi havia ningú,
fins i tot aquest mateix dia la mare al matí li havia dit: “Que
asco, por Dios, tengo ganas de vomitar”. I jo...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, ha acabat el temps.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

...li vaig dir: “Idò que vomite, que vomite, mal no fa la fel”.

I el que també ens ha de fer empegueir és que de
determinats sectors i especialment de determinades escoles,
fins i tot algunes encara pagades amb doblers públics, es
continuï defensant segons quin tipus...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... de postulats com per exemple el del xip parental.

Acabat el temps, supòs que s’ha entès per on anava la meva
intervenció.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Torn de fixació  de posicions de
major a menor, tret del grup a què pertany la presidència del
Govern que intervindrà en darrer lloc, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Tania Marí per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En relació amb la proposició no
de llei del Grup Parlamentari VOX avançam que el Partit
Popular hi votarà a favor. Com bé es descriu a l’exposició de
motius d’aquesta iniciativa és necessari preparar la societat
pel gran impacte que suposarà per a les persones la pandèmia
de la COVID-19.

Per això són necessàries mesures contundents i
transversals  que ajudin a fer front a la dramàtica realitat
sanitària, econòmica i social que patim i patirem els propers
mesos.

Des del Partit Popular venim presentant una bateria de
propostes des de fa setmanes, propostes en positiu, propostes
per a to ts  i  per a tot, propostes que en moltes ocasions es
rebutgen per part dels partits que formen el Govern sabent que
són mesures sensates i mesures assenyades. Consideram que
a dia d’avui és urgent i inajornable l’elaboració del Pla de
prevenció, actuació i maneig de la conducta suïcida de
Balears, amb mesures de prevenció, intervenció, investigació
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i seguiment, igual que la resta de mesures que es proposen a
la proposició no de llei de VOX.

Com he dit a l’inici votarem a favor de la iniciativa. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El suïcidi és un problema
rellevant de salut pública. Durant molts d’anys ha estat amagat
perquè es deia que si es donava informació al respecte, si es
publicaven notícies, tendria un efecte crida. En aquests
moments totes les entitats i associacions de professionals de
salut mental i també de familiars vinculats a aquesta qüestió
han vist que allò important és parlar-ne, parlar-ne, dels
suïcidis; parlar-ne, de les conseqüències, del perquè es
produeix, investigar, i fer visibles aquelles condicions i
circumstàncies que poden conduir una persona a llevar-se la
vida, i que sàpiga que té sortida, que té ajuda, que té  altres
possibilitats per no haver de deixar de viure.

A les nostres illes és un problema també rellevant, ben
igual que a la resta d’Espanya, i està originat per multitud de
causes; l’enfocament ha de ser global. Evidentment hi ha la
depressió endògena, que pot tenir la persona, però també el
consum de drogues...; també veim que el bullying que hi ha a
les escoles; l’odi al diferent, i aquí coincidia amb l’exposició
del diputat de MÉS per Mallorca, el col·lectiu LGTBI és un
dels més afectats per totes les dinàmiques -les exclusions,
l’homofòbia, l’odi present a la nostra societat- que condueixen
la persona a veure que no té sortida. Quan a qualcú se li diu
que hi ha teràpies per curar l’homosexualitat, quan a qualcú se
li diu que el matrimoni és la unió d’un home i una dona, quan
es genera tota una sèrie de normes del que és la normalitat,
valgui la redundància, de com s’ha de viure, com s’ha de
desenvolupar la persona, la frustració, la manca d’ajuda, la
manca de sortides pot conduir a llevar-se la vida.

Hem vist que en els darrers dos mesos el consum
d’ansiolítics i antidepressius ha pujat un 11% a la nostra
comunitat autònoma. Evidentment els problemes de salut
mental s’han d’abordar, s’han de fer visibles i s’han de tractar.
Però pensam que hi ha un tractament que ha de ser social, una
modificació de com vivim, com veim les altres persones i
com ens relacionam. 

