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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Atès que no es produeixen substitucions, si us sembla bé
us vull fer un comentari previ abans d’entrar en matèria, i és
informar-vos que a les dotze menys cinc aturaríem aquesta
comissió perquè a les dotze, com tots sabeu, s’ha decidit fer
un minut de silenci en commemoració de les víctimes de la
pandèmia de la COVID-19. Per tant, aturaríem i, en cas de no
haver acabat, reprendríem quan s’hagi acabat aquest minut de
silenci.

Molt bé. Abans de passar al debat de l’ordre del dia, avui
els informe 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, e l secretari anomenarà els diputats i les
diputades que respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es
faria per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre d’avui relatiu al debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 5632/20 i RGE núm.
7911/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5632/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa
a adopció de mesures per la Conselleria de Salut i
Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les
Illes Balears.

Començam amb debat de la Proposició  no de llei RGE
núm. 5632/20, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a l’adopció de mesures per la Conselleria de Salut i
Consum respecte dels zeladors del Servei de Salut de les Illes
Balears.

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:

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom. Una salutació
especial als companys i companyes que ens segueixen, que
participen via conferència des de les Illes Menorca, Eivissa i
Formentera.

El meu grup parlamentari duu aquí una proposició no de
llei registrada el mes de març i crec que és un context que s’ha
d’especificar, tot i que s’entendrà llavors en la capacitat de
transacció i d’aportacions que han fet altres grups
parlamentaris que especifiquen molt bé la millora d’aquesta
proposició no de llei.

L’interès del nostre grup parlamentari era i és donar una
resposta a un col·lectiu que està dins la línia de l’assistència
sanitària i sociosanitària en els centres de salut, en els centres

hospitalaris i en els centres assistencials i que és un col·lectiu
que s’ha trobat en molts d’àmbits de la gestió de la sanitat de
les comunitats autònomes en una situació d’irregularitat, en el
sentit de reconeixement de les seves funcions de quin és el
catàleg específic de les funcions que han de tenir i que, per
tant, dins aquesta situació d’un poc de manca de tutela i de
reconeixement com a personal sanitari viu, pateix una situació
de desigualtat en les seves condicions com a professionals i
com a treballadors públics o fins i tot a l’àmbit privat.

La nostra proposició no de llei vol reconèixer la tasca que
fa el personal que realitza funcions de zelador i zeladora, que
és un concepte que es maneja des de molt antic, i que és la
persona que es troba a la primera línia d’atenció al pacient, a
la persona que acudeix a un centre sanitari o sociosanitari des
del moment que rep via transport privat o transport públic a
través d’una ambulància fins i tot quasi a l’acomiadament
d’aquest centre hospitalari o sanitari.

És un col·lectiu que pel seu tipus de funcions, un nombre
de funcions molt diverses, i amb una diversificació també
d’aquestes tasques, que no és homologada a tota la xarxa
sanitària sinó que especificada sobretot per les instruccions
que es puguin donar a aquest lloc de treball, que pateix una
càrrega física en el seu cos, el tema de la seva especificació
és la mobilitat i e l condicionament de molts pacients en
situació de..., en el llit o en el trasllat que es pugui fer, tot
l’itinerari hospitalari. És un treballador que, a més a més, es
troba en una situació  de plantilla insuficient, reconegut a la
gran majoria dels centres on desenvolupen la seva tasca. Per
tant, dins aquesta necessitat que hi ha a l’itinerari hospitalari
i sanitari, és un treballador a qui tots els altres professionals,
tècnics, de cures d’infermeria, facultatius, infermers,
infermeres i especialistes, reclamen la seva ajuda i la seva
col·laboració.

És un treballador i una treballadora que també necessita
una atenció específica quant al material de prevenció, sobretot
de riscs laborals, atesa la seva especificitat de la feina, però
també a la vegada una especificació concreta del material que
s’ha d’aportar perquè és un treballador que es troba a diferents
àmbits de l’atenció sanitària, des del trasllat, des de la
mobilitat dels pacients, a raigs ics, a consultes, a quiròfans,
etc.

Hi ha una reivindicació d’aquest col·lectius que és un
reconeixement social d’aquesta tasca, és una persona que se
la veu, però que no se la sent. És una persona a qui to ts els
companys de feina consideren un treballador imprescindible
a l’engranatge hospitalari i assistencial, però, a la vegada, fa
una funció imprescindible i a la vegada silenciosa. Crec que
l’administració, crec que les institucions públiques i els
diferents sectors hem de reconèixer aquesta tasca. Una de les
vies de reconeixement no tan sols és facilitar els recursos que
necessiti a l’àmbit de la formació, a l’àmbit de material per a
la prevenció i per a la seguretat en el seu risc laboral, sinó
també el reconeixement com a personal sanitari.

Està regulada la seva funció i la seva dispersió de tasques
encomanades a una llei antiga, no actualitzada, per a un
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col·lectiu que ha evolucionat molt i ha millorat molt la seva
tasca assistencial. Per tant, no és que no vulgui formar-se, és
que necessiten rebre aquesta formació i una formació
catalogada i especificada dins els nivells de qualificació que
pertoqui.

