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LA SRA. PRESIDENTA:

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

1) Proposició no de llei RGE núm. 8167/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a cessament del Sr. Manuel Palomino
i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei de
Salut de les Illes Balears.

Atès que no n’hi ha, començarem amb el debat de la
Proposició no de llei RGE núm. 8167/20, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, relativa al
cessament del Sr. Manuel Palomino i Chacón, director de
Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears. 

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. M’agradaria saber si puc intervenir
des de l’escó, o he de venir al faristol?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si així ho considera no hi ha cap problema.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies. Bon dia, diputats i diputades. El passat 30 d’abril,
el Sr. Manuel Palomino Chacón, director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, va afirmar
que als hospitals i centres de salut de Balears mai no havia
faltat material de protecció per als sanitaris. Aquestes
declaracions provocaren estupor entre tot el sector sanitari
d’aquestes illes. Diferents organitzacions sindicals del sector
sanitari mostraven la seva indignació per aquestes declaracions,
totalment allunyades de la realitat que han viscut els més de
15.000 professionals del Servei de Salut de Balears.

Lamentablement les declaracions del director de Gestió i
Pressuposts del Servei de Salut corroboren altres similars i
recurrents manifestacions prèvies de la directora general de
Salut Pública, Maria Antònia Font Oliver, i de la consellera de
Salut, Patricia Gómez. El Sr. Palomino, a més d’afirmar que
mai no havia faltat material de protecció per als sanitaris a les
nostres illes, va afegir no saber per què els professionals es
contagiaven per COVID, malgrat les nombroses imatges de
personal sanitari vestit amb bosses de plàstic, ulleres d’esquí,
calces amb bosses d’escombraries i màscares quirúrgiques, en
comptes d’FPP2, durant la primera onada de contagis.

La realitat que han viscut els 15.000 treballadors del Servei
de Salut de Balears és totalment oposada a la que defensa el
director de Gestió i Pressuposts. En les seves declaracions
menyspreava els professionals sanitaris fent gala de la gestió de
compres, sense citar que s’han adquirit màscares defectuoses
que han hagut de retirar-se, o comandes de material sanitari que
han arribat tard. 

Per tots aquests motius, des del Grup Parlamentari Popular
presentam aquesta proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears, d’acord amb el que preveuen els articles 17 i 41
de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes
Balears, insta la consellera de Salut a proposar al Consell de
Govern el cessament immediat del Sr. Manuel Palomino
Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de
les Illes Balears.”

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Martín, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. És evident que tots els càrrecs públics
han de ser curosos en les seves declaracions, responsables,
cautelosos i oportuns. És evident que amb la situació de la
COVID hi ha hagut una sobrecàrrega immensa a l’àmbit
assistencial, i des d’aquí volem donar les gràcies a tots els
professionals que ens han cuidat al llarg d’aquest temps i que
ens estan cuidant ara, en aquesta segona onada, però nosaltres
trobam que no és el moment de desestabilitzar precisament la
conselleria que més càrrega du en aquests moments, que és la
Conselleria de Salut, llevant una persona que no diu el que aquí
es recull que va dir, n’hi ha prou a veure el vídeo per entendre
que no varen ser aquestes les declaracions.

Dit això, es podia haver dut amb més mà esquerra?
Segurament sí. Es podia haver revisitat tot el que es va dir en
aquella roda de premsa i haver fet altres declaracions? Per
ventura sí, però la mateixa consellera aquí en compareixença va
reconèixer que sempre es poden fer les coses millor.

Nosaltres, per aquests motius i per molts d’altres més -no
m’estendré-, no donarem suport avui a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Martín, no és que li vulgui fer una
al·lusió a la seva intervenció, però crec que quan es demana el
cessament d’un alt càrrec a una proposició no de llei, que vostè
digui que té i per altres motius no ho esmentarà a la seva
intervenció, crec, almanco per al nostre grup parlamentari, que
és important conèixer aquests altres motius, perquè tal volta
dóna més solvència al seu posicionament i, entre altres coses,
a l’aclariment del que pot ser la nostra manifestació de suport
o de rebuig o d’abstenció en aquesta situació.

Però crec que és important que entenguem en aquest debat,
i per això sí que m’abstendré, que tenguem en compte en aquest
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debat quin ha estat l’itinerari sobre la intervenció, o almanco
sobre les iniciatives d’aquesta cambra, d’aquesta comissió,
sobre el tema de l’alt càrrec del Govern, el Sr. Palomino.