En aquest sentit des d’Unides Podem no donarem suport
a aquesta proposta, malgrat es pugui acceptar l’esmena, perquè
la consideram insuficient.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Juanma Gómez per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Ribas, ja li manifestam des del
meu grup parlamentari el suport a la proposición no de ley
y haremos algunas valoraciones. La consideramos necesaria
y la consideramos completa en cuanto a sus contenidos.
Cierto es, y usted en su exposición de motivos lo..., la
justificación y argumentación pues ha hecho una línea
argumentaria e ideológica que es más que legítima en
cualquiera de nuestros grupos parlamentarios, y que si alguna
cosa no se aborda, usted no excluye cosas, no las citas, pero
no las excluye, pues entiendo que los grupos parlamentarios
nos podríamos haber sumado a alguna propuesta concreta,
alguna enmienda de adición. 

Entiendo yo que esta proposición no de ley debería tener
la mayoría de esta cámara; no la mayoría, la unanimidad, por
la filosofía, por el fin y por la urgencia. Por lo tanto todavía
lanzo una propuesta a Unidas Podemos para que pueda
enfocar, incluso aunque haga alguna in voce, para completarla,
y si no la distorsiona y la acepta el partido que lo propone, se
sume a este apoyo. Creo que es importante, creo que es
necesario, independientemente de la exposición de motivos y
la argumentación, que desde luego no se vota, y que hay
muchas cosas en las que posiblemente no estoy de acuerdo;
posiblemente no, seguro. 

Usted sabe, Sra. Ribas, que hay algunas propuestas de ley
que cuando ustedes las han traído aquí no nos han parecido
correctas, no les hemos dado apoyo, en temas de género, en
temas de violencia de género sobre todo, pero tengo que
reconocer que la propuesta de aquí ya se ha debatido en otras
comisiones, algunas iniciativas de exigirlas al Gobierno, e
iniciativas que el propio gobierno ha anunciado que llevaría a
cabo y que nosotros vamos a apoyar, con lo cual es lógico
nuestro apoyo.

Mire, yo le pediría que aceptase, porque nos parece la
propuesta, la enmienda que han hecho el PSIB-PSOE y MÉS
per Mallorca, nos parece acertada y más completa, y que la
mejora considerablemente, con lo cual creo que se puede
aceptar perfectamente, porque toca el tema de la
implementación, que es la vía más activa, de más de acción
que puede haber; va en una línea constructiva y proactiva y
huye de retroalimentarse en aquello de continuar haciendo;
por lo tanto lo he primero que he buscado ha sido
transversalmente este principio y la veo muy comprometida
con la propuesta que ustedes hacen. 

Además, un tema que para nosotros es fundamental: la
participación y sobre todo los recursos existentes. La
participación del Tercer Sector ustedes no la mencionan; el
Tercer Sector está haciendo el voluntariado, está haciendo un
trabajo de la sociedad civil, lo está haciendo fundamental, y
aquí se cuenta con ello, en la enmienda, y también los
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recursos ya conocidos, como es el observatorio para el
suicidio.

Mire, a nosotros nos preocupa no el número, sólo, de
suicidios, sino el hecho de que alguien se quite la vida, y
especialmente inducido por unas causas o una situación que la
propia sociedad somos responsables, o por falta de campañas,
o sobre todo por falta de educación en valores y cultura cívica,
que nuestros clásicos tanto mencionan, que es aquello de la
estigmatización o la señalización social que algún compañero
que me ha precedido la ha manifestado, especialmente a
colectivos muy vulnerables y de falta de apoyo específico en
formación de trabajadores públicos, en formación del Tercer
Sector y en estudios, como son el colectivo, entre otros,
LGTBI, y sobre todo los perfiles más jóvenes, cada vez más
jóvenes. Pero hay otro, también, que son las fuerzas y cuerpos
de seguridad del Estado, donde trabajadores especialmente de
la Policía Nacional y de la Guardia Civil pues son un número
de personas que se están quitando la vida, y que también
necesita un estudio muy sectorial, muy específico de ver
cuáles son los motivos.

Insisto, es una responsabilidad colectiva y de toda la
sociedad, que también tenemos que investigar qué causas, qué
está causando en la propia sociedad que todos construimos
que induzca a ese número inadmisible de personas que se
quiten la vida.

Aquí se mencionan una serie de puntos. El punto..., aquí
hay una redacción, no sé si ustedes han presentado un escrito,
yo no lo tengo; se reiteran dos puntos, el punto 2 y el punto 2
otra vez; no sé si es que yo me he hecho un lío de papeles pero
entiendo que serían consecutivos, 2, 3, 4 y 5, porque pone, el
punto 2, “llevar a cabo”, y después de la letra g), el punto 2,
“Adoptar las medidas siguientes”. No he entendido muy bien
la redacción, igual es que no la he visto separada en el
formato.

