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(Inicia la direcció del debat la Sra. Vicepresidenta de la
comissió)

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyors, senyores diputats, bon dia també a les
diputades, totes són diputades, que assisteixen a través de
videoconferència. Començam la sessió d’avui i en primer lloc
els demanaria si es produeixen substitucions. Entenc que no.

Abans de passar al debat de l’ordre del dia d’avui els
informo que, atesa la participació d’alguns diputats i diputades
per videoconferència, la votació de les proposicions no de llei
serà pública per crida. Per tant, d’acord amb l’article 97 del
Reglament el secretari anomenarà els diputats i les diputades
que respondran “sí”, “no” o “abstenció”. La crida es realitzarà
per ordre alfabètic.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 9134/19 i RGE
núm. 8123/20. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 9134/19,
presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca,
Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sani taris de les institucions penitenciàries al
Govern de les Illes Balears.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 9134/19, presentada pels grups parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a traspàs dels
serveis sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern
de les Illes Balears.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té  la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per un
temps de cinc minuts.

Pregaria a les diputades que assisteixen a la comissió per
videoconferència que per favor tanquin el micròfon, per
favor... sentim renou. Gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bon dia a totes i a tots els que hi sou presencialment
i als que hi sou de manera virtual, aquesta PNL que presentam
és d’aquelles que es presentaren abans de tota la crisi de la
COVID i havien quedat paralitzades quant a la seva tramitació
i, per ventura, si l’haguéssim d’adaptar a la realitat del dia
d’avui podríem dir que la situació ha empitjorat des del
moment que presentàrem aquesta PNL fins al dia d’avui.
Després us explicaré per què.

Tenim a l’Estat espanyol una legislació penitenciària que
en el seu moment ja va ser modèlica i va ser modèlica
precisament perquè era garantista del compliment i de la
posada en marxa de tot un conjunt d’eines, de mecanismes i de
mitjans que permetien que el temps que la població reclusa
estigués dins un centre penitenciari es posassin en marxa

aquests instruments que permetessin la reinserció social de
les persones en aquesta situació.

El que passa és que amb les lleis, que moltes vegades
queden molt guapes quan surten d’una cambra, però després
l’aplicació  d’aquestes mateixes lleis per ventura moltes
vegades no s’adapta a l’esperit de la mateixa llei quan va ser
aprovada, i moltes vegades, i especialment dins els centres
penitenciaris, hi ha una peça clau que és la de la direcció
d’aquell centre penitenciari.

Crec que a les Illes Balears en aquest sentit hem tengut
diferents moments i en això crec que és important recordar,
reivindicar i especialment agrair la feina que fan diferents
col·lectius dins els nostres centres penitenciaris, com és ara
Pastoral Penitenciària mateix, com és ara Creu Roja, com el
GREC, com Projecte Home, etc., i altres que fan una feina en
aquest sentit extraordinària, també són garantistes que es
pugui donar aquest procés de reinserció social de la població
reclusa.

Hi havia un tema que havia quedat pendent, que era la
transferència de la competència de salut penitenciària a la
comunitat autònoma, que això no s’ha arribat a produir mai, sí
que hi ha hagut diferents intents tant a nivell estatal com a
nivell de la comunitat autònoma, però això no s’ha arribat a
produir mai d’una manera efectiva.

La situació que tenim a dia d’avui és que un percentatge
molt elevat d’aquesta població reclusa presenta problemes de
salut i moltes vegades de salut mental, fins i tot previ a
cometre el mateix delicte, és a dir que moltes vegades hi ha
gent tancada dins la presó que tal vegada no hauria d’estar
tancada dins la presó, hauria de tenir un tipus de recurs perquè
hi anat per uns temes de salut mental o bé d’una
drogodependència o d’altres qüestions.

En tot cas, parlam d’una població que és molt sensible i
molt vulnerable especialment davant tot el tema sanitari.

Per tant, a dia d’avui quin problema és o quin problema
tenim als nostres centres penitenciaris? D’entrada, una
desvinculació total i absoluta amb el sistema públic de salut,
almanco de cara a tot el que és accés a la informació o a
l’historial d’aquell possible pacient o resident i, molt
especialment, una manca de recursos humans majoritària a
tots els centres penitenciaris que tenim aquí a les Illes
Balears, a Palma i a Eivissa sobretot com així ho ha manifestat
en diferents ocasions els diferents sindicats que hi fan feina.

Sí que hi ha hagut una col·laboració històrica entre el
sistema públic de salut i el centre penitenciari, per exemple,
quant al que es refereix a desplaçaments de professionals dins
el centre de salut en casos com temes d’infecciosos o trauma,
però la realitat és que tot això amb tot el tema de la COVID va
quedar totalment aturat. S’han donat casos que fins i tot han
estat més d’un any per poder fer una ecografia a un pacient,
amb la qual cosa evidentment... tenim una situació que arriba
a una situació límit en aquest sentit, sobretot pel que fa a la
manca de recursos humans on, diríem, de totes les places que
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hi ha vacants, no s’han arribat a complir mai. Per tant, els
professionals que hi ha a  dia d’avui tenen una ràtio d’usuaris
que és molt superior a la desitjada i especialment a la que
correspondria a una atenció adequada tal i com ho marca la
legislació vigent a dia d’avui.

És per això que vàrem presentar aquesta PNL on es demana
la transferència d’aquesta competència, però ja ho vàrem posar
amb una dotació econòmica suficient, perquè moltes vegades
l’Estat té una tendència a transferir i a carregar damunt les
comunitats autònomes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat ha exhaurit el seu temps.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bé, vaig acabant. Aleshores... bé, ja en tot cas després
si de cas al segon torn ja parlarem del tema de les esmenes
quan es produeixi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. També per a la defensa d’aquesta
iniciativa per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Moltes gràcies, presidenta, bon dia a tothom. Tal i com ha
dit el Sr. Ensenyat hi ha una llei, la Llei 16/2003, de 28 de
maig, de cohesió del Sistema Nacional de Salut, que obliga a
aquest traspàs de la sanitat penitenciària a les comunitats
autònomes, però que, a dia d’avui, sols hi ha dues comunitats
autònomes que l’han fet efectiu, en aquest cas seria el País
Basc i Catalunya, fet que denota d’alguna manera la
complexitat també d’aquest traspàs.

La darrera reunió formal, perquè si bé se n’han fetes, com
ha explicat també el Sr. Ensenyat, tot i que mai no s’han arribat
a culminar, es va fer a mitjans 2019, on la Secretaria General
d’Institucions Penitenciàries del Ministeri d’Interior, que és
qui gestiona actualment les competències, i també la
comunitat autònoma de les Illes Balears, si bé a la conselleria
li preocupen les persones ingressades a les institucions
penitenciàries i en aquests moments Salut col·labora i dóna
assistència, que després evidentment s’ha de facturar al
Ministeri d’Interior.

Els pacients de Balears que compleixen els requisits i que
necessiten aquesta assistència es traslladen generalment a
l’Hospital Universitari de Son Espases per tal de poder donar
aquesta atenció assistencial pertinent i després s’articula
aquesta feina en les dues administracions, i es decideix qui
paga en aquest cas els tractaments en cas que s’hagi de
subministrar medicació o les atencions que siguin
necessàries.

Evidentment, al Ministeri també li preocupa aquesta manca
de professionals que existeix i que té la institució
penitenciària en aquests moments, i també el deteriorament
d’aquesta prestació i, precisament per aquests motius, aquesta
s’hauria de fer efectiva no sols a Balears, sinó també al
conjunt de la resta de comunitats autònomes.

Per això, evidentment s’ha de posar en marxa la Comissió
Mixta de Transferències de l’Estat i les comunitats autònomes
en la qual tots els grups parlamentaris, a més a més, tenim
representació i evidentment s’haurien de definir aquestes
funcions i serveis que serien objecte d’aquest traspàs i que
posteriorment s’hauria d’ajustar al procés legislatiu establert
per a això.