Per tant, la nostra proposició no de llei presentada aquí,
amb cinc punts, és reconèixer la tasca fonamental que fa dins
el sistema i el circuit assistencial sanitari i sociosanitari, tan
públic com a privat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... garantir -vaig acabant-, garantir que els zeladors siguin
equipats del material i la reposició d’aquest material adequat
per desenvolupar la seva tasca de manera efectiva i adequada
per a la qualitat d’aquesta assistència al pacient i, sobretot, i
finalment, que trob que és el més important, que sí crec que és
un compromís que hem de dur endavant, és que s’estudiï la
inclusió de la figura del zelador i la zeladora a la nova
qualificació que contempla les seves funcions i amb un estudi
que arribi a considerar per les autoritats competents i per la
conferència interterritorial el tema del seu reconeixement
com a personal sanitari del sistema públic.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

S’han presentat conjuntament pels Grups Parlamentaris
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca l’esmena RGE núm.
8782/20. Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín, per un temps de
cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, bon dia, diputats i diputades. És
evident que els zeladors i zeladores formen part de l’equip
multidisciplinar de salut i tenen una funció específica i
imprescindible dins aquest entorn; hi són 24 hores als
hospitals i als centres sociosanitaris, han de tenir proximitat
amb els pacients que tenen, humanitat sobretot, empatia, ser
capaços de mirar als ulls, de dir la paraula correcta i de fer la
tècnica correcta; participen en la mobilització, la higiene en
els transports de mostres i tota una sèrie de funcions i de
tasques que són necessàries per al Sistema de Salut, i que són
imprescindibles per als pacients. Tenen una càrrega de feina
elevada, com bé ha dit el portaveu de Ciutadans, i això genera
tota una sèrie de sobrecàrrega musculoesquelètica, determina
tota una sèrie de problemàtiques.

En aquest sentit hem presentat, i donam suport
evidentment a la PNL presentada, tenim una esmena que
concretament seria una esmena d’addició al punt 6, relativa
precisament a això que estic comentant, impulsar en els

programes de salut laboral orientats a zeladors i zeladores tant
envers la COVID-19, que per aquesta proximitat amb el
pacient evidentment tenen el risc de contagiar-se i necessiten
els EPI, com bé recull la PNL, idò que s’integrin dins la salut
laboral els programes específics no només de prevenció de la
COVID i d’actuació davant pacients que tenen la COVID que
puguin ser a UCI o a qualsevol altre tipus de servei, sinó també
en aspectes ergonòmics, perquè aquesta càrrega laboral no
acabi perjudicant la salut d’aquests professionals.

Necessiten, com s’ha dit, una formació especialitzada, i
nosaltres donam suport al fet que realment es reguli la
formació dels zeladors i les zeladores. Necessiten unes
habilitats impressionants, crec que aquesta dita de más vale
maña que fuerza es totalment certa, perquè com saben
mobilitzar, com ajuden i com tracten els pacients no s’aprèn
en un dia ni en dos, ni és una cosa de sentit comú, sinó que
s’aprèn i es desenvolupa amb la tasca diària i amb programes
de formació específics. La millor cirurgia es pot anar en orris
amb una incorrecta mobilització postoperatòria; simplement
el fet de canviar un pacient d’un llit a una cadira de rodes i que
dugui una sonda, que aquesta sonda pugui quedar mal posada o
fins i tot la puguin treure. Necessiten aquests conceptes,
necessiten aquesta formació, necessiten que des de les
administracions públiques i des del Parlament alcem la veu per
donar-los suport, i en aquest sentit votarem favorablement la
PNL presentada, i també esperam que l’esmena presentada
pugui aconseguir el consens no només del grup proposant sinó
també de la resta de la cambra.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, també per a la
seva defensa, el Sr. Ensenyat té cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta. Parlaré des d’aquí perquè de fer seré
bastant breu. Crec que ja està tot dit, és una PNL que son faves
comptades, com deim en bon mallorquí, en el sentit que és
bastant explícita i fa referència evidentment a un col·lectiu
que mereix tot el reconeixement, no fins i tot amb tot el tema
de la gestió de la COVID sinó fins i tot més enllà, i massa
sovint un col·lectiu oblidat.

Per tant donarem suport a aquesta..., bé, hem signat
conjuntament aquesta esmena que abans ha presentat la
companya de Podemos, i donarem també suport a la PNL, com
no pot ser d’una altra manera.

Moltes gràcies.

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. Bon dia, diputats i diputades. Em
senten bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, l’escoltam.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Perfecte. Com bé ha exposat el diputat del Grup
Parlamentari Ciudadanos, els zeladors són les primeres
persones amb què els pacients tenen contacte quan van a un
centre mèdic; però no només això, sinó que són els que també
traslladen i acomoden els malalts, realitzen les tasques
d’higiene, tasques administratives, entre d’altres. 

Els zeladors, d’igual manera que la resta de personal
sanitari, han denunciat la sobrecàrrega laboral que pateixen ara
arran de la crisi sanitària, però també la patien abans de
l’arribada de la COVID. Hi ha hagut dies que a alguns hospitals
de les Illes Balears un únic zelador havia d’atendre tres plantes
hospitalàries amb més de 90 pacients. Molts dels pacients
hospitalitzats  són persones d’avançada edat o persones que
requereixen moltes cures, pacients que s’han de moure del llit,
tornar a acomodar-les, i una única persona per fer aquestes
feines a 90 malalts.

Durant la pandèmia els  zeladors de les Illes Balears
tampoc no han estat protegits; e ls ha faltat tot tipus de
mesures d’autoprotecció, i Sanitat no els reconeixia com a
personal de risc de contagi als protocols, tot i el seu contacte
diari amb els malalts. Per això el Grup Parlamentari Popular
consideram que s’ha de reconèixer la feina d’aquest col·lectiu.
Evidentment la conselleria té l’obligació de garantir que els
zeladors i tot el personal sanitari estiguin protegits i comptin
amb les mesures necessàries per poder realitzar la seva feina
protegint la seva salut. 