El 4 de maig, es registre aquesta proposició no de llei per
part del Grup Parlamentari Popular, directament i demana el
cessament d’aquest alt càrrec pel motiu que esmenta la
proposició no de llei i que també ha anunciat aquí la portaveu,
la Sra. Marí, d’acord?

El dia 11 de maig, un altre partit de l’oposició en aquesta
cambra havia enregistrat una sol·licitud de compareixença
d’aquest mateix alt càrrec per retre comptes de la seva gestió
davant la COVID i sobretot de les actuacions envers el seu
departament per fer front a la lluita contra la COVID. Estam en
el context del mes de maig, on, a més a més de declaracions,
per cert -coma-, a part del Sr. Palomino, associacions
professionals s’han manifestat sobre les manifestacions del Sr.
Palomino, i són tàcites, entre cometes, manifestades entre
cometes, no a interpretació del periodista, eh?, i no hi ha ningú
que hagi negat el que ha dit ni SIMEBAL ni SATSE ni SAE
sobre les -insistesc- associacions professionals, on rebutgen les
manifestacions i qualifiquen de mentides aquestes
manifestacions del Sr. Palomino, alt càrrec del Govern de la
comunitat autònoma.

Dia 22 de juliol, i entenent que en la situació de pandèmia
s’ajorna l’activitat parlamentària, perquè vull pensar que si no
la Mesa hagués donat prioritat a aquest tipus de calendari i
d’agenda de la Mesa d’aquesta comissió, es fa el debat sobre a
idoneïtat de la compareixença o no d’aquest alt càrrec. I
recordem un empat entre els grups que donen suport al Govern
i formen part del Govern i els grups de l’oposició. Com que hi
va haver un empat es va rebutjar per vot ponderat. Per tant, no
vàrem tenir l’oportunitat en aquesta comissió que el Sr.
Palomino, tal com vàrem demanar nosaltres i donar-hi suport,
comparegués aquí i li poguéssim demanar... o pogués aclarir les
seves manifestacions sobre això o fins i tot excusar-se i
demanar perdó a qui s’havia vist afectat, en aquest cas
professionals del Servei Públic de Salut. No en vàrem tenir
l’oportunitat.

Dia 27 de juliol, després d’això, el grup parlamentari torna
enregistrar la petició, que encara no està qualificada o si està
qualificada encara no es troba al calendari d’aquesta comissió,
i ja avanç que, seguint el nostre criteri i la nostra coherència,
nosaltres donarem suport, ja ho avanç i encara no ha arribat a
l’agenda, a aquesta petició de compareixença. Per què? I ara
conclouré amb el nostre posicionament sobre aquesta
proposició no de llei que es presenta avui..., aquesta... sí,
proposició no de llei que es presenta avui, per què?

Perquè tornam insistir als grups parlamentaris que donen
suport al Govern, és a aquesta cambra on els grups
parlamentaris han de demanar que compareguin els alts càrrecs,
se’ls veta una oportunitat, no és una qüestió que se’ns veti una
oportunitat a nosaltres de fer control, és que, a més a més, se’ls
veta una oportunitat d’aclarir moltes manifestacions que han
estat interpretades en el debat públic. Estan vostès
empresonant, vetant aquestes compareixences estan
empresonant els alts càrrecs, i els que hem estat alts càrrecs de
vegades nosaltres diem al nostre conseller: “escolti, deixi’m

anar-hi i aclariré això i demanaré disculpes o no, però aclariré
aquestes paraules”.

Bé, idò, com que nosaltres creiem que en aquesta cambra i
en aquests espais on han de comparèixer els alts càrrecs hi ha
una altra oportunitat per parlar-ne, el nostre grup parlamentari
avui s’abstindrà en aquesta petició de cessament, no perquè no
hi estiguem d’acord que es demanin responsabilitats a un altre
càrrec, sinó perquè hi ha una oportunitat perquè ens conti aquí
realment què ha passat i poder interpel·lar amb ell.

I aleshores, segons el que puguem esbrinar nosaltres
demanarem responsabilitats o no a aquests alts càrrecs, però si
vostès tornen vetar la compareixença són vostès els que
signaran la petició conjunta, o nosaltres suportarem la... o la
iniciarem nosaltres fins i tot, la petició de dimissió d’aquest alt
càrrec i estic anunciant el que farem d’aquí a quan la Mesa
qualifiqui aquesta compareixença a l’agenda i també estic en
nom del meu grup parlamentari posicionant-me envers el que
serà la nostra votació.