Tots sabem de la importància de la proximitat en la presa
de decisions i nosaltres ho defensam. Per tant, per tal de fer
ús eficient dels recursos i brindar una major i millor cobertura
dels serveis de salut prestats  als pacients ingressats en els
centres penitenciaris de la comunitat autònoma, així com la de
modernitzar els processos associats a l’atenció mèdica a
distància i la interoperativitat amb les històries clíniques
digitals de manera prioritària, entenem que s’hauria de fer, i
per això aquesta proposta que se us ha passat per part del Grup
Parlamentari Popular de realitzar un informe, va encaminat al
que ara diré, evidentment s’ha de fer un càlcul de cost efectiu,
de què suposaria aquest traspàs. I òbviament, demanam que
aquest traspàs sigui suficientment dotat. De fet, crec que
aquest és el quid de la qüestió pel qual no s’ha transferit
tampoc a altres comunitats autònomes, perquè no ha estat mai
suficientment atractiu com perquè es pugui assumir per part
de les comunitats autònomes. Per tant, hauria de tenir el
corresponent finançament perquè, si no, no la podríem
assumir de manera correcta.

En definitiva, demanam el vostre suport perquè pensam que
és el que està previst a la llei i que té tot el seu sentit i aquesta
atenció, doncs, estaria més integrada dins el conjunt de
l’atenció  sanitària del sistema autonòmic i evidentment hi
hauria una major sinergia i un millor funcionament. Per això
la importància d’avançar en aquest mandat legal i en la
transferència.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. També per a la defensa per part del
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, i gràcies al personal del
Parlament que avui permet que tenguem aquesta sessió.

La privació de llibertat en cap cas no pot comportar la
disminució o la retallada en el dret a la salut. És evident que
cal una coordinació entre institucions penitenciàries i l’ib-
salut perquè, com bé han comentat els portaveus que m’han
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precedit, hi ha dues històries clíniques, hi ha mancances a
determinades situacions com pugui ser accedir a proves
diagnòstiques i mancança de professionals sanitaris a les
nostres presons.

La problemàtica que tenen aquestes persones té molt a
veure amb la salut mental, tenim infinitat d’estudis que així ho
demostren, hi ha problemes d’addiccions, hi ha problemes
infecciosos com puguin ser hepatitis B, C o Hib, però
sobretot el que hi ha és una mancança en promoció de la salut
perquè en la situació  actual és impossible que els
professionals sanitaris que molt s’esforcen puguin donar
resposta a aquesta situació.

S’ha de reconèixer, i jo crec que s’ha de lloar, la feina que
fan determinades ONG, el Sr. Ensenyat ja les ha anomenat,
perquè fan una feina per pal·liar i per complementar la feina
que fan els professionals sanitaris de presons.

És evident que cal reorganitzar aquesta qüestió i per això
hem presentat aquesta proposició no de llei, per poder
transferir  els serveis sanitaris dependents d’institucions
penitenciàries al Govern de les Illes Balears per a una millor
coordinació i perquè també hem de tenir en compte que
després, perquè aquestes persones puguin tenir la llibertat,
també s’ha de fer un seguiment, també s’ha de fer una
valoració per part de l’ib-salut de tots els seus processos de
salut o de malaltia. Evidentment necessitam equitat a totes les
Illes i tenim un sistema de salut que això ho pot garantir.

En definitiva, pensam que hi hauria una millor atenció in
situ, també una millor avaluació i seguiment una vegada
aquestes persones tenguin la llibertat i també hem de destacar
que els professionals sanitaris una vegada formassin part de
l’ib-salut també millorarien les seves condicions tant laborals
com professionals. Al final tothom guanyaria, la nostra
societat hi guanyaria i defensam aquest traspàs o aquesta
transferència de la sanitat penitenciària.

En relació amb l’esmena presentada pel Partit Popular
nosaltres la veiem de manera molt positiva i si el Sr. Ensenyat
s’hi avé nosaltres pensam que pot millorar la proposta
presentada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Torn ara de fixació de posicions. 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, bon dia diputats i diputades. Com
bé han explicat els  portaveus dels diferents grups
parlamentaris, la Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i
qualitat dels Sistema Nacional de Salut, estableix a la
disposició addicional sisena que els serveis sanitaris
dependents d’institucions penitenciàries seran transferits a les

comunitats autònomes per a la seva plena integració en els
serveis autonòmics de salut. 

Com s’ha exposat, 16 anys després d’aquesta llei les Illes
Balears encara no han rebut aquestes competències. En
aquesta proposició no de llei, presentada en novembre del
passat any, els grups que donen suport al Govern proposen que
el Govern de l’Estat transfereixi les competències amb un
dotació econòmica suficient, però no sabem quina és la
quantitat suficient. En la situació econòmica actual consideren
que es transferirà la competència amb una dotació suficient?
Consideren que podem assumir aquestes competències?

Per una altra banda, avui hem de debatre aquesta iniciativa
per reclamar la transferència d’unes competències que el
Govern de les Illes Balears i el Servei de Salut ja han reclamat
a Madrid. El diputat nacional del Partit Popular, el Sr. Jerez,
va demanar al Govern de l’Estat en quines condicions es
pretenen transferir les competències en matèria de sanitat
penitenciària al Govern de les Balears, i la resposta del passat
24 de març va ser que “el Gobierno está realizando las
gestiones oportunas para la transferencia de la sanidad
penitenciaria de las Islas Baleares.”

Per tant, és un tema que ja s’està negociant, ja ho estan
tramitant i a través d’aquesta iniciativa pretenen vestir o
disfressar de consens i diàleg una petició que fa mesos que ja
estan negociant amb el Govern de l’Estat. Consideren que ara
amb la crisi sanitària que patim, amb les mancances de
recursos que tenim, amb les necessitats econòmiques que
tenim i tendrem és el moment d’assumir aquestes
competències?

El passat mes de gener coneixíem a través dels mitjans de
comunicació que el Govern balear acordava integrar la sanitat
de les persones al servei de salut autonòmic, de les presons
perdó. Ja han pres la decisió, ja és un tema que està en marxa,
és evident que aquesta proposta del parlament per instar el
Govern de l’Estat ja no té gaire sentit en tant que ja han
reclamat les competències.

No obstant això, el Grup Parlamentari Popular proposa una
esmena in voce de substitució del punt, si la resta de grups
parlamentaris hi estan d’acord. El text que proposam seria el
següent: “el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a transferir els serveis sanitaris dependents
d’institucions penitenciàries al Govern de les Illes Balears i
insta el Govern de les Illes Balears a elaborar un informe
actualitzat de viabilitat econòmica d’aquest traspàs, a fi de
garantir una dotació econòmica suficient que permeti millorar
qualitativament l’atenció sanitària a la població reclusa de les
Illes Balears”.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el Sr. Juanma Gómez, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom. Mirin, ja els
dic que el nostre grup parlamentari donarà suport a aquesta
proposició no de llei i acceptarem, perquè la trobarem més
idònia, més precisa, l’esmena presentada in voce per la
diputada ponent d’aquesta proposició no de llei i del seu grup
parlamentari.

És molt precís fer un posicionament sobre això quan es diu
que es compleixin les mesures ja estipulades a una llei i
sobretot quan fa 16 anys que s’ha plantejat i encara no s’ha fet,
però és que encara hem de tenir més present que fa quatre
anys en aquest parlament Podemos va presentar una
proposició no de llei instant el Govern d’Espanya, el Govern
central, precisament a dur a terme aquesta execució de
transferències, de les transferències de salut penitenciària, de
sanitat penitenciària, però és que, a més a més, hi va haver una
transacció que deia i que va permetre que aquesta proposició
no de llei fos aprovada per unanimitat, va ser aprovada el 9 de
novembre de l’any 2016, on s’instava a iniciar les
negociacions oportunes, i ja es parlava de la dotació
econòmica adequada i un correcte finançament. És a dir,
quatre anys després es presenta de bell nou una proposició no
de llei, aquest pic per tres grups parlamentaris, i dos d’ells ara
són al Govern central. Per tant s’entendrà que ara sí no haurem
d’esperar quatre anys que es torni a parlar exactament del
mateix.