En todo caso le reiteramos nuestro apoyo. Sí que, ya que
están aquí los grupos que dan apoyo también y que han hecho
una enmienda, trabajemos por la humanización del lenguaje,
no sólo  los medios. Se sigue llamando cobarde al que se
suicida, con lo cual el leñazo se lo lleva la familia, no sólo la
pérdida sino que encima ha sido un cobarde, la persona que
tienen que descolgar, la persona que tienen que rescatar. Ese
trabajo del lenguaje es muy, muy importante. Lo sabe la Sra.
Pons, que en tema de los medios de comunicación tienen una
pedagogía y podrían ser uno de los mejores docentes para la
sociedad en el tema del mensaje que leemos tanto en redes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha agotado su tiempo.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... como por escrito.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
efectivament el tema del suïcidi és una... patologia a
conseqüència... Nosaltres no som metges, però sí que
entenem que són factors multicausals. 

Vostè, Sr. Gómez, parlava dels mitjans de comunicació, i
he de reconèixer que se m’obre un dubte existencial: de si s’ha
de fer visible o no s’ha de fer visible. Em sap molt de greu
reconèixer que no ho tenc clar, i no ho tenc clar diré per què,
nosaltres to ta la vida en l’exercici del periodisme no en
parlàvem,  si era un suïcidi ja no es deia. És a dir, si era un
accident sí, si era una malaltia sí, però del suïcidi no se’n
parlava, si era una persona que havia mort perquè es va llevar
la vida o perquè es llevava la vida, nosaltres no ho dèiem. Ara
la tendència és que sí.

Comentava la Sra. Martín que els especialistes diuen ara
que s’ha de fer visible, ho deia també el Sr. Ensenyat. Sí, s’ha
de fer visible, però té un efecte crida, és d’aquestes coses que
em pareix que la societat farà un pèndul en aquesta qüestió,
com ha fet en tantes altres. És a dir, que a temporades ens
pensarem que sí, que a temporades ens pensarem que no és
allò adequat.

Però bé, no és qüestió d’això el fet de la iniciativa
parlamentària que presenta avui el Grup VOX. Efectivament,
la situació és dolenta, però ha utilitzat qualque concepte que
no ens pareix adequat. No hay suicidio económico como
consecuencia puede ser, a parte de otros muchos. L’instint
de la persona és sobreviure, si no, ens hem de remetre a
guerres, a conflictes, a pandèmies, a la grip de l’any 1918...
totes aquestes coses, hi va haver qualque gent que sí, però
l’instint de la persona és la supervivència.

Estic d’acord, com deia, que és un tema complicat, que hi
ha una depressió o provocada pel que sigui, per molts de
motius en aquests cas. Ens alegra que aquesta iniciativa la
presentin, però també he de recordar que hi ha moltes coses
que podem fer per aquesta societat perquè les persones siguin
feliços, té a veure amb la tolerància, té a veure amb
l’acceptació, té a veure amb la diferència, té a veure que no les
peguin a casa seva, que el masclisme es comenci a abolir o
s’aboleixi del tot, coses que no veim a vegades en el discurs
de VOX, per no dir gairebé mai.

Per tant, nosaltres ens anam a l’extrem, prevención del
suicidio, d’acord, por cuestiones económicas, bé, és que n’hi
ha moltes de qüestions que ens podem empènyer a llevar-nos
la vida. 

Per tant, nosaltres direm que sí perquè, com dèiem, tot
allò que reafirmi les coses ens va bé, podem dir que sí, ara bé,
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hem de fer alguns matisos. Vostè parla en el primer punt
d’accelerar l’elaboració del pla de prevenció, 20 i 21 de febrer
de l’any 2020 a Palma l’ib-salut va celebrar jornades amb la
col·laboració de l’Observatori del Suïcidi a Espanya per
començar a redactar el pla de prevenció, actuació i manejo de
la conducta suicida en las Islas Baleares. Estam d’acord que
s’ha d’accelerar el procés per tenir-ho enllestit el més aviat
possible, però tampoc no és veritat que no s’hagi fet res.