Crec que hem de donar una oportunitat als alts càrrecs -ja
acab, presidenta- i crec a més a més que és molt injust que un
alt càrrec no pugui comparèixer a aquesta comissió per aclarir
tots aquests fets.

Sra. Marí, nosaltres ens abstindrem en aquest moment en
aquesta votació de la seva proposició no de llei.

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, Sra. Presidenta. Jo francament ho trob
com a molt fort, no?, que duguem a debatre a una comissió
d’aquest parlament el cessament d’una persona, especialment
tenint en compte el context pel qual es demana el cessament
que, evidentment, quedarà molt més enllà i ha de contribuir a
una anàlisi del que ha passat aquest darrer mig any amb tot el
que això suposa, i especialment en una persona que la pagam
no tant per dir, sinó per fer. 

I això em recorda un senyor d’Esporles que quan va fer cent
anys n’hi va haver un que li va demanar: “i vos, en deveu haver
vistes de grosses, eh?” I ell va contestar: “sí, i n’he fetes”. I
això és un poc igual, és a dir, a veure aquest senyor, per què el
pagam? Perquè vagi a fer... perquè visqui de la paraula, perquè
jo crec que això ens correspon més als diputats, que sí que
estam més avesats a posar-nos davant càmeres, a fer discursos,
a fer manifestacions, no?, però parlam d’un alt càrrec que res
no té a veure amb tot això, no?

I que moltes vegades les paraules es poden malinterpretar
i es poden definir de moltes maneres. Un s’ho pot agafar d’una
manera millor o pitjor, però és que veníem d’una situació que
realment era límit. Crec que és bo recordar-ho i especialment
en una situació on quan parlam de material és que ningú no en
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tenia i amb les dificultats a nivell mundial que hi havia per
aconseguir-lo, que va ser quan ens vàrem adonar que la majoria
de material venia de la Xina, crec que tampoc no hem tengut un
debat després acurat de dir: bé, realment és necessari que
duguem segons quin tipus de material que és de primera
urgència, l’haguem de dur de l’altra punta de món i aquí no el
puguem d’alguna manera... a través d’indústria més propera es
pugui produir aquí, que no haguem d’anar tan enfora?

Se’n recorden d’aquell famós avió, no record de quin país
era que va sobrevolar i va haver d’aterrar dins Turquia i
Turquia va dir: “el que hi ha dins el corral és de l’amo, vinga
cap aquí”, se’n recorden, de tot això, no?, a més amb unes
circumstancies estranyíssimes.

I crec que aquest senyor... no han estat sis mesos dels
millors de la seva vida. Jo no el conec, no he parlat mai
personalment amb ell, però estic convençut que realment li ha
fugit la son més de dues vegades. I en lloc de fer-li un
reconeixement duim aquí una proposta de reprovació d’una
persona que estic convençut que és que ha estat... al pie del
cañón, com diuen en bon mallorquí, fins al darrer moment i
especialment en unes circumstàncies que eren totes -totes-
adverses.

Crec que a l’hora de plantejar mocions de reprovació no ho
hauríem de fer tant a la lleugera i hauríem d’esperar tal volta,
no ho sé, a tenir raons i qüestions més de pes. Ho dic perquè si
fos tan bo de fer reprovar o cessar una persona és que per
ventura ens giram darrere i no quedarà ningú, ni cap de
nosaltres aquí, que per ventura també s’ha trobat a qualque
moment davant una càmera i volia dir una cosa i resulta després
que n’ha dita una altra totalment de diferent, no?

Per tant, evidentment nosaltres hi votarem en contra, és que
no només hi votarem en contra, és a dir, entenem que tan sols
ni hauríem de votar una qüestió com aquesta i especialment
dins el context que ens ha tocat viure.

Res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los diputados que
están hoy en esta comisión. Esta iniciativa del pasado 4 de
mayo pide la dimisión del director de Gestión y Presupuestos
del ib-salut, pero lo triste es que sus declaraciones han quedado
superadas por otras muchas de sus compañeros de gobierno, un
gobierno de inútiles, de incompetentes, que no han sabido
gestionar los servicios públicos para evitar los efectos de la
pandemia ni siquiera para minimizarlos como era su
obligación, o al menos intentarlo.