I per què el nostre grup parlamentari hi està d’acord? Per
dues coses, fonamentalment. Perquè l’eficàcia i la millor
qualitat terapèutica dels residents dels centres penitenciaris,
dels reclusos i les recluses, evidentment és molt millor quan
es canalitzen els compartits historials clínics, quan es presta
directament a les instal·lacions i als serveis públics de les
comunitats autònomes i s’aplica un únic protocol per a
l’atenció sanitària; però sobretot també perquè el nostre
sistema de salut i de serveis socials en aquest sentit té  una
molt bona cobertura en l’àmbit de les patologies duals, que és
una de les incidències majors que tenen els residents, els
perfils de salut dels residents, de molts de residents en els
centres penitenciaris.

Per tant entenem que és una necessitat per a aquesta
qualitat de la salut dels residents, i que ara mateix per la manca
de recursos, per la manca de suport i la manca de finançament
del Govern d’Espanya, del Govern central, no estan dotats els
centres penitenciaris dels recursos que s’exigien per aquesta
qualitat sanitària i d’altres. I vull aprofitar per fer un
reconeixement a tots els professionals i funcionaris del
sistema de les institucions penitenciàries, que vénen
reclamant per als mateixos usuaris, no tan sols per a ells,
aquestes necessitats d’una millor atenció sanitària i la manca
de recursos.

Evidentment el nostre sistema de salut permet, i així ho
tenen en els protocols establerts la Conselleria de Salut i el
Ministeri de l’Interior a través d’Institucions Penitenciàries,
l’atenció al personal resident a l’Hospital Son Espases i a
altres serveis. Si no es fa amb la necessitat i periodicitat no és

culpa del sistema penitenciari, és a dir, dels funcionaris, és
culpa que no hi ha els policies suficients i els recursos per al
trasllat, amb els protocols de seguretat que pertoquen, i que a
vegades fins i tot posa en risc o amb la falta d’eficiència del
mateix sistema de salut dels propis..., dels serveis de salut de
la nostra comunitat autònoma. És una manca de recursos ja
reconeguda i denunciada pels mateixos funcionaris de
presons, per resumir el concepte de professional de les
institucions penitenciàries.

Per tant hi donarem suport. Demanam també als grups
parlamentaris proposants que un pic que sigui aprovada facin
arribar aquesta interlocució important no només al Parlament
i al Govern, als grups que formen part i que són ministres i
ministres del Govern central, del Govern d’Espanya. És
imprescindible que la negociació es dugui el més aviat
possible; és un context molt difíc il, per tant el tema del
finançament adequat i  els recursos suficients serà cabdal, i
també entenem que en la conjuntura que hi ha serà molt difícil
que els tenguem a curt termini. Per tant la negociació i la
interlocució que hi hagi és fonamental, i el nostre grup
parlamentari en el Congrés i en aquesta cambra donarem
aquest suport a aquesta interlocució i a aquesta agilitat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Intervendré desde mi escaño. Gracias, presidenta.

Bueno, esta iniciativa veo que es de noviembre del año
pasado, antes de la crisis de la COVID-19 que estamos
padeciendo. Entonces ya había un agujero de 500 millones de
euros en las cuentas del Gobierno balear, en las cuentas de la
comunidad autónoma, y no podemos ya ni imaginar el agujero
que debe haber hoy por hoy, porque de hecho ni siquiera han
rehecho todavía sus presupuestos. No entiendo de verdad
como no se ha retirado esta retirado esta PNL; tampoco
entiendo como va a tener el apoyo hasta ahora de todos los
grupos que han intervenido aquí. Y luego, claro, se niegan
ustedes a bajar impuestos a las familias de Baleares, como ha
sucedido hace unas horas en la Comisión de Hacienda y
Presupuestos de este parlamento balear, donde he propuesto
una bajada de impuestos o unas bonificaciones a familias en
Baleares, que están discriminadas con respecto al resto de
España, y los grupos que sustentan al Gobierno balear pues se
han negado, por supuesto, en redondo, dado que le viene mal,
al Gobierno balear, ahora mismo bajar impuestos porque se
niegan a reducir el gasto.

En fin, no sólo no debemos asumir más competencias,
sino que deberíamos empezar a devolver competencias. Dicen
que el Estado no invierte en Instituciones Penitenciarias; será
que el Gobierno balear invierte mucho, por ejemplo, en el

 



378 SALUT / Núm. 24 / 3 de juny de 2020 

centro de salud de Son Gotleu, que está lleno de goteras y
donde las ratas campan a sus anchas. Bueno, pues, yo sé que
ustedes son negacionistas de las economías de escala, que es
algo evidente en cualquier estudio económico que se quiera
hacer en cualquier sector. Un ejemplo claro es lo que nos
cuesta la administración autonómica en Baleares y lo que
cuesta en otras comunidades autónomas; en una comunidad
autónoma como Andalucía, por ejemplo, que tiene el mismo
número de consejerías que Baleares, exactamente 11
consejerías, lo que pasa es que en Andalucía hay 8 millones de
habitantes y aquí somos poco más de 1 millón de habitantes.
Por tanto, efectivamente, las economías de escala funcionan,
existen y se aplican y nos perjudican.

Por tanto  las competencias de sanidad deberían estar en
manos del Gobierno de España. Hemos visto con la COVID-
19 un ministerio desmantelado, que no ha estado a la altura, y
una descoordinación entre comunidades autónomas que se
estaban peleando, compitiendo por el material sanitario. Por
tanto es un auténtico error desde nuestro punto de vista que las
competencias de sanidad estén en manos de las comunidades
autónomas, deberían estar en manos del Gobierno de España
como muchas otras competencias, como por ejemplo la
educación, y por tanto vamos a votar que no a esta PNL.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Gràcies al personal de la cambra. Disculpau un moment...

Vagi per endavant que el Grup Parlamentari El Pi votarà a
favor d’aquesta proposició no de llei que ens presenten avui
els grups parlamentaris que conformen el Govern. És una
extraordinària idea, i no només això sinó que és una obligació
que té l’Estat, que ja va 17 anys endarrerit. És hora que es faci
efectiva aquesta transferència de competències de la sanitat
penitenciària al Govern de les Illes Balears. Aquesta aprovació
de la Llei 16/2003, de cohesión y salida del Sistema
Nacional de Salud, que recordam i, com s’ha dit, en aquest
temps només s’ha efectuat la transferència al País Basc i
també a Catalunya.

Hem de tenir en compte que aquesta situació de demora en
la transferència de la sanitat penitenciària és perjudicial per
molts de motius, sobretot perquè afecta a la dignitat i a la salut
dels presos i a la qualitat de la seva atenció. Com bé ha apuntat
el Sr. Gómez, del Grup Parlamentari Ciutadans, hi ha moltes
persones que arriben a la presó després d’haver delinquit,
evidentment, però que pateixen patologies duals, o tenen
problemes de toxicologia, a més de les malalties generals que
tenen com qualsevol persona, com qualsevol ciutadà o
ciutadana d’aquestes illes. Afecta també als professionals

sanitaris, que en moltes ocasions han denunciat diferències
salarials importants, com en tantes coses, i una manca de
recursos personals i també materials. És una altra de les coses
que hauríem d’incloure o hauríem de remarcar en aquella
llarga llista de coses que Madrid ens deu. No creim en el fet
de recentralitzar, sinó tot al contrari, que Madrid el que ha de
fer són els  deures, han de transferir allò que té per llei
publicat al Butlletí Oficial de l’Estat de l’any 2003 i du 17
anys de retard, i que faci via, i que a més ho doti financerament
com pertoca.