Com he dit a l’inici de la meva intervenció, les plantilles
de zeladors no estan suficientment dotades; un zelador per a
90 pacients no és lògic  i  tampoc no és suficient. Per tant
votarem a favor de la proposició no de llei que ha defensat el
Grup Ciudadanos per tal que s’adoptin les mesures necessàries
perquè els zeladors del Servei de Salut de les Illes Balears
puguin realitzar la seva feina amb garanties.

En relació amb l’esmena presentada pels grups que donen
suport al Govern, pensam que desvirtua el punt 4 de la
iniciativa inicial, ja que no s’estableix un termini determinat
com sí que ho fa el grup proposant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Faré la intervenció des d’aquí perquè seré breu. Bueno,
en primer lugar quiero agradecer a todo el personal sanitario
y al resto del personal no sanitario también que trabaja en los
centros de salud por su entrega y por su dedicación, y por
haberse hecho cargo de las personas que lo han necesitado
durante esta pandemia. Es cierto que han estado expuestos
ante este problema, ante esta enfermedad, ante la COVID-19,
y se merecen todo nuestro respeto y toda nuestra
consideración desde este parlamento.

En cuanto a los celadores en concreto, estamos de acuerdo
en todo lo que se ha dicho ya aquí. Es un servicio esencial,
como todos los servicios que prestan los trabajadores de la
cadena que forman parte del servicio de la salud, y por tanto
votaremos a favor de esta iniciativa.

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. Vagi per endavant el nostre suport a aquesta
proposició no de llei que avui presenten -gràcies- els
companys del Grup Parlamentari Ciutadans. És evident, és
imprescindible, la importància que tenen els zeladors dins
l’atenció sanitària, aquells que ens acompanyen, aquells que
fan una feina en primera línia, com bé ha dit el Sr. Gómez, i
que de qualque manera també ens donen el conhort que
necessitam en moments difícils. És igual de cert també que
l’engranatge de la salut ha de menester un bon funcionament
de totes les peces que el conformen, i pensam que són moltes
les reivindicacions que aquest col·lectiu ha de fer, que fa, i
que se’ls ha de donar resposta. 

Com li deia votarem que sí. El Servei de prevenció de
riscos laborals ha de determinar en cada cas quines són les
mesures de prevenció que són necessàries i que depenen de
les funcions que es realitzen. Volem afegir també que en
qualque moment hem rebut la queixa, com també creim que ho
han fet vostès, de diferents col·lectius de zeladors que s’han
trobat en aquesta primera línia i no la protecció que haurien de
menester. Fa temps que els zeladors balears reclamen augment
de les plantilles. El febrer d’enguany, abans que es declaràs
l’emergència sanitària, la Federació de sanitat de Comissions
Obreres va denunciar davant l’ib-salut la manca de mitjans
materials i personals per al desenvolupament de les tasques
assistencials que els zeladors realitzen envers els pacients. 

Estam d’acord, per tant, amb aquesta proposició no de llei;
els zeladors són un col·lectiu que d’assumir més funcions,
cada vegada ho han fet més, i més amb aquesta pandèmia que
ens ha sotmès a tots, i  és legítim que demanin cursos de
formació específics per desenvolupar correctament les seves
tasques, que es determinin de forma concreta les seves
funcions dins les diferents àrees hospitalàries. Per tant
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nosaltres votarem que sí. I també veim amb bons ulls l’esmena
que han presentat els grups del pacte de govern.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt..., no hi són. Per tant passam
al Grup Parlamentari Socialista.

Vos he d’explicar que dins..., no han participat dins la
defensa de l’esmena perquè no constava als serveis que
s’hagués registrat aquesta esmena també per part del Grup
Parlamentari Socialista. Per tant ara hem recuperat aquest
document, ara mateix vos farem arribar còpies perquè la
tengueu. Però que evidentment com que ja tot això ho hem
anat fent durant el transcurs del debat, intervendrà ara en Juli
i defensarà també, participarà d’aquesta defensa de l’esmena,
atès que no constava que també formés part dels grups
sotasignants de l’esmena, com he explicat abans.

Té la paraula el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Cap problema ni un amb aquesta
situació que s’ha donat, tant és intervenir al principi com ara,
només per raonar sobre l’esmena que hem presentat
conjuntament amb Unides Podem, MÉS per Mallorca i també
Gent per Formentera.

Abans d’entrar en concret en aquesta esmena concreta,
relativa al punt quart, sí que traslladam, en primer lloc, o vagi
per endavant el nostre suport del Grup Parlamentari Socialista
a aquesta PNL. En relació al punt 1 crec que no falta dir res
més del text que el composa, crec que abans d’esdevenir
aquesta situació sanitària, tots els grups hem estat constants
perquè ho creiem i perquè ho pensam, en felic itar i en
reconèixer la tasca del personal tant sanitari com no sanitari,
però que fa feina als centres de salut, hospitals i demés i que
atén tots aquells pacients que puguin haver estat, o han estat
infectats pel coronavirus. I per tant, en aquest sentit total
suport al punt primer.

És vera que aquesta PNL no queda aquí, aquesta PNL
avança, a més del reconeixement que fan la tasca dels
zeladors, també proposa un seguit de mesures concretes que
en relació als punts segon i tercer, són semblants aquests dos
punts, ambdós esmenten la necessitat que tenguin una dotació
d’equipaments conforme amb les necessitats i l’atenció que
realitzen, que disposin dels mitjans materials requerits i que
tenguin mesures d’autoprotecció adequades. En aquest sentit,
també el Grup Parlamentari Socialista donarà total suport a
aquests punts segon i tercer, relatius al material, com deia,
encara que també dins el punt quart es fa esment a aquest tema
i si no hi ha cap inconvenient, com que és en aquest punt quart
on he presentat l’esmena ho deixaré pel darrer.