Y mienten y ocultan información y no prevén nada, no hay
planes realistas, no gobiernan los mejores, gobiernan los
amiguetes y familiares. Tenemos el ejemplo en el propio
Consejo de Ministros, tenemos un vicepresidente que coloca a

su mujer de ministra, aquí también tenemos a una consejera de
Salud que es la pareja del director general del ib-salut, ¿eh?
Entonces, todo esto da igual, mientras todo va bien, es decir,
mientras no haya problemas para los ciudadanos, entonces, si
no hay problemas no nos enteramos de si nos dirige gente
competente o no.

El problema es cuando vienen los problemas y hay que
tomar decisiones, y ahí es cuando los ciudadanos, que estamos
en manos de estos ineptos, nos damos cuenta de su ineptitud y
pagamos las consecuencias. Los primeros y más afectados por
esta incapacidad de gestión han sido los médicos y sanitarios
que han luchado contra la COVID, poniendo en peligro sus
vidas y que se han visto desatendidos por el servicio público
que les dirige, que es el ib-salut, y que debería procurar su
seguridad. No solo han sido desatendidos sino que, encima, han
tenido que soportar la indiferencia y el cinismo de los
dirigentes del servicio de salud y de la consejería. Un servicio
de salud cuyo servicio de prevención llegó a colgar carteles en
los hospitales diciéndole al personal que no hacía falta que
usasen mascarillas para circular por el hospital. ¿Por qué?
Porque no tenían.

Este cese debería haber sido fulminante, empezando por el
director de Gestión y Presupuestos del servicio de salud, como
se pide en esta iniciativa, continuando por el resto de cargos de
la Consejería de Salud y acabando con el Gobierno balear en
bloque, que ha demostrado una incompetencia absoluta para
proteger a los ciudadanos de Baleares de la enfermedad y de la
miseria.

No habría faltado material si hubiesen comprado antes, y el
virus llevaba cuatro meses en China y un mes y medio en Italia.
Los gobiernos tienen medios para saber lo que pasa en el
mundo, medios que no tenemos los ciudadanos. ¿No existe el
servicio de inteligencia, no existen embajadas, no existe el
Ministerio de Asuntos Exteriores? No, no importa que se rían,
es así, los ciudadanos no tenemos la información que tiene un
gobierno de una nación como España. Y a falta de que este
gobierno diga lo contrario, el gobierno autonómico, si el
gobierno autonómico no dice lo contrario no podemos
presuponer que ellos también son víctimas del Gobierno de
España y que han sido desinformados. Y yo aún estoy
esperando si este gobierno autonómico nos va a informar
alguna vez de si realmente fueron también engañados y
desinformados por el Gobierno de España o si realmente lo
sabían, como debemos presuponer, porque para lo que supone,
y más siendo los mismos partidos que gobiernan en España y
en Baleares, que existe una coordinación entre instituciones.

Pues bien, por todo lo que acabo de comentar, nosotros
votaremos a favor de esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputades, molt
bones tardes a tots. Nosaltres, bé, part del que havia de dir avui
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ja s’ha dit a aquesta sala, el que voldria afegir és que destruir
per destruir nosaltres no en som partidaris, nosaltres sempre
volem fer una oposició constructiva, i no vol dir que demanen
el cessament més endavant, el que passa és que nosaltres, ho
vull recordar, el dia 7 de maig, efectivament, vàrem registrar
una petició de compareixença, estam d’acord que les
declaracions varen ser absolutament desafortunades i que
aquest home s’ha d’explicar davant d’aquesta cambra perquè
pensam que, com hi està la societat i hi està el col·lectiu mèdic,
nosaltres també estam amb els cabells drets, i hi vàrem estar
quan el vàrem escoltar i hi continuam estant ara, quan se’ns va
rebutjar aquesta petició dia 22 de juliol.

Per això, nosaltres del mateix rebot vàrem tornar a registrar
la mateixa petició perquè vengués el Sr. Palomino, perquè no
ens van bé les explicacions que es varen donar a aquesta
cambra, aquest dia no vaig poder assistir-hi, però va assistir-hi
la meva companya, en el meu nom, Maria Antònia Sureda, i en
el Diari de Sessions vàrem sentir argumentacions tan
peregrines com que la consellera ja havia donat explicacions;
que es responien preguntes en els plens; que es presentaven
iniciatives per part de tots els grups en aquest sentit; per altra
banda, també, que no era necessari, que ja s’havia explicat i
que, a més, ja com que la pandèmia havia començat a passar.