Pensam que tots aquests aspectes que he esmentat, tot allò
que perjudica la ciutadania que està presa i també el personal
i els professionals que hi fan feina, seria molt millorat si les
transferències arribassin, i parl en condicional perquè no és
que haguem perdut la fe, però pensam que tal i com estam en
aquests moments encara haurem d’esperar una mica més, però
esperem que no.

Nosaltres, com deim, hi votarem a favor; com dèiem
aquesta transferència és una obligació, no una possibilitat. És
imprescindible, per tant, que aquesta transferència vengui
acompanyada -ja s’ha dit aquí i nosaltres també ho volem
remarcar- d’aquest finançament adequat, millora qualitativa de
l’atenció sanitària als reclusos de les Illes. No serà fàcil si
partim de la base que som una comunitat autònoma, vull
recordar, mal finançada en tots els àmbits, a tots els nivells, i
no només sanitàriament, menyspreada una vegada sí, una altra
també, i plena de negatives per part de Madrid, com hem vist
amb la gestió de la COVID-19.

En l’àmbit sanitari abans de la crisi ja estàvem
infrafinançats, perquè la població balear ha crescut molt en els
darrers anys i els recursos econòmics no han fet el mateix,
més bé al contrari. Ara amb la despesa generada per la
COVID-19 estam més que fallits, no sabem d’on sortiran els
doblers per pagar tants i tants de forats  com tenim. En
qualsevol cas la nostra resposta és sí, vegem si tots junts ho
aconseguim.

I l’esmena in voce que ha presentat el Partit Popular també
ens sembla bé i enriqueix encara més aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies presidenta, diputats i diputades, bon dia a
tothom. Bé, jo faré una intervenció molt breu perquè com ja
s’ha recordat aquí, aquest debat ja es va tenir en el seu dia i
crec que tothom va tenir oportunitat d’expressar el seu
posicionament, com a mínim aquells grups que ja formaven
part de l’hemicicle.
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Per tant, nosaltres hi estam completament d’acord, els
fonaments, les raons i els arguments són clars i són
absolutament justificables i, per tant, nosaltres hi donam
suport i si el grup proposant també accepta aquesta esmena del
Partit Popular hi votarem a favor. I res més a dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Tur. Per contradiccions intervenen pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr. Miquel Ensenyat, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment acceptam
aquesta moció in voce que presenta el Partit Popular, és a dir,
crec que dins aquest calendari de negociacions evidentment i
abans de rebre la competència, has de dir bé, i això què val?
Però això què val, no com es presta a dia d’avui, que
precisament d’això es tracta, sinó què val si es prestés així
com toca, és a dir, que hi hagués la ràtio de professionals que
corresponen per població. És a dir, això és el punt de partida,
no ha de ser la realitat a dia d’avui que és totalment insuficient.

I veig que en aquest sentit la Sra. Marí no perd ocasió per
repartir estopa, fins i tot quan estan d’acord en les coses. Que
hi hagi el Govern que ja està negociant, és una bona notícia, és
a dir, més forta serà la negociació com més ampla sigui la
majoria de grups parlamentaris  que donin suport a aquesta
iniciativa. Vostè em qüestiona si ara és el moment, i em fa
aquesta pregunta: a vostès els sembla que ara és el moment?
I jo li contestaré, jo fa 20 anys que estic amb un gallec i diuen
que tot s’aferra menys la bellesa i un gallec sempre respon a
una pregunta amb una altra pregunta, d’acord? I la pregunta que
jo li  faig és: vostè considera que la població reclusa dels
centres penitenciaris de Balears, d’Eivissa i de Mallorca, en
concreta, són ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes? Perquè
si vostè contesta que sí, que supòs que contestarà que sí,
evidentment ja no fan falta més consideracions respecte
d’això.

I a la Sra. Ribas, que precisament em deia que ells no
creuen en l’Estat de les autonomies i, per tant, el que hauríem
de fer és considerar tornar totes les competències que tenim
a nivell autonòmic. I jo també li faré un seguit de preguntes a
la Sra. Ribas: si les competències per exemple de salut, o de
sanitat, o d’educació estiguessin en mans de l’Estat, aquí hi
hauria d’haver un delegat d’educació, hi hauria d’haver un
delegat de sanitat, o no?, o es gestionarien totes solets?
Aquest senyor cobraria un sou, o faria feina gratis et amore?
Ho dic perquè per ventura hauríem d’aprofundir un poc més
realment quan parlam d’això, de què parlam, quan parlam de la
transferència de les competències, perquè la competència hi
és.

I precisament aquestes, que són les que els queden a nivell
estatal, demostra que una gestió  centralitzada és un fracàs
estrepitós i aquesta para muestra un botón  diuen, aquesta

n’és una de les quals, perquè precisament la gestió que es fa
dels centres penitenciaris centralitzada és un fracàs estrepitós.
I si no ho miri i compari la situació de les presos o centres
penitenciaris que hi ha a Catalunya, País Basc, que sí estan
transferides a les comunitats autònomes amb la resta i veurà
que hi ha una diferència abismal, quant sobretot a resultats i
quant a programes que s’hi duen a terme.

Per tant, res més a dir, evidentment estam totalment
d’acord, les transferències s’han de transferir ben dotades, és
a dir, amb la dotació econòmica suficient, perquè amb això
crec que tots hi estam d’acord, que no es tracta d’afegir més
al banyat. És a dir, sempre diem que quan precisament ens
transferien sanitat, les competències varen venir mal
finançades i això ho duim arrossegant des de fa fins i  tot
dècades. Per tant, no hem de caure dins aquests errors. Però
això no vol dir que haguem d’amollar la negociació i, per tant,
que es negociï és una bona notícia, com més suport hi hagi del
Parlament d’aquestes illes millor, precisament perquè es
garanteixin aquestes millors condicions de transferències de
les competències.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí Sra. Presidenta, intervendré des del meu escó. Jo arran
del debat que hi ha hagut, dir que evidentment aquesta PNL era
anterior a la situació de la COVID i és cert que evidentment en
aquests moments qualsevol cosa que no sigui únicament i
exclusivament de la COVID, evidentment ens pot generar
aquests dubtes, però si bé és cert que és una reivindicació
històrica de fa moltíssim de temps, i que evidentment amb
cada renovació de cada Parlament renovam compromisos. I
per això també hem pensat i hem cregut oportú des de Podem
i MÉS per Mallorca, renovar aquest compromís amb el tema
que aquest traspàs de salut penitenciària es faci efectiu.

Evidentment que s’hagin iniciat converses és una bona
notícia per a les Illes Balears, quant que es puguin aproximar
postures entre el Govern de l’Estat i la comunitat autònoma.
I agrair a to ts  e ls  grups parlamentaris que donen suport a
aquesta proposta, evidentment amb la incorporació de
l’esmena in voce, que, com ja he dit abans, és una passa prèvia
poder assumir aquest traspàs, l’informe de cost efectiu
evidentment..., no només el cost efectiu que hi ha en aquests
moments, sinó en quina situació ideal hauria d’estar el sistema
penitenciari en aquest de recursos, de funcions i serveis per
tal que ho poguéssim assumir així com correspon. 