Per tant, en relació al punt cinquè també el nostre grup ho
valora favorablement, es fa esment d’una nova classificació

d’aquest tipus de personal, de la figura dels zeladors. De
vegades és vera que l’administració pública és molt estàtica i
de vegades també tal vegada cal plantejar qüestions d’aquests
tipus perquè torni més dinàmica i perquè aquesta realitat que
es trasllada en aquesta PNL relativa als zeladors, s’adapti com
bé deia, a la realitat actual, a les realitats i necessitats que
tenguin actualment. De la mateixa manera que també donam
suport a les qüestions relatives, com bé estableix el punt 5, a
les mesures formatives i curriculars, sense cap problema ni
un.

També evidentment donam suport a l’esmena que inclou un
punt sisè en aquesta PNL, presentada tant per Unides Podem
com per MÉS per Mallorca, que no l’haguem signada és més
per una disfunció de temps que per cap tipus de desacord. Per
tant, no tenim cap problema ni un tampoc en donar suport.

I en relació al punt quart, que és allà on hem presentat una
esmena tant el Partit Socialista com Unides Podem, MÉS per
Mallorca i Gent per Formentera, sí que en el plantejament
d’aquest punt, l’esmena està enfocada al procés
d’estabilització de plantilles que va iniciar la Conselleria de
Salut, igualment d’altres conselleries a la legislatura passada,
per a com bé deia, estabilitzar plantilles i en aquest sentit el
febrer del 2018 es feia pública la convocatòria de 4.658
places a l’ib-salut, que, en el marc d’aquestes places, 308 eren
per a la categoria de zelador, que tenien la convocatòria per a
les proves a partir de març del 2019. I per tant, l’esmena que
hem presentat, com bé deia, està emmarcada dins aquest
procés d’estabilització de les plantilles i que, en relació amb
les necessitats que puguin sorgir i a criteris d’eficiència i
eficàcia, es puguin plantejar convocatòries de noves places per
a aquesta categoria, en concret per a la PNL, però també per
a la resta. Si bé és vera que és una esmena plantejada des de la
millor voluntat i des del Grup Parlamentari Socialista, i no
tenc cap dubte que des d’Unides Podem, MÉS per Mallorca i
Gent per Formentera, estam a disposició del grup proposant
per intentar arribar a una millor solució sobre aquest punt, si
així també està disposat a fer-ho el portaveu del Grup
Parlamentari Ciutadans.

Per tant, en resum, ple suport a aquesta PNL i la millor
voluntat per assolir un text que sumi totes les voluntats en
relació al punt quart.

Gràcies, presidenta, i gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió per un temps de deu minuts,
per la qual cosa es demana als grups proposants si volen una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies presidenta. Si els grups necessitam veure el text
tal com queda de tal..., cap problema, jo crec que és necessari
fins i tot.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Donarem un temps per poder estudiar aquesta
esmena. Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió. Per tant, intervé ara el grup
proposant per fixar la posició i assenyalar si accepta les dues
esmenes, Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. En primer lloc, i vist el debat que hem
tengut tots els grups i les aportacions que s’han fet per part de
diferents... he de manifestar el nostre agraïment com a grup
parlamentari i personalment com a diputat, i sé ben cert que
també puc traslladar, pel contingut consensuat d’aquesta
proposició no de llei, el que ens han traslladat sé cert, que és
la felicitació dels zeladors i zeladores que es beneficiaran
immediatament o el més immediatament... desitgem,
beneficiats per aquestes mesures que aquest parlament ha
acordat instar que es compleixin.

Vull dir que no he volgut citar en la meva intervenció
l’argumentació de les denúncies, les demandes, les protestes
que han fet diferents agents socials de diferents sindicats tant
com aquest col·lectiu a títol individual perquè no té
precisament un sindicat o un interlocutor específic per les
seves demandes, la té diversificada en diferents... amb el dret
de sindicalitzar-se i no m’ha semblat oportú fer-ho quant a les
denúncies, però evidentment el fet que tots els treballadors de
la sanitat i els d’àmbit sociosanitari han denunciat i han
manifestat en diferents àmbits , en diferents moments, en
diferents vies la manca d’EPI a un moment important on
s’havien de prendre decisions sense qüestionar la necessitat de
material evidentment la subscric i vostès saben tots que el
meu grup parlamentari també ho ha esmentat. És a dir, que jo
hagi citat això no lleva que hagi tengut conformitat en unes
posicions que s’han pres en aquest tema.

Per altra banda, i molt important, és el punt per a mi, per a
mi no, per a tots nosaltres,  però evidentment per a ells, és el
punt 5. El punt 5 recollirà evidentment totes les mesures que,
si es reconeix aquest estatus de personal sanitari, que trobam
que és just i  que així ho heu considerat tots els grups
parlamentaris d’aquesta cambra, evidentment donarà l’impuls
que pertoqui als altres punts.

El punt 2  i  e l punt 3 no..., tot i que es parla de material
d’equipament personal, jo he volgut fer específicament dues
distincions, hem volgut fer al meu grup parlamentari dues
distincions: una cosa és precisament per la seva situació i així
ho ha esmentat una esmena que ja dic que l’acceptarem,
l’esmena núm. 6, d’addició, l’acceptarem perquè em pareix
una especificació necessària que ve implícita també a la
mateixa PNL, però que és específica i la millora, i és la part
ergonòmica, la part de la càrrega física que tenen i per tant,

això està inclòs al punt... o parla d’aquesta uniformitat i aquest
calçat i aquest material al punt 2, però específicament per la
càrrega que suposa molt de mal d’esquena i unes patologies
concretes, sí que el punt 6, l’esmena el millora, l’especifica
i la trobam més que necessària. Per tant, ja l’assumim i
demanaré el suport de la resta de grups a aquest punt 6.