La pandèmia, com hem vist, no ha començat a passar, la
pandèmia és aquí, els casos es multipliquen i nosaltres ho
podem entendre tot. És a dir, puc entendre que no hi havia
material, puc entendre i podem entendre que ens va venir la
pandèmia a un sistema de salut extraordinari, com era
l’espanyol, que no ens havia de passar el que ens va acabar
passant. Nosaltres ho podem entendre tot.

Ara, cessament en aquests moments? No el volem demanar,
el volem escoltar. I esper que l’equip, els partits que conformen
el Govern diguin que sí a la compareixença del Sr. Palomino
perquè aquest senyor s’ha d’explicar, no de les paraules, sinó
de la gestió feta i sobretot de la gestió que queda per fer, amb
uns pressuposts limitats i unes necessitats que es multipliquen
perquè els casos de contagis es multipliquen i perquè els
experts internacionals i també els experts espanyols ens
adverteixen d’una tardor amb multiplicació, increment de casos
i també de letalitat, és a dir, de mortalitat. 

Esperem que això no passi, que aquests experts
s’equivoquin, però, en qualsevol cas, el Sr. Palomino, que
maneja els doblers d’aquests estris i materials tan necessaris,
eh!, tan necessaris, i d’aquests pressuposts, ha de comparèixer
per explicar-se. 

Així és que nosaltres en aquest moment ens hi abstindrem,
perquè volem pensar que els partits que conformen el Govern
i que representen el Govern en aquesta cambra ens escoltaran
aquesta petició, i aquesta vegada sí li diran al Sr. Palomino que
es personi. Que això no és així? Idò nosaltres també ens
sumarem a la petició de cessament perquè no ens hauran deixat
l’opció, que pensam que és democràtica, que aquest senyor
vengui i s’expliqui i que nosaltres li puguem fer les preguntes
que pertoquen.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara al Grup Parlamentari Mixt, però no han
comparegut, així que passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo no em veig amb cor de parlar
amb la mascareta, amb micròfon en mà, se’ns complica.

Ja tornam a ser-hi a aquesta sala que ens treu una mica de
la nostra zona de confort que és la Sala Verda, però esper que
això no ens faci canviar el to de debat que acostumam a tenir a
aquesta comissió, que normalment és prou propositiva i
constructiva, encara que just avui no tenim un exemple perfecte
d’això. I és que avui el PP demana el cessament del director de
Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, i
la veritat és que no sabem ben bé per què, perquè només fan
servir unes declaracions, més o menys encertades i més o
menys fora de context, com a argument. 

Quan la pandèmia va començar el març cap govern
autonòmic, cap govern del món no estava preparat per fer front
a una crisi d’aquestes característiques, no ho estaven les
comunitats on governa l’esquerra, no ho estaven les comunitats
on governa la dreta. I..., no, Sra. Ribas, cap servei
d’intel·ligència va cridar al Govern balear, igual que cap de
servei d’intel·ligència no va cridar a Madrid o va cridar a Estats
Units o a Andalusia on governen vostès.

La diferència rau en com es va afrontar el problema a cada
lloc, les condicions de les primeres setmanes de la pandèmia
varen ser molt difícils, el mercat és molt competitiu, tothom
volia, tothom necessitava el mateix: guants, mascaretes,
respiradors, EPI. I vàrem arribar a sentir notícies surrealistes on
hi havia avions que paraven per proveir-se a un país i la seva
càrrega era confiscada, i aquest era l’escenari que teníem
davant. 

Enfront d’això, la nostra comunitat, en aplicar la tramitació
d’emergència, en fer una recerca activa, ha invertit 40 milions
d’euros en material a través de 6 distribuïdors diferents. I
vàrem haver de recórrer a Xina? Sí. I ho vàrem fer a través de
mediadors? Sí, perquè la Xina és un país que no deixa fer
compres directament a estrangers. Supòs que a hores d’ara ja
tothom és una mica expert en logística i exportacions a aquesta
comissió i ja tots ho sabem. 

S’ha parlat molt de la labor dels intermediaris, com
intentant posar una taca han aconseguit per la conselleria. I no
s’oblidin que aquests intermediaris van ser essencials per
contactar amb proveïdors, negociar les condicions d’entrega i
de pagament -nosaltres, en aquesta comunitat, no hem pagat per
avançat, com han fet altres comunitats autònomes-, revisar els
contractes en xinès i la documentació tècnica, supervisar
l’auditoria i els tràmits de duana, garantir que l’entrega del
material es feia de la forma acordada i en el temps acordat i
contractar també les companyies aèries. 