Per tant, enriqueix evidentment el text i evidentment,
malauradament amb VOX, topam amb un model
d’administració absolutament centralista, que evidentment no
té res a veure amb l’abaixada d’imposts que parlava, perquè
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entre altres qüestions d’aquesta manera tampoc no mantenim
el sistema de benestar. I en qualsevol cas lamentam que no
s’hagi pogut obtenir aquesta unanimitat, però jo crec que el fet
que tots hagin..., de qualque manera la resta de grups hagin
donat suport, evidentment fa que també pressionem els
diferents governs perquè això estigui més a prop.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. Ara per tancar té la paraula el Grup
Parlamentari Unidas Podemos. La Sra. Antònia Martín, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Agrair com no pot ser d’una altra
manera el vot favorable dels diferents grups. I aquí del que
parlam és de dignitat, de drets humans i de la Constitució. I
VOX, que es considera absolutament constitucionalista,
sembla que no recordi que el dret a la salut està recollit a la
Constitució i les autonomies estan recollides a la Constitució.
Llavors què diem aquí? Que hi ha d’haver una transferència
justa per donar un tracte just a totes les persones, a totes les
persones que en aquest cas ens centram en un col·lectiu que
està privat de la seva llibertat. Però aquesta privació de
llibertat no pot comportar privació de salut. Els funcionaris de
presons fan el que poden, és evident que fan el que poden,
però amb les cobertures actuals no poden donar resposta a les
demandes i a les situacions, sobretot específicament de salut
mental, en qualsevol àmbit, però específicament en aquest.

Es produeixen situacions on no s’han pogut traslladar
presos o preses a fer-se determinades proves diagnòstiques
perquè no hi ha hagut els funcionaris imprescindibles i
necessaris, i això no és tolerable. Igual que no és tolerable que
falti una ambulància, un servei o un recurs per a qualsevol altra
persona que necessiti qualsevol prova diagnòstica, o qualsevol
intervenció, o qualsevol resposta del sistema sanitari, perquè
parlam de dignitat, de drets fonamentals de la persona, estigui
on estigui i faci el que faci. La privació de llibertat no pot
comportar privació de l’accés a la salut.

Això defensam des d’Unides Podem, això defensam des
dels partits d’esquerra amb aquesta PNL que signam
conjuntament i cadascú s’ha posicionat on s’ha posicionat.
Nosaltres ens posicionam devora la gent, dels col·lectius més
vulnerables i tenim clar que no obligam a ningú, que s’ha
reclamat a l’anterior legislatura, que tenim memòria, que
seguirem treballant i seguirem treballant de manera conjunta.
I agraïm l’ampla majoria que hem pogut assolir avui.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Acabat el debat, passam a votar la
proposició no de llei RGE núm. 9134/19.

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

Sí, la votació és amb l’esmena incorporada, té raó,
gràcies.... Esmena d’addició incorporada, gràcies.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

No, presidenta, és esmena de substitució.

LA SRA. PRESIDENTA:

L’esmena in voce de substitució incorporada. 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. Beatriu Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Maria Antònia García i Sastre.

LA SRA. GARCÍA 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.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Antònia Martín i Perdiz.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí.

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:

No.

EL SR. SECRETARI:

Sra. Irene Triay i Fedelich.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí. 

EL SR. SECRETARI:

Sra. Silvia Tur i Ribas.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

Sí, perdó, no apareix el nom de la Sra. Irantzu...

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

M’ha botat...

EL SR. SECRETARI:

... si vol emetre el seu vot, per favor.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí.

EL SR. SECRETARI:

12 vots a favor, 1 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de lle i RGE núm. 9134/19, relativa a traspàs dels serveis
sanitaris de les institucions penitenciàries al Govern de les
Illes Balears, gràcies.

(La Sra. Presidenta pren la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 8123/20,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a distribució de
mascaretes a les farmàcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la segona proposició no de llei RGE
núm. 8123/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la distribució de mascaretes
a les farmàcies.

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, diputats i diputades, més enllà de
mesures (...) distanciament físic...

(Se sent una veu de fons que diu: “se sent baix, no?”)

Em senten bé?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, ara sí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

És que tenc problemes de connexió avui. Seguiré,
qualsevol cosa, m’avisen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos.

(Renou de fons)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Em senten?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, et sentim.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Com deia, més enllà de les mesures com el distanciament
físic entre persones o la rentada periòdica i exhaustiva de les
mans, les mascaretes, juntament amb altres elements com els
guants, les ulleres o les caretes, representen un element
essencial dins de l’equipament de protecció individual existent
per frenar el contagi i evitar l’expansió del coronavirus. Las
mascaretes s’han convertit en un article de primera necessitat
davant aquesta pandèmia. És així per a tots els professionals
sanitaris, els membres de les Forces i Cossos de Seguretat de
l’Estat, els treballadors de sectors econòmics essencials i per
a tota la població en general. 

Amb el desconfinament de la població les mascaretes
cobren vital importància per a la protecció de la població,
especialment per evitar la transmissió de la COVID-19 i en
major grau davant situacions de contacte com les que es
produeixen.

Malgrat els criteris canviants plantejats pel Govern
d’Espanya sobre l’ús de mascaretes per a tota la població en
les últimes setmanes la decisió que finalment ha imperat és
l’ús generalitzat d’aquest article.

Respecte  d’això, el 7 d’abril d’aquest any el Consell
General de Col·legis Oficials de Farmacèutics va remetre una
carta al Ministeri de Sanitat per oferir la xarxa d’oficines de
farmàcia com a punt de distribució de les mascaretes a tota la
població i argumentava per això entre altres avantatges la
possibilitat que suposa determinar i donar prioritat a la
dispensació de mascaretes als grups de població més
vulnerables. La proposta donaria accés a les mascaretes com
a mesura de prevenció als  c iutadans de les Illes Balears en
condicions d’igualtat perquè el farmacèutic és el professional
sanitari més pròxim i accessible al ciutadà.

Les oficines de farmàcia de les quals disposen les Illes
Balears són el recurs sanitari que disposa d’un ampli horari
d’atenció al públic, sense que sigui necessària cita prèvia i no
existeixi cap tipus de llista d’espera.

Així, des del Grup Parlamentari Popular creiem que el
repartiment de mascaretes a través de les farmàcies
alleugeriria la sobrecàrrega d’altres recursos assistencials del
Sistema de Salut i n’evitaria el col·lapse a un moment com el
que vivim.

Per tot això exposat el Grup Parlamentari Popular presenta
la...

(Pèrdua de so)

... no de llei: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears que el repartiment de mascaretes als

ciutadans de les Balears es dugui a terme a través de la recepta
electrònica per retirar-les a les oficines de farmàcia.”

“Que les mascaretes mentre duri aquesta pandèmia siguin
considerades com a un medicament finançat més i se’n
contempli la gratuïtat per a pensionistes i aturats.”

I, finalment el tercer punt, que es faciliti (...)

(Se sent de fons la veu mecànica del sistema de
videoconferència)

Hola?... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, hi ha hagut una interferència...

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

M’escolten?...

LA SRA. PRESIDENTA:

..., però l’escoltam, pot continuar si vol.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies. “Que es faciliti el nombre de mascaretes diari per
cobrir un mínim de 7 a 15 dies la necessitat d’aquestes
mascaretes.”

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca les esmenes RGE núm. 9027, 9028, 9029 i
9030/20, per a la seva defensa té la paraula pel Grup
Parlamentari Socialista la Sra. Triay, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades, en
primer lloc m’agradaria agrair al personal de la Cambra que fa
possible que els diputats i diputades que no som de Mallorca
puguem intervenir des de la nostra illa.

Ara sí, ja entrant en matèria i a valorar la PNL presentada
pel Grup Parlamentari Popular, el primer que voldríem fer és
aclarir que al Grup Parlamentari Socialista no compartim la
frase que la Sra. Tania Tur, Tania Marí -perdó-, ha escrit a la
PNL com “malgrat els criteris canviants plantejats pel Govern
d’Espanya sobre l’ús de les mascaretes”, i és que no hem
d’oblidar que aquest govern ha actuat en funció de criteris
epidemiològics, evidència científica i criteris d’experts, entre
d’altres. Per tant, els criteris  no han canviat, sinó que, en
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funció dels criteris esmentats abans, s’ha variat la decisió en
funció de les prioritats, que no és el mateix.