Però al punt 3 sí que parla dels EPI, sí que parla dels EPI
específic, i per què?, perquè són uns treballadors que tenen un
circuït molt diversificat dins els centres hospitalaris.
Evidentment, són les persones que de ben d’a prop han
d’agafar els pacients, tant des que es posa a la camilla a
consultes o allà on sigui i en el transport d’aquests pacients.
Per tant, els EPI quasi, quasi, no dic que siguin més importants
per a ells  que per a qualsevol altre sanitari, però si que és
important que els tenguin garantits, reposats..., i els específics
per a cada circuit.

I finalment, s’ha fet una... l’esmena aportada de
modificació del punt 4, hem transaccionat aquesta esmena, una
aportació dels grups parlamentaris PSIB-PSOE, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca i el Grup Mixt i la transacció
quedaria de la següent manera i demanaria.., hi ha hagut una
negociació que m’ha semblat interessant i que aporta... no
desvirtua el que ha exposat aquesta proposició no de llei, se
cenyeix a la situació de la conjuntura que trobam en aquesta
crisi sanitària, econòmica i social... -ja acab-, i a més a més no
desvirtua el tema de l’estudi que demanam que és necessari...

LA SRA. PRESIDENTA:

Un moment, Sr. Gómez, tenim problemes tècnics amb les
persones... em diuen que no senten l’àudio les persones que
són a les altres illes...

(Remor de veus)

Ara sí, ara sí...

(Remor de veus)

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No em preocupa el temps, si no li enviam la foto  de la
imatge...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, ja està, reprenem..., Sr. Gómez, quan vulgui.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. 

(Remor de veus)

Esper.

(Remor de veus)
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... la llegiré i si no li enviam la imatge. 

El punt 4 quedaria redactat, el meu grup parlamentari
accepta la transacció i el grup proposant també ha acceptat la
transacció, el text quedaria de la següent manera en el punt 4:
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un informe específic sobre la situació de la
categoria dels zeladors, d’acord amb els criteris d’equitat, en
el marc del procés d’estabilització de les plantilles del
personal sanitari i no sanitari, revisades permanentment i
d’acord amb les necessitats d’implementació del personal que
resulti necessari en cada moment. De la mateixa manera també
l’insta que analitzi l’equipació dels zeladors i dels mitjans
materials amb els quals desenvolupen les seves funcions
havent d’adaptar els mateixos a les necessitats i
circumstàncies existents en cada moment”.

Insistesc, no desvirtua en absolut la intenció ni el marc del
que pretén aquest punt número 4, per tant, nosaltres
acceptarem, el grup parlamentari, acceptarà aquesta esmena si
accepta les transaccions el grup proposant de l’esmena i
demanaria que tengui també el suport de la resta de grups
parlamentaris envers del que he manifestat avui.

Gràcies presidenta i gràcies companys i companyes de la
comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, entenc que ho podem donar, segons les
afirmacions que heu anat fent al transcurs del debat, ho
podríem donar aprovat per unanimitat amb la incorporació
d’una esmena i la transacció de l’altra, sí? Molt bé. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5632/20, relativa a l’adopció de mesures per la
Conselleria de Salut i Consum respecte dels zeladors del
Servei de Salut de les Illes Balears. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 7911/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Uni das podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
col·locació de mampares de seguretat als centres de salut
que no en disposen.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 7911/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa
a la col·locació de mampares de seguretat als centres de salut
que no en disposen.

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta PNL té un objectiu i és
que els professionals d’atenció primària es puguin comunicar
amb els pacients o amb els usuaris que vagin al centre, però

que ho puguin fer d’una manera segura, mitjançant mampares
de seguretat, que són uns instruments, unes eines
extraordinàriament econòmiques i que donen una seguretat
imprescindible per als professionals que treballen en aquest
àmbit.

Atenció primària és clau, i ja ho va reconèixer la
declaració d’Alma-Ata el 1978 per obtenir un nivell de salut
que permeti dur a les persones una vida productiva, social i
econòmicament. Forma una part integral tant del sistema
sanitari del país, del qual és un eix central i el focus principal,
com del total del desenvolupament social i econòmic d’una
comunitat.

La crisi de la COVID ha destacat el rol fonamental que té
atenció primària. Hem vist com s’han esforçat, com ens han
atès tant de manera presencial com telefònicament, per
WhatsApp, etc. Donem-los unes eines, i això és el que
proposam des d’Unides Podem, unes eines que facilitin la
comunicació de la xarxa assistencial comunitària de les
nostres illes que té 58 centres de salut repartits a les diferents
illes. Tenim 58 a Mallorca, 5 a Menorca, 7 a Eivissa i 1 a
Formentera.

És cert que les mampares estan col·locades a alguns d’ells,
però encara en falten. La comunicació, com he dit, és una eina
fonamental a atenció primària i no hi ha d’haver barreres que
la dificultin. Els pacients i els familiars podrien comunicar-se
millor amb els professionals que els atenen si disposessin
d’aquest tipus de mampares. És un element físic que separa i
que facilita la comunicació al mateix temps, que sembla una
contradicció, però el que no podem tenir és a la gent guardant
la distància de seguretat de 2 metres comunicant-se amb els
administratius o amb el personal del centre donant dades
rellevants de la seva vida, que a ningú no l’importa. Tenint la
mampara es podrien aproximar i tendrien aquesta intimitat i
aquesta confidencialitat imprescindible, no només per una
qüestió de sentit comú sinó també relativa al compliment de
la Llei de protecció de dades.