En el punt número 2 trobam a faltar la introducció d’una
assignatura de gestió d’emocions dins el currículum escolar.
Avui en dia només existeix a Canàries, pensam que és
imprescindible. Què feim amb les emocions?, què feim amb
la ira? Fins i tot proposaríem classes d’ioga, miri vostè, i de
meditació perquè els nins aprenguin a manejar i a respirar les
seves pròpies emocions.

Llavors, pel que fa a altres punts hem de dir que, per
exemple, quan diu, incrementar la qualitat dels serveis de salut
mental, en aquesta línia vull recordar que anava la proposició
no de llei que el nostre grup parlamentari va presentar a
aquesta comissió fa un parell de setmanes: reforçament
d’unitat d’assistència psicològica, efectivament hi ha
alternatives, hi ha teràpies, hi ha sortides. L’única que no hi ha
de ser és aquesta, és la mort, i a vegades alguns hi volen
arribar. Per tant, nosaltres creim en això, no només durant la
crisi de la COVID sinó després i per això la vàrem presentar.

Llavors parlar d’adoptar les següents mesures en
postvenció, ens va bé. 

I pel que fa al punt 4, implementar mesures d’investigació,
hem de dir que hi ha estudis i dades sobre el suïcidi a Balears,
en tenim, encara que vostès a aquesta PNL no n’han aportat ni
una. No sé si és una proposició que s’ha fet massivament a tot
Espanya i també nosaltres l’hem copiada, reproduïda o hem
apostat per ella, no vull ser maleducada ni malintencionada,
però en qualsevol cas sí que hi ha dades. L’Observatori de
Suïcidi espanyol a Balears diu que se’n varen registrar 71
suïcidis el 2018, un 31% manco que un any abans, un suïcidi
cada cinc dies amb una prevalença molt superior entre els
homes, efectivament, tres de cada quatre. També passa aquí.

Aquestes dades varen posar l’arxipèlag per sota de la
mitjana estatal, però està clar que tot ha rebentat, ens rebenta
davant dels ulls una realitat que no volíem, però que ja és aquí
i que sembla que hi quedarà una temporada més.

Per tant, nosaltres li direm que sí, però també li feim una
reflexió, no només previnguin els suïcidis sinó que previnguin
que les persones estiguin tristes, previnguin que se sentin
diferents, que se sentin aïllades, marginades, exilades, com li
vulguin dir, i afavoreixin que tots siguem iguals, encara que
diferents.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta. A l’hora de tractar temes tan
sensibles com aquest cal ser molt curós. La visibilització de
les malalties mentals és fonamental per donar-les a conèixer,
hem de pensar que són malalties en les quals se senten molt
tot sols i que xoquen amb molta incomprensió i amb
l’estigmatització. 

La malaltia mental no és l’única causa sinó que existeix
una pluralitat causal en la qual incideixen factors psicològics,
factors culturals o socials. I és que cal fer més feina en
l’educació emocional, amb això coincidesc moltíssim amb la
Sra. Pons.

Les dades sobre el suïcidi sempre són esgarrifoses i és
que un sol suïcidi ja és terrible . És cert que les crisis
tendeixen a augmentar el nombre de suïcidis, com ja va passar
l’any 2008, i l’actual crisi sanitària, econòmica i social pot
generar la tempesta perfecta.

En aquesta comissió ja hem tractat el suport emocional,
gràcies a una proposta d’El Pi que va sortir aprovada per
unanimitat. He de dir que em resulta curiós que aquesta PNL
no esmenti en cap moment l’Observatori del Suïcidi de les
Illes Balears, contemplat en el Pla estratègic de salut mental
i posat en marxa a finals de l’any 2017. 

Sense cap dubte, i sobretot un cop haguem passat o superat
el primer cop de la pandèmia, cal estar molt vigilants i tenir
preparades estratègies per donar resposta a les necessitats
emocionals, i entenem que l’Observatori del Suïcidi sigui qui
s’encarregui de crear aquestes noves estratègies fent-hi feina
de manera oberta amb altres associacions i professionals.

Per açò, perquè ja existeix el Pla estratègic de salut mental
i l’Observatori del Suïcidi pensam que tenim les eines per fer
front a les encara desconegudes conseqüències emocionals de
la pandèmia.