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

No, Irene, no ho deia per tu.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

El Govern (...), en funció dels criteris dels experts des del
21 de maig, va fer obligatori l’ús de les mascaretes per la via
pública o en espais tancats amb l’afluència de persones
sempre que la distància de dos metres no fos garantida.

Ahir mateix, dia 2 de juny, en roda de premsa del Govern
d’Espanya, informaven que les comunitats rebrien material,
concretament mascaretes, per tenir un estoc d’unes cinc
setmanes, demostrant atenció cap a totes les comunitats
autònomes.

 Per altra banda, la Conselleria de Salut i Consum ara
mateix té un material per a cinc mesos sense comptar el
material que ha arribat aquests dies i el que arribarà en
pròxims dies i setmanes.

Quant a les propostes de la proposició no de llei, quant a
la primera proposta, entenem que no podem votar-hi a favor
perquè consideram que repartir més mascaretes a través de 
les targetes sanitàries crearia un cost afegit per introduir les
mascaretes a la targeta, a més perdrien temps i en aquests
moments el més important és ser àgils i també tenir la
seguretat que tots els ciutadans tenen mascaretes al seu abast.
És per això que hem realitzat una esmena on instam el Govern
de les Illes Balears a assegurar que el repartiment tengui com
a base primar sobre l’accés a les mascaretes.

Quant al segon punt, sí estam d’acord amb una part de la
proposta, però no consideram que hi ha..., però consideram -
perdó-, que hi ha vegades on hi ha col·lectius que no són...,
que no entren ni els aturats ni els pensionistes que tenen més
dificultats econòmiques. Per això, hem realitzat una esmena
on el punt és el mateix, però especificam que s’ha d’estudiar
el finançament per als col·lectius més desfavorits.

Quant al tercer punt considerem que no ens quedava gaire
clar el redactat de la proposta del Grup Parlamentari Popular,
i és per això que hem realitzat una esmena, igualment en el
mateix sentit, però on creiem que queda més clar que el
Govern de les Illes Balears ha de facilitar el nombre de
mascaretes necessàries per a la ciutadania balear. Hi ha
diferents metges d’arreu de les Illes que han intervengut a
l’Ens Públic de la Televisió de les Illes Balears (...) mesures
i pautes a seguir per a l’ús de la mascareta. 

I per acabar, tenim una quarta esmena que hem presentat,
on creiem que és necessari instar el Govern d’Espanya a reduir
l’IVA no només de les mascaretes sinó també dels gels i dels
guants, perquè actualment està situat en el 21%, és a dir, com

si fos un bé de luxe, i proposam reduir-lo al 4%, per tractar-se
d’un producte de primera necessitat ara mateix.

La Sra. Tania Marí no ha fet esment de les esmenes
proposades, per tant, no sé quin coneixement en té. De totes
maneres, en cas de no ser favorable, sí que m’agradaria que
acceptés el temps que donarà la Sra. Presidenta per poder
transaccionar una possible proposta.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que el distanciament
social i l’ús de mascaretes tenen un rol fonamental en el
control de la pandèmia i en la protecció de la salut
poblacional, no només al nivell d’usuaris de ciutadania, sinó
també a l’àmbit laboral, hi ha moltes empreses que ara
comencen a funcionar i els treballadors i treballadores han de
fer ús de mascaretes, tant per a la seva protecció com per a la
protecció dels possibles clients que puguin tenir.

En aquest sentit, valoram de manera positiva aquesta
proposició no de llei, i hem presentat tota una sèrie d’esmenes
que tenim o pensam que puguin anar en positiu per millorar-la
o adaptar-la. En aquest cas, voldria destacar que des del
Ministeri de Consum ja es fixar el preu màxim de les
mascaretes quirúrgiques, també dels gels hidroalcohòlics, amb
una intenció clara que poguessin arribar al màxim de persones
i no hi hagués aquesta disparitat de preus que vèiem, que tant
afectava moltes famílies a moments determinats. 

En aquest cas pensam que s’ha de garantir el repartiment i
l’accés a les mascaretes als ciutadans, i aquí anava la primera
esmena que hem presentat.

En segona, sí que tenim clar, o pensam des dels grups
d’esquerres, que s’han d’adreçar les polítiques i les iniciatives
molt especialment als  col·lectius més desafavorits
econòmicament, amb un nombre que sigui necessari, és a dir
que se sàpiga i que es controli exactament quantes mascaretes
es donen, però que siguin realment..., que responguin a les
necessitats i que no hi hagi mancança.

I, efectivament, la quarta esmena, com bé ha comentat ja la
Sra. Triay, té a veure amb una reducció de l’IVA, perquè
consideram que un producte de primera necessitat, que s’ha
vist que és imprescindible per a la contenció de la pandèmia,
en cap cas no pot tenir un IVA del 21% i ha de baixar al 4%.

Per aquest motiu consideram que són propostes,
iniciatives que poden complementar-se amb la PNL
presentada i, bé, esperam que es puguin acceptar. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la seva defensa intervé, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Ensenyat, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies. Intervindré aquí, des de l’escó, i així
estalviarem vint cèntims de lleixivet...

(Rialles de l’intervinent)

..., no és així?

Bé, poques coses més a haver d’afegir a més del que ja han
dit tant les meves companyes de Podem com del PSIB-PSOE,
crec que estam d’acord amb el sentit de la PNL i s’han
presentat aquestes esmenes sobretot intentant millorar el
redactat en diferents aspectes, però, evidentment, amb un fons
comú amb el qual estam tots d’acord que hauria de ser
d’aquesta manera.

Incloíem, bé, ja n’hem parlat a la PNL d’abans, quan
parlàvem de la transferència de la salut penitència, que dèiem,
bé, però hem de saber què val això, hem de saber què costa,
quins costs té? I, per tant, també una de les esmenes, és dir, bé,
sapiguem de què parlam exactament, que és important,
especialment a un moment que no anam massa sobrats, tot i
evidentment que coincidim que s’ha de fer d’aquesta manera
i que aquells sectors vulnerables evidentment han de tenir
accés, totalment gratuït, com no podia ser d’una altra manera.

I afegir aquest punt quart, crec que és molt important
considerar que tant les mascaretes com els gels
hidroalcohòlics no són un producte de luxe, són un producte
de primera necessitat i, per tant, el que hem de fer és demanar
un canvi dins l’IVA que s’hi apliqui en aquest sentit. 

Res més a afegir. 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. Jo empraré l’escó, l’escó no, empraré
el faristol més que res perquè tenc un desplegament
d’esmenes, quan presentam moltes esmenes va molt millor
tenir-les enfocades, per això venc aquí i agraesc molt el servei
dels treballadors i  treballadores de la casa per aquest
sobreesforç que fan, atesa la situació.

Ja li dic, Sra. Marí, que donarem suport essencialment a la
proposició no de llei que ens presenta aquí i l’exposició que
faré davant vostès ara explicarà per què. 

Tot i que sí que hi ha qualque esmena que ens sembla més
precisa i que no distorsionaria en absolut el contingut
essencial de la proposició no de llei i la intenció, i ara les
esmentaré una per una.