Per cert, a aquesta comunitat autònoma tot el material va
arribar, no es va perdre cap avió pel camí, com, per desgràcia,
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va passar a altres comunitats autònomes. Alguna cosa van fer
bé els responsables de fer aquestes compres.

Sra. Pons i Sr. Gómez, estic d’acord, i crec que la seva
proposta és en positiu, com deia, Sr. Gómez, en política els
temps són molt importants, i aprovar ara potser la
compareixença d’una persona quan es troba sobre la taula
també una petició de cessament no és el moment oportú. 

I per acabar, volem felicitar a tots els professionals del
Servei de Salut que han fet feina des del minut 1, perquè
Balears sigui una de les comunitats millor dotades de material,
gràcies a ells hem rebut 430 tones de material de més i tenim
material en el magatzem per a quatre mesos més.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, vull agrair el
suport que dona a aquesta iniciativa el Grup Parlamentari VOX
i dir que no ens deixen de sorprendre les intervencions dels
grups parlamentaris que donen suport al Govern de Francina
Armengol. 

Sr. Gómez, compartim el seu argument que a aquest espai,
a aquesta cambra és on han de donar explicacions els alts
càrrecs, igual que és la institució on es poden debatre
iniciatives com va ser el Pla de reactivació. 

Per altra banda, tendrà el suport del Grup Popular a la
sol·licitud de compareixença, com ja la va tenir. Lamentam una
vegada més la seva abstenció.

Sr. Ensenyat, no és que el material no fos accessible o que
no hi hagués estoc a nivell mundial, és que el Sr. Palomino va
afirmar que no hi havia falta de material de protecció, no és el
mateix.

Sra. Pons, s’abstenen perquè volen que comparegui. Bé, sap
que els grups del Govern ja li ho varen votar en contra una
vegada; esperem que rectifiquin i també tendrà el suport
d’aquest grup parlamentari.

Aquesta proposició no de llei va ser presentada pel Grup
Popular arran del malestar i les denúncies fetes per sindicats. És
curiós que contínuament afirmin que són el Govern del diàleg
i el consens al mateix temps que no escolten ni atenen les
peticions dels professionals, professionals que s’han jugat la
vida per protegir i tenir cura de tots els ciutadans de les Illes
Balears, professionals que una vegada més no tenen el Govern
balear ni la consellera de Salut al seu costat.

Sra. Fernández, no sap bé per què demanam el cessament.
Ara li llegiré l’opinió dels sindicats a veure si així entén la
petició que fem avui des del Grup Popular. “No entendemos las
afirmaciones del Sr. Palomino, y le recomendaría revisar la

cadena de distribución desde los almacenes donde
supuestamente abunda dicho material”. Facultativos y
residentes de medicina interna a Son Llàtzer.“Las palabras de
Manuel Palomino nos han causado estupor, indignación y
también tristeza. Hay tres denuncias en Inspección de Trabajo
por la falta de material de protección en los hospitales de Son
Espases”. Doctor Miguel Lázaro.“Sr. Palomino, no queremos
su empatía, nos basta con el crédito social que atesoramos,
pero sí le exigimos respeto, mucho respeto; no genere
conflictos innecesarios con el sector sanitario; la realidad no
la va a cambiar con su relato, nadie se lo compra. Sr.
Palomino, con todo esto estamos preocupados por su gestión
y por cómo asume la responsabilidad que su cargo acarrea; en
sus declaraciones menosprecia a sus profesionales sanitarios
hasta límites inaceptables, y demuestra un nivel moral
preocupante, haciendo gala de una más que cuestionable
gestión de compras. Los pedidos han llegado tarde y mal, gran
parte de los contagios han podido ser el resultado de la falta
de material en primera línea, sobre todo en las cuatro
primeras semanas. Lamentable, Sr. Palomino”. Sindicat de
Metges de Balears. Jorge Tera, presidente del sindicato de
enfermería SATSE: “Si es cierto lo que dice Palomino algunos
gerentes deberían explicar ante Inspección de Trabajo o en el
juzgado por qué no disponían de ese material almacenado.”