En definitiva, pensam que és una mesura que és eficaç, que
és fàcil d’obtenir i que tots els centres per una qüestió
d’equitat haurien de tenir aquesta possibilitat, tant evidentment
al centre de salut com a les unitats bàsiques que tan bona feina
fan. I des d’aquí el nostre reconeixement perquè, igual que
hem fet als zeladors i zeladores a la PNL anterior, els centres
de salut realment han fet una feina immillorable en tota
aquesta qüestió  i en la crisi de la COVID. Llavors, aquest
reconeixement i demanam que se’ls posin aquestes mesures
que són bàsiques per a la seguretat del personal que hi treballi. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr.
Ensenyat, per un temps de cinc minuts.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202007911
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, molt breument, supòs que ens passarà poques vegades
que el títol mateix de la PNL ja digui el contingut de la PNL,
no és així? Si la d’abans eren faves comptades, aquesta encara
molt més perquè demanam una cosa que és molt específica i
especialment a demanda de gent que hi fa feina, que sempre és
important, tant a la PNL que hem debatut abans com a aquesta
mateixa, que denoten aquesta permeabilitat del Parlament
respecte de les demandes que fan els diferents col·lectius.
Crec que és cap aquí que hem d’anar, fins i tot incentivar la
participació activa dins aquestes comissions de col·lectius
que poguessin venir a explicar-nos quina és la seva situació,
quines són les seves demandes i què plantegen a aquesta
cambra. És a dir, fer-ho més permeable encara del que és a dia
d’avui.

Amb referència a la PNL, és molt senzilla, ho ha explicat
molt bé la companya de Podem i és el que diu, ni més ni pus.
Supòs que hi haurà el suport unànime de la cambra perquè, ja
dic, és una qüestió molt concreta i molt precisa. 

Mil gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació  de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El passat 15 d’abril la Federació
de Sanitat i Sectors Sociosanitaris del sindicat Comissions
Obreres va exigir al Servei de Salut de les Illes Balears la
instal·lació de mampares de protecció a tots els centres de
salut de la nostra comunitat autònoma. Aquesta és una petició
que des de fa temps els diferents col·lectius sanitaris
reclamen, que no s’ha atès i que amb l’arribada de la COVID
s’ha demostrat la importància i necessitat d’aquestes
mampares de protecció. 

Al dia següent d’aquesta petició dels sindicats, el Servei de
Salut va afirmar als mitjans de comunicació que desconeixia
si els centres de salut i les unitats bàsiques disposaven o no de
mampares de protecció. Aquesta és una mostra més del
desconeixement per part de la Conselleria de Salut de la
realitat sanitària que vivim a les Illes Balears. I és curiós que
aquesta iniciativa la presentin dos dels partits que formen o
donen suport al Govern i que no la signi el Partit Socialista,
que té la cartera de salut.

Un mes i mig després de la declaració de l’estat d’alarma
els grups Podem i MÉS per Mallorca es desperten i demanen
al seu govern amb una iniciativa registrada el 27 d’abril que
instal·li mampares de seguretat perquè encara no hi són, quan
ja ha passat la pandèmia, o quan s’ha superat el pic. Saben qui
sí que ha instal·lat les mampares de metacrilat als centres i a
les unitats bàsiques?, els ajuntaments, ajuntaments de les Illes
Balears com per exemple el de Sant Joan de Labritja a Eivissa,
governat pel Partit Popular, amb un pressupost anual molt

allunyat del que té el Govern; ha instal·lat mampares a les
unitats bàsiques del seu municipi per protegir no només els
treballadors sinó també els ciutadans que van als centres. I
saben quan les van instal·lar?, les van instal·lar el mes de març,
senyors diputats. On no arriba el Govern de na Francina
Armengol i de la consellera Patricia Gómez, on tampoc no
arriba Podem o MÉS per Mallorca, arriba la feina efectiva i
eficaç del Partit Popular.

Dit això evidentment hem de votar a favor que s’instal·lin
mampares als centres on encarar no es troben els treballadors
i els pacients protegits.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo ja manifest als dos grups
parlamentaris proposants, que no són tres, que són dos,
tampoc no són quatre, però concretament als que són d’equip
de govern, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, ja els
manifest que, donada una proposta d’aquest tipus el sí és sí o
sí, és per descomptat, entre altres coses perquè una mampara
és un EPI; no és una mascareta, no són unes ulleres de
protecció, no és una feina de bus, perdó, una indumentària de
bus, no són guants, però són imprescindibles per garantir la
protecció als treballadors i les treballadores de tot l’àmbit
sanitari i també que treballen dins l’àmbit sanitari, en aquest
cas molt de personal administratiu, que és el que fa la
recepció.

I no només als centres de salut, sinó a les consultes
mateixes hospitalàries, on a consultes externes i a molts de
llocs evidentment els  administratius estan acreditant
l’arribada, donant hores, i no tenen tots encara aquestes
mesures de protecció com són les mampares que es proposen.