Volia fer un matís sobre el tema cada vegada que es treu
aquí, el grup que doni suport al Govern i al Govern central,
quan es diu que el Govern ha seguit les instruccions i les
indicacions dels experts, dels científics i les recomanacions
del tema epidemiològic. És cert, i crec que s’ha de fer així,
són decisions polítiques que es prenen envers els informes
d’uns, d’uns experts, d’uns científics que recomanen una
actuació en base a unes anàlisis. Altres, a altres països i altres
llocs han dit que hi havia altres tipus de propostes que
trobaven més adients i més eficaces per lluitar contra la
pandèmia, entre d’altres coses, recomanaven des del primer
moment l’ús de les mascaretes; entre d’altres coses,
demanaven i recomanaven la realització de tests més massius
a la població, i entenent massius en el sentit de..., i, com que
s’ha debatut aquest tema de massiu o no massiu, el tema de
molts, reiterats i immediatament a la població de major
nombre de risc. Per tant, precisaré el tema de massius, i
aquests també eren experts científics, entre els quals
l’Organització Mundial de la Salut. Fem això, agafam el
dictamen de l’Organització Mundial de la Salut quan ens van bé
les mesures que prenem, quan no hi estam d’acord amb les
decisions polítiques per dur-ho a terme no esmentam les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut o
d’altres organitzacions internacionals.

La prioritat ha de ser, com no pot ser d’una altra manera,
la seguretat. Per tant, l’ús de mascaretes ha de tenir dues coses
fonamentals: una, l’accessibilitat i garantir que tota la
població, i especialment els col·lectius més vulnerables, hi
tenguin accés i que hi tenguin accés sense cap tipus
d’impediment, s igui per qüestions econòmiques o per
qüestions de desplaçament o per qüestions del nombre limitat
que es puguin facilitar, per tant, el tema d’estoc, el tema de
facilitar-les és fonamental. D’aquí que la nostra esmena
acceptaríem..., l’esmena proposada, l’acceptació de l’esmena
3 quan parla de..., quan els grups que han presentat l’esmena
ens sembla més precisa que sigui la que millori, la que pugui
facilitar tant l’accés en nombre, hi ha famílies que tal vegada
els anirà molt bé tenir-ne 60 i no tenir 7 o 15 a la mateixa
recepta electrònica. I per què? Per qüestions de desplaçament
o per qüestió de la disponibilitat que tengui la família de poder
desplaçar-se, atès que s’hauria de desplaçar a la farmàcia.

I la seguretat, i la seguretat parla del bon ús i sobretot la
garantia que siguin homologades i acreditades per un expert;
en aquest cas, entenem que els agents per fer-ho són les
oficines de farmàcia. Per això donarem suport a aquesta
proposició no de llei.

I esmentant un per un dels punts proposats a la proposició
no de lle i i les esmenes presentades, quan presentam una
esmena que dóna a entendre..., quan es presenta una esmena
que dóna a entendre que és un material d’ús essencial,
entenem que la retòrica proposada a l’esmena pel Partit
Socialista, Unidas Podemos i MÉS al punt 1 és absurda, és a
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dir, no només distorsiona el tema de garantir el repartiment a
tota la ciutadania a través de la recepta electrònica, sinó que,
a més a més, diu que sigui... que el repartiment... es considerin
mascaretes en base a primar-ne per sobre de tot el seu accés.
Això està implícit a l’argumentació i implícit a tots els punts,
evidentment que s’hi ha de garantir l’accés, però la mesura que
es proposa pel Partit Popular és a través de quina via s’ha de
fer, i sobretot entenem nosaltres que és la via per garantir que
sigui el producte amb les condicions tècniques que pertoca.

Sobretot perquè hi ha molta incertesa... -em farà un senyal,
presidenta, quan em quedi poc temps, perquè no he arribat
encara al que volia dir-, sobretot perquè es veu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resta mig minut.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... -gràcies-perquè es veu que s’adquireixen mascaretes i es
debat molt l’ús efectiu d’aquestes mascaretes pels protocols
que un decret ha establert, primer, que és d’ús obligatori, i en
quines condicions. És a dir, tenim garantit el tema de la
necessitat de fer-ho, no ho discuteix ningú, i a més hi ha un
decret que ens diu que ho hem de fer perquè si no estam
condicionats a una sanció. Per tant entenem que el punt 1 és...,
nosaltres donarem suport al punt 1 presentat pel Partit
Popular.

Al punt 2 també, és un medicament que s’ha de finançar i
s’ha de garantir als col·lectius més vulnerables el seu accés. 

El número 4, quant al tema de la reducció de l’IVA al 4%
de tots aquests productes, sense discussió, i hi donarem
suport.

I demanam al Partit Popular, al grup proposant, que accepti
l’esmena número 3 presentada pels tres partits, perquè trobam
que és més precisa i molt més efectiva en la filosofia del que
pretén aquesta proposició no de llei. També vull recordar que
el Grup Parlamentari Ciutadans...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu temps s’ha exhaurit.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, per un temps de 5 minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor, como no
puede ser de otra forma, de esta iniciativa. Ya hemos

presentado otras también en este sentido, de incentivar que las
farmacias tengan un papel más activo en la gestión de esta
crisis, porque creemos que es el lugar adecuado para poder
dispensar este tipo de material sanitario.

Encuentro que la enmienda de sustitución del punto 1
presentada por los grupos que sustentan al Gobierno balear
pues no está mal, dice “primar per damunt de tot l’accés a
elles, a les mascaretes”, pero sí que es verdad que desvirtuaría
la iniciativa, porque está hablando precisamente de que sea en
las farmacias.

En cuanto a la enmienda del punto 2, cuando habla de
sustituir, la proposición inicial dice que sean gratuitas para
pensionistas y aturats, parados, y con la enmienda serían
colectivos más desfavorecidos económicamente. Creo que...,
no sé, queda a criterio por supuesto del grupo proponente la
aceptación o no, pero sí que creo que esta nueva redacción es
muy amplia y deja mucho margen para luego no saber muy
bien qué va a considerar el Gobierno balear qué entiende por
colectivos más desfavorecidos económicamente, mientras que
la iniciativa inicial es mucho más precisa y, desde nuestro
punto de vista, más acertada, con independencia de que luego
se pudieran incluir incluso a más colectivos por parte del
Gobierno balear, pero al menos nos aseguraríamos de que
estos, exactamente los pensionistas y los parados, pues
estarían incluídos.

Y por último la sustitución del punto 3, “les mascaretes
que siguin necessàries per a la ciutadania”, estamos en lo
mismo, al final la iniciativa inicial és mucho más precisa,
porque habla, como mínimo, de 7  a 15 días para tener una
previsión por parte de las farmacias.

Y por último la enmienda de adición nos parece correcta,
creemos que, evidentemente, pues sí, se trata de productos de
primera necesidad y por supuesto que el IVA debería bajar del
21 al 4%. Por tanto, nosotros apoyaríamos la iniciativa en
caso también de que incluyese esta enmienda de adición.

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. Ara em sap com a greu venir aquí
dalt, pels 20 cèntim de lleixivet que ha dit el Sr. Ensenyat que
gastam cada vegada, però és vera que, com que hi ha tanta
esmena i tanta cosa, aquí ens sentim una mica més amples que
asseguts al nostre lloc habitual.

Bé, nosaltres he de dir  que votarem que sí a aquesta
proposició no de llei que avui presenten els nostres companys
del Partit Popular, tot i que entenem que pot arribar una mica
tard, però també tenim en compte que es va registrar dia 28
d’abril. Hem de recordar que el grup parlamentari..., no el grup
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parlamentari, el partit El Pi Proposta per les Illes va reclamar
al Govern dia 12 d’abril que es repartissin mascaretes a la
població de risc a través de les farmàcies i la targeta sanitària;
vàrem demanar al Govern que planificàs la distribució perquè
tothom en pogués tenir en el desconfinament, i la distribució
de manera esglaonada perquè no hi hagués aglomeracions a les
farmàcies i als llocs que s’haguessin de dispensar.

Per això nosaltres estam absolutament d’acord amb
aquesta proposició no de llei, tal vegada hi ha coses que ja
s’han solucionat, però ningú no ens garanteix que no puguem
tornar enrere i que la cosa es torni a complicar, esperem que
no. 