Totes aquestes són declaracions de professionals sanitaris
i sindicats, si amb això no en tenen prou per cessar el Sr.
Palomino, si amb aquestes afirmacions segueixen defensant la
gestió del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut,
no sabem què més haurem de viure perquè algú d’aquest
govern assumeixi responsabilitats. El Sr. Palomino ha tingut sis
mesos per demanar disculpes als sanitaris per aquestes
declaracions i encara no ho ha fet.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la proposició no de llei
RGE núm. 8167/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

4 vots a favor; 6 en contra; 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 8167/20, relativa al cessament del Sr. Manuel
Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei
de Salut de les Illes Balears.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 8330/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa al sistema de cita
prèvia per a la donació de sang implementat pel Banc de
Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat d’alarma
per a la gestió de la COVID-19.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8330/2020, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa al sistema de cita prèvia per a la donació de sang
implementat pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
durant l’estat d’alarma per a la gestió de la COVID-19.

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En primer lloc, voldria donar la
benvinguda a la Sra. García i a la Sra. Pons, que ahir les vèiem
a través de la pantalla i avui són aquí, senyal que ja han superat
l’aïllament que han hagut de complir com a obligació d’aquesta
malaltia. També esperam la prompta recuperació, com no pot
ser d’una altra manera, de la companya Sra. Patricia Guasp, que
ahir també vam poder veure a través de la pantalla.

Abans d’acabar l’anterior període de sessions, els Grups
Parlamentaris d’Unides Podem, MÉS per Mallorca i el Partit
Socialista ja vam presentar i defensar un seguit de proposicions
no de llei relatives a la tasca que desenvolupa el Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears a la nostra comunitat autònoma. En
aquest sentit, com bé deia, a l’anterior període de sessions, vam
aprovar una PNL per unanimitat, relativa a la necessitat de
donar difusió al servei de donació de llet materna que facilita
el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. I avui tornam
plantejar una iniciativa relativa a aquest organisme, i en aquest
cas és una iniciativa que respon a una de les conseqüències que
ha tengut la pandèmia per a aquest organisme, com bé deia, que
és l’establiment d’un servei de cita prèvia per poder oferir els
seus serveis.

És vera que el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
com qualsevol de nosaltres, com qualsevol altra institució, no
ha estat aliè a la situació provocada per la COVID-19, i en
aquest sentit ha hagut de prendre mesures tant per protegir el
seu personal com també per protegir totes aquelles persones
que voluntàriament acudeixen a donar sang. Entre d’altres, una
de les mesures previstes i que ha donat un magnífic resultat, i
per això venim a aquesta comissió a defensar que es continuï
aplicant, és el servei de cita prèvia. D’entre totes les mesures
implementades és aquesta la que ha tengut més èxit, perquè ha
permès, entre d’altres coses, garantir una arribada ordenada i
espaiada dels donants evitant aglomeracions en tot moment;
mantenir un control exacte de les entrades de sang previstes per
a un dia, donat que amb el model de donació espontània
anterior les previsions sempre eren inexactes; i reduir també el
nombre de punts de col·lectes diàries de sang escurçant
l’exposició dels treballadors i les treballadores i dels donants,
així com els seus desplaçaments. 

Aquest fet també ha generat un estalvi considerable de
recursos públics i una reducció del cost operatiu per unitat de
sang extreta. En aquest sentit, abans de la implementació del
sistema de cita prèvia, el Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears rondava unes 110 donacions diàries efectives fent
servir sis o set equips d’extraccions, comptant els punts fixos
i les unitats mòbils, si bé és cert que ara amb aquest nou
sistema durant els mesos de confinament que vam conèixer fa
només alguns mesos, el Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears rondava en aquell moment les 130 donacions diàries,
totes programades i fent servir només entre tres i quatre equips.

Per tot això, aquesta PNL defensa que el Parlament de les
Illes Balears insti el Govern de les Illes Balears a mantenir el
sistema de cita prèvia per a la donació de sang establert pel
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant l’estat
d’alarma, una vegada se superin les mesures de restricció de
moviment i d’aïllament social. En aquest sentit, aquestes
mesures estan superades i som a un altre estadi de la pandèmia,
però així i tot volíem que aquesta PNL es pogués debatre avui
en aquesta cambra per poder posar de relleu aquest servei i que,
com bé deia, es pugui mantenir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, presidenta, i gràcies, com no, al personal de la
cambra que avui ens acompanya i que ens facilita i ens permet
fer la nostra feina.