El que passa, i manifestam ja que donarem el suport, és que
exigirem el compliment d’aquesta mesura; però per què
l’exigirem?, l’exigirem perquè hauria d’haver estat un acord a
la mateixa conselleria o d’un consell de govern, no d’una
proposició no de llei. A veure, jo no entraré en el perquè el
Partit Socialista de les Illes Balears no s’ha proposat (...) o
unes altres, però sí consider que és un acord..., val, ja va bé que
es dugui a una PNL el mes de maig, quasi a final del mes de
maig, quan estam a punt de passar a la fase 3, però que no
s’hagi acordat això per Consell de Govern, i fins i tot dir que
no es pugui fer potser per una qüestió de disponibilitat de
crèdit, de tresoreria, però s’està fent, és una cosa que hauria
d’haver anunciat la consellera aquí a les seves compareixences
per informar del tema de les mesures contra la COVID. Per
tant, tant de bo que arribin iniciatives de dos grups
parlamentaris que tenen consellers i conselleres al Consell de
Govern, ja que no són mesures que no són mesures que hagi
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posat a terme. Per tant està instant el Govern de les Illes
Balears perquè es faci.

Ja ens va bé, insistesc, i no vull entrar en un debat que
pugui allunyar el que ha de ser allò constructiu, ni molt manco
la unanimitat que ha de tenir aquesta proposició no de llei, i
que jo també com a grup parlamentari, malgrat sigui de
l’oposició, demanaré a la resta que la hi donem perquè sigui el
més immediat possible, però instaria els dos grups
parlamentaris que la proposen i que donen suport al Govern
que instin perquè immediatament es posi en marxa; és a dir,
sigui instar el Govern però que ho facin vostès amb una
cridada telefònica perquè és una mesura que hauria d’haver
acordat la Conselleria de Salut i Consum.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Si us sembla bé, aturam el debat aquí pel que vos he
explicat avui sobre el minut de silenci, i reprendríem
posteriorment. Moltes gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la sessió. Correspon ara el torn de VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros consideramos que es una
auténtica vergüenza que tengan que venir aquí los grupos que
sustentan al Gobierno balear a pedir que se adopten medidas
de protección para el personal sanitario del Gobierno balear.
Con esto quiero decir que tal vez los grupos que sustentan al
Gobierno deberían plantearse por qué lo están sustentando y
hasta que punto lo deben seguir haciéndolo.

Nosotros por supuesto apoyamos esta iniciativa y
queremos puntualizar algunas cosas. En cuanto a las mamparas
que se mencionan en esta iniciativa, concretamente en el
Hospital Son Espases, el personal de admisiones ha tenido que
aguantar cómo le colocaban una pancarta, un póster, donde se
decía con el logo del Hospital Son Espases, cuáles eran las
instrucciones para usar la mascarilla para los profesionales de
segunda linea, el personal de admisiones, si no es primera
linea un personal de admisiones, no sé qué es. Decía
textualmente: “no necesitáis el uso de la mascarilla si
circuláis  por el hospital, en la cafetería, cuando uséis el
ascensor, al repartir material, mientras atendéis al usuario
detrás de una mesa o mostrador a una distancia de más de 2
metros”, que sabemos que es absolutamente imposible que en
un hospital o en un centro de salud cualquiera, se atienda a una
persona que va y se dirige al personal de admisiones a más de
2 metros, precisamente por eso que comenta esta misma PNL,
que, aparte de que las personas se acercan al personal de
admisiones y al mostrador, que para eso está el mostrador,

aparte  de eso, está todo el tema de protección de datos de
carácter personal, que no tiene por qué enterarse todo el
reciento de lo que le está pasando a esta persona.

Por cierto, en cuanto a la protección de datos de carácter
personal, también advertir  que ya que hacen las PNL, no
estaría demás que revisasen la normativa, porque ustedes
hablan de la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y
resulta que esa ley ya está más que derogada desde el año
2018, concretamente la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantías de
los derechos digitales, derogaba en su disposición derogatoria
única esta Ley 15/1999.

Por tanto, no tenemos mucho más que añadir, simplemente
nuestra solidaridad con todo el personal sanitario, también con
el personal no sanitario que trabaja en los hospitales, en los
centros de salud públicos y privados, que han tenido que sufrir
una dejación de funciones total y absoluta por parte de la
Consejería de Salud, que no ha sido capaz de protegerles
adecuadamente ante esta pandemia.

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. Faré
la intervenció des d’aquí perquè també seré molt breu. Deia el
Sr. Ensenyat que pensava que s’aprovaria per unanimitat, jo li
puc dir el vot favorable del Grup Parlamentari El Pi, però no
sabem de la resta.

En qualsevol cas el que sí li puc dir és que nosaltres estam
a favor d’establir to tes les mesures que siguin necessàries,
perquè les persones puguin desenvolupar la seva tasca d’una
forma segura. Aquesta gran pandèmia ha estat una crisi
sobrevinguda, ho hem dit en moltíssimes ocasions, però és
cert també que mascaretes, mampares, EPI i tots els materials
de protecció han brillat per la seva absència en una gran part
dels inicis d’aquesta gran crisi que se n’ha duit per davant
moltes vides.

Coincidesc amb la Sra. Marí, Tania Marí del Partit Popular,
quan diu que això arriba tard, estic d’acord en què això ja
s’hauria d’haver fet, que és una proposta de caixó, està bé,
nosaltres li donarem suport, però pensam que coses tan
bàsiques, que són l’abecé de la protecció ja s’haurien d’haver
fet. I també coincidesc amb el Sr. Gómez , quan diu que és el
Govern que ja ho hauria d’haver aprovat i no ara presentar una
proposició  no de llei que instam el Govern a què faci. Me
pareix molt bé, nosaltres deim que sí, però pensam que són
solucions de caixó que ja haurien d’estar adoptades. Però
benvingudes siguin.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia senyores i
senyors diputats. Després d’haver estat present durant aquest
minut de silenci i des dels dies que començam avui, me seria
impossible començar a parlar sense tenir un record explícit
cap a les víctimes de la COVID-19, les víctimes en el sentit
més ample del concepte de les milers de persones que han
perdut a Espanya i els centenars de milers a tot el món, les
seves famílies i els afectats per la malaltia de qualsevol de les
formes.