Però, en qualsevol cas, passant als punts, diríem que, pel
que fa al punt 1, intenta garantir la distribució de mascaretes
perquè arribin a tots els ciutadans de les Illes; a hores d’ara
està garantit, o almanco sembla que així és, a un preu
assequible, ja que el Govern de l’Estat va limitar, com
recordam, el preu de les mascaretes per evitar l’especulació,
es va fixar en 0,96 el preu de la mascareta quirúrgica, va ser
concretament el dia 22 d’abril.

En el punt 2, el Partit Popular demana que les mascaretes,
mentre duri la pandèmia, siguin considerades medicament
finançat. Ens sembla bé, malgrat que el preu d’aquest producte
està limitat, que no finançat, és assumible per la majoria, el
seu ús continuat en el temps arriba a ser un caramull d’euros
per a les famílies de les nostres illes. Per tant també ens
sembla bé.

I al punt número 3 també hi votaríem a favor. 

Pel que fa a les esmenes que han presentat PSIB-PSOE,
Unidas Podemos i MÉS, a nosaltres ens agrada molt l’esmena
4, és a dir, la que diu... aquest nou punt que diu que “el
Parlament de les Illes insta el Govern d’Espanya a la reducció
de l’IVA, el 21%, de les mascaretes, els  guants i els gels
hidroalcohòlics al 4%, per tractar-se de productes de primera
necessitat.” Aquesta ens encanta, aquesta nosaltres pensam
que s’ha d’incorporar, però la resta trobam, efectivament, que
desvirtuen el text inicial. Nosaltres no volem que es valori...,
allò que sigui necessari..., volem que es faci, i que es faci amb
totes les garanties.

Per tant, direm que sí a aquesta iniciativa, comprenem que
arriba tard perquè es va registrar tard, però en qualsevol cas és
una manera també de garantir que les mascaretes arribin a tots
i a totes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sí, gràcies, presidenta. Per concretar, la proposta que
planteja el PP amb aquesta iniciativa ens sembla bé, és cert
que segurament en tema de distribució de mascaretes i compra
de mascaretes cadascú fins aleshores fa un poc el que
bonament pot, i és que hi ha mascaretes de tot tipus i color, hi
ha mascaretes fetes a casa, mascaretes que es poden adquirir
a les botigues de roba, mascaretes que podem comprar a les
farmàcies de diferents tipus, mascaretes que compram per
internet, totes amb característiques diferents, amb cobertures
diferents, amb preus molt diferents entre elles, i crec que si
realment es creu, o com s’ha dictat, de fet, les mascaretes són
un element indispensable, sobretot quan ens movem en
entorns de risc, crec que també és lògic  que el punt de
distribució, o té sentit, és de sentit comú que el punt de
distribució més accessible i que d’alguna manera és la primera
referència és una farmàcia.

Evidentment, això no impedeix que es puguin distribuir des
d’altres indrets, però crec que la proposta que trasllada el PP
és raonable, és a dir, crec que la farmàcia és el punt de
referència per adquirir-les.

I igualment també pensam que, tal i com ens planteja aquí
la iniciativa... -un segon, perdó- tal com ens planteja la seva
iniciativa, és lògic també que es carregui el saldo, entre
cometes, de mascaretes a través de la targeta sanitària o a
través de la recepta electrònica, crec que és un bon recurs. I
discrep aquí amb l’argument que ha donat la diputada
socialista, que això pot comportar retards i pot ser complicat;
crec que hi ha tot un sistema de personal que treballa a l’àrea
de salut i tot un personal que està dedicat expressament a
treballar amb el tema de targetes sanitàries, no veig que hagi
de ser tan complicat, de fet crec que pot ser perfectament una
ordre automàtica que faci que tothom carregui un cert número
de mascaretes al seu saldo de la seva targeta de salut. O sigui,
que jo, de fet, ho veig un sistema prou fàcil de fer.

Després, parla també que el Govern faciliti el nombre de
mascaretes d’ús diari per cobrir com a mínim de 7 a 15 dies,
també em sembla raonable, em sembla una qüestió prou
raonable.

Per tant, la iniciativa que trasllada el PP em sembla
raonable, em sembla fins i to t que si el Govern no ho fa
actuarà en coherència amb el que d’alguna manera s’estableix
per part dels diferents reials decrets que regulen l’ús de les
mascaretes.

I després, ja en relació  amb les esmenes que presenten
PSIB, Unides Podem i MÉS per Mallorca, pens que realment
són matisos sobre els mateixos punts que planteja el PP i si el
PP les accepta, nosaltres votarem a favor i si e l PP no les
accepta, votarem a favor del que planteja el Partit Popular,
perquè al cap i a la fi tot gira sobre matisos, però em sembla
que parlam del mateix.

I respecte..., hi ha una qüestió que també volia assenyalar,
que és el punt 4. Sobre el punt 4, la reducció del tipus d’IVA
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per a aquests productes bàsics i elementals em sembla que és
una molt bona iniciativa, i esperam que el PP en aquest cas
l’accepti, perquè nosaltres la suportarem també.

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara a la suspensió per un temps de deu 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:

D’acord. Un cop recomençada la sessió, té la paraula la
Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, agrair als grups
parlamentaris que han anunciat e l vot a favor d’aquesta
iniciativa del Partit Popular, i també agrair, com no, les
esmenes presentades pels grups que donen suport al Govern.

La gratuïtat i el finançament de les mascaretes i la seva
distribució a través de les farmàcies ja es fa a altres
comunitats autònomes, és una mesura necessària i justa que
també pot aplicar-se aquí, a les Illes Balears, és una qüestió
d’organització i voluntat.

La proposta que aquestes mascaretes siguin finançades
com a un medicament més, ve justificada per l’obligatorietat
del seu ús i la gratuïtat d’aquestes per als col·lectius més
vulnerables, pens que està més que justificat, i ja està
reconegut amb el finançament dels medicaments.

A una recent enquesta publicada pel diari Mallorcadiario,
arran de la proposta del Partit Popular, el resultat va ser que el
95,1% dels enquestats consideraven necessària una ajuda
pública per a l’adquisició d’aquest producte. És una proposta
clara, sensata, positiva i que pot ajudar moltes famílies
d’aquestes illes a protegir-se del virus i a protegir la resta de
ciutadans.

Amb referència a les esmenes presentades pels grups
Socialista, MÉS per Mallorca i Podem, l’esmena al primer
punt no l’acceptaríem, perquè la proposta inicial ja porta
implícit també com a base primar per sobre de tot l’accés a les
mascaretes. 

L’esmena al segon i tercer punt tampoc no la podem
acceptar, perquè l’essència d’aquesta proposta és l’efectivitat
a curt termini del finançament de les mascaretes. És un
finançament com els medicaments, per tant, els col·lectius

més desfavorits ja s’hi troben inclosos. No tenim temps per
valorar i que passin els mesos sense que arribi aquest benefici
als ciutadans, si pot ser demà millor que passat demà.

El punt 3 de la nostra iniciativa és més complet i queda
clar que és el Govern qui ha de facilitar el nombre de
mascaretes necessàries.

L’esmena d’un nou punt quart, consideram que és una
aportació que realment enriqueix i complementa la iniciativa
del Partit Popular, per tant, acceptaríem aquesta esmena
d’addició del punt 4.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Acabat el debat passam a votar la
proposició no de llei RGE núm. 8123/20, entenc, Sra. Marí,
amb la incorporació de l’esmena RGE núm. 9030/20. És així?

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Sí, és així. Votació conjunta, per favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que tots els grups, pel debat i el transcurs, hi
estarien d’acord i es podria aprovar per unanimitat?

Idò, en conseqüència, queda aprovada aquesta proposició
no de lle i RGE núm. 8123/20, relativa a la distribució de
mascaretes a les famílies.

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