Nosaltres voldríem que fos acceptada l’esmena per poder
votar-hi a favor, si no, hi votarem en contra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Procedeix ara la suspensió de la sessió
per deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant
si vol la suspensió de la sessió o podem continuar. Sra. Ribas?
Entenc que continuam. Idò, ara té la paraula pel Grup
Parlamentari VOX-Actua la Sra. Idoia Ribas, per un temps de
cinc minuts.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros pretendemos traer aquí una
PNL que, una vez más, no pretende tener un contenido de
carácter político sino un contenido que creo que podría
aprobar cualquier persona de cualquier ideología, como creo
que se desprende de los puntos que lleva esta PNL.

La enmienda in voce del Grupo Ciudadanos la acepto por
supuesto, muy bien apreciado, es un fallo de transcripción la
enumeración de los puntos, se repite el 2, por tanto, el 2
pasaría a ser el 3, el 3 el 4 y el 4 el 5, en ese caso. 

En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista
y por MÉS per Mallorca considero que complementa esta
PNL, agradezco esta enmienda porque además hace que la
redacción sea más completa. Por tanto, también la acepto.

Me hubiese gustado que el grupo que ha manifestado que
no va a apoyar esta PNL pues hubiese presentado alguna
enmienda para poder lograr esta unanimidad, pero, en fin, no
ha podido ser así. En cualquier caso, si se aprueba por mayoría
pues ya podremos contribuir socialmente a evitar, habremos
puesto nuestro granito de arena, para evitar cualquier muerte
que haya podido evitarse.

También quería añadir que nosotros esta PNL la dirigimos
a todo el mundo, a toda la sociedad. 

En cuanto al concepto de suicidio económico, tal vez sería
más acertado hablar de suicidio por causas económicas o
provocado por una causa económica, aunque sí que es cierto,
y somos conscientes, que el suicidio es algo muchísimo más
complejo y evidentemente no sólo es por una causa
económica, puede haber también una patología previa o puede
haber múltiples circunstancias que pueden llevar a una persona
a tomar esta terrible decisión.

Por tanto, presentamos esta PNL para todo el mundo,
independientemente también de su condición sexual o de su
orientación sexual, por supuesto, faltaría más. Nosotros
creemos que la gente es libre, sólo faltaría, para vivir su vida
como desee y para amar a quién quiera. El hecho de que
pretendamos una igualdad real, pero real de verdad, va
precisamente en consonancia con que no queramos que se
colectivice a la gente por su orientación sexual. Lo que pasa
es que, bueno, el discurso a veces se puede malinterpretar, se
puede retorcer para volverlo en contra de este grupo que yo
represento, cuando jamás en ninguna manifestación mía ni de
mis compañeros van a oír una palabra en contra de que las
personas puedan desarrollarse libremente a nivel sexual como
consideren.

Por tanto, no va por ahí esta PNL tampoco. Nosotros
creemos que es algo universal, que todo el mundo tiene
derecho a ser protegido por la sociedad en una situación de
tanta vulnerabilidad como esa y agradecemos el apoyo de los
grupos que han manifestado que votarán a favor.

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sra. Ribas . Acabat el debat, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm 7696/20. Sr. Secretari,
procedeixi a la lectura del nom dels diputats i diputades
membres de la comissió.

Gràcies.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Juli Dalmau i de Mata. Sí.

Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sr. Miquel Ensenyat i Riutort:

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irantzu Fernández i Prieto.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Patrícia Font i Marbán.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Sí.
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EL SR. SECRETARI:

Sr. Juan Manuel Gómez i Gordiola.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. María Tania Marí i Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Catalina Pons i Salom.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Idoia Ribas i Marino.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich: 

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

El resultat de la votació són 12 vots a favor, 1 en contra,
cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 7696/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-

Actua Baleares, relativa a mesures sobre la prevenció del
suïcidi a Balears durant la crisi sanitària de la COVID-19. 

Abans d’aixecar la sessió i a instàncies de la presidenta,
Sra. Beatriz Gamundí, els vull informar que si no hi ha res de
nou, la setmana que ve tendrem la Comissió de Salut dimecres
a les 16 de l’horabaixa i tendrem la compareixença de la
consellera. Us ho dic perquè ja ho sapigueu, ara nosaltres ja
hem fet mesa i els volem informar.

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