Començam per un agraïment al servei del Parlament que
ens permeten assistir a les comissions, encara que sigui de
forma telemàtica, pareix que ja no queda tant perquè ens
puguem veure en persona, encara que sigui mantenint les
distàncies de seguretat pertinents.

Sobre la proposta que debatem de posar mampares en els
centres d’assistència primària, no hi podem estar més d’acord.
No cerquin trobar cap diferència, ni tensió entre els grups que
donen suport al Govern que veig que és el que han intentat tots
els altres grups de l’oposició. No existeix aquesta tensió, ja sé
que els agradaria, però l’única raó per la que no va signada
aquesta PNL per tots tres és per una qüestió de temps
parlamentari. 

Ara més que mai i potser és una de les coses bones que
podem extreure d’aquesta terrible crisi, hem de posar l’accent
en protegir els nostres professionals del Servei de Salut. És
per això que des de la conselleria ja es varen començar a
col·locar mampares als centres de salut que varen quedar
oberts durant el confinament i ho farà també a les unitats
bàsiques que aniran obrint poc a poc, no totes les unitats
bàsiques..., de fet la majoria han estat tancades durant aquests
mesos. Com sempre, triar el material adient i la seva
homologació són processos complexos i no ho podem
comparar amb les compres que es fan des d’altres sectors,
com l’hoteler. La conselleria ha d’instal·lar tots els
instruments de seguretat necessaris amb les màximes
garanties de qualitat.

Per tot això, com ja hem dit, el Grup Socialista donarà
total suport a aquesta proposta. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn per contradiccions intervé pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos la Sra. Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És clar que hi ha consens en els
partits de govern, evidentment la companya ho ha explicat
molt bé, és una proposta que vostès diuen que és bàsica, que

hauria d’estar feta, que el Govern l’hauria de fer? Idò mirin, no
ve signada per cap grup de l’oposició, em sap greu...

(Remor de veus)

... no ve signada per cap grup, els preocupava moltíssim, “és
una qüestió bàsica, és una qüestió fonamental”, però no l’han
firmada, ni l’han presentada vostès. No sé, tal vegada ara
nosaltres els hauríem de retreure, escoltin, és que no ho han
fet. Llavors ara no ens venguin amb segons quins coverbos,
perquè sincerament, és clar que instam el Govern, com instam
a totes les PNL que presentam, en diferents temes i en
diferents àmbits, aquest és un d’ells.

Però, bé, jo crec que el to del debat a la Comissió
d’Hisenda, on hi ha visions que estaven a les antípodes, ha
estat un to molt de consens i aquí i avui a la Comissió de Salut,
hem sentit sgons quins termes i segons quines
desqualificacions que realment trob que ni és el dia, ni són les
formes, ni són les maneres.

Agraesc els vots favorables, i bé, esper que la pròxima
setmana tornem parlar de mesures positives tant per als
professionals sanitaris com per a la ciutadania que atenen.

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:

Sí, moltes gràcies. Molt breument i especialment tenint en
compte una sèrie de comentaris que s’han fet. Ho hem dit
moltes vegades, tenim un parlament que efectiu supòs que sí
que ho és, però ràpid no ho sol ser. Per tant, des del moment
en què es planteja la PNL, al moment en què es passa pel
registre d’entrada, al moment que passa tots els processos que
ha de passar i que arriba a debat a vegada l’ase ja és mort de
rialles, i segurament a dia d’avui ja molts de centres de salut
per no dir tots ja tenen aquesta famosa mampara. 

No sé si és tan bona o més o manco de la mateixa qualitat
si la fusta és de pi o el metacrilat és de Sant Joan de Labritja,
jo en tot cas en venir a Eivissa vendré a veure-la, a veure si és
diferent a la que han posat al meu ajuntament d’Esporles, que
no està governat pel Partit Popular, no sé si és que els del
Partit Popular tenen un do especial per fer mampares de
metacrilat, no ho sé. En tot cas aniré a veure-la el dia que vagi
a Eivissa que esper poder anar-hi aviat i saludar-vos a tots.

El que parlàvem abans, és veritat que el Sr. Gómez deia:
“vol dir  que si vostès detecten una cosa ho fan a través de
PNL?” Bé, de PNL, se’n poden presentar totes les que vulguin.
Crec que en el moment en què passen pel registre d’entrada ja
té els seus efectes, també, independentment del moment en
què es debat, i crec que ni la Sra. Martín ni jo mateix no tenim
cap mania ni una, i esper que vostè tampoc, perquè és tan
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responsabilitat seva que té la funció d’oposició com nostra, de
donar suport al Govern, d’agafar el telèfon i exigir el que
considerem que hem d’exigir al marge evidentment de tota
l’activitat parlamentària. Està claríssim, i ho fem tots, a més,
em consta, que és el que ens toca a més, al marge de l’activitat
parlamentària, evidentment tenim un nivell de responsabilitat
que quan detectam una qüestió que entenem que ha de ser
d’una altra manera s’ha de comunicar i crec que ho fem.

En tot cas, gràcies pel suport a tots els grups i endavant.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, podem entendre pel transcurs de les
intervencions que es pot aprovar per unanimitat? Em diuen que
sí.

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 7911/20, relativa a la col·locació de
mampares de seguretat als centres de salut que no en disposen.

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