Donar sang salva vides, i hem de defensar el caràcter públic
d’aquesta donació de sang, un acte altruista que en cap cas no
s’ha de mercantilitzar. S’ha de garantir que hi pugui haver sang
i tots els derivats necessaris per fer les transfusions que hem de
menester a les nostres illes per diferents motius, però hem vist
que al llarg de la pandèmia de la COVID-19 s’han produït tota
una sèrie de demandes i de necessitats que s’han hagut de
cobrir, com puguin ser plasma, plaquetes i d’altres.

Dins aquesta pandèmia hem après i hem posat en marxa tota
una sèrie de mesures en el Servei de Salut, on s’ha modificat el
procediment, s’ha modificat la gestió i s’han aplicat mesures
d’eficiència, i una d’aquestes mesures és efectivament la cita
prèvia, que ha funcionat molt bé, no només per protegir els
professionals i els voluntaris que hi treballen i s’hi dediquen, en
el Banc de Sang, sinó també totes i cada una de les persones
que s’han volgut apropar a aquest acte solidari de donar sang. 

Llavors, per la nostra part, pensam que és important que es
pugui mantenir aquesta cita prèvia, que es pugui impulsar amb
tots aquests recursos que siguin necessaris, com una mesura -
insistesc- de millora de l’eficiència, que és un dels pilars que hi
ha d’haver en tots els serveis públics.

Així que per la nostra banda, una vegada més, agraïment a
tots els professionals que fan feina al Banc de sang, als
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voluntaris que hi treballen i esperar que aquesta proposta tengui
el suport de..., si no pot ser la unanimitat, esperem que sí, de la
majoria de la cambra.

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: 

Sí, moltes gràcies. Poques coses més a haver d’afegir, és
una PNL molt concreta i que afecta a aquelles coses bones que
en certa manera ha tengut la gestió de la pandèmia.

Jo record, és a dir, no record gaire bé qui va pronunciar
aquesta frase, crec que parlàvem del personal d’infermeria
d’Atenció primària, que deia: “Ens havien demanat una
revolució en quatre anys i l’hem haguda de fer en tres
setmanes”. I és vera que s’ha avançat moltíssim durant aquest
temps en telemedicina, en teletreball, en digitalització de la
mateixa administració pública. Aquí, ho veiem en el Parlament,
qüestions que arrossegaven des de feia anys es varen haver de
resoldre en qüestió de setmanes, com la participació telemàtica
a les diferents comissions i fins i tot en el Ple. 

Per tant, parlam, diríem, d’una qüestió, d’una manera de
funcionar posada en marxa a partir d’una determinada situació
que ha donat molt bons resultats i que, per tant, instam que es
mantengui d’aquesta manera, és així de senzill.

Res més a afegir, 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. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport i votarem a favor d’aquesta iniciativa que
presenten avui de forma conjunta els Grups Parlamentaris
Socialista, Podem i MÉS per Mallorca. 

Mantenir el sistema de cita prèvia per a la donació de sang
establert pel Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears durant
l’estat d’alarma és una mesura de protecció cap als donants i
cap als professionals. Vista l’evolució de la pandèmia i
l’arribada de la segona onada, consideram encertat mantenir
aquesta mesura de prevenció i protecció. 

Per una altra banda, des del Banc de Sang sempre han
insistit que donar és segur ja que la COVID no es transmet ni
per donació ni per transfusió, no afecta la sang. A més a més,
les sales de donació són espais segurs i els materials que
s’utilitzen són estèrils i d’únic ús. Donar és segur i aquest
missatge ha d’arribar a la població de Balears. És necessari que
segueixin augmentant les donacions.

Com he dit, votarem a favor d’aquesta Proposició no de llei.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Jo no em desplaçaré al faristol però ho
faré dret perquè és ver que la posició des de la cadira és més
complicada, o almanco per a mi.

Sr. Dalmau, jo no qüestionaré les dades, ni molt manco, que
vostès duen aquí, ni l’argumentació de per què la proposta que
entenc jo que ha fet el mateix equip directiu del Banc de Sang
i Teixits, deu haver traslladat a la conselleria, i, entenc jo, que
si és una proposta en positiu per garantir la seguretat, l’eficàcia
i, segons les dades, el major nombre de donacions, que és el
que es persegueix, es dugui a terme; per tant, ja li dic que votar
no a això seria un absurd, pel plantejament, un absurd. És una
proposta que s’entén que és en positiu, que millora segons les
dades i que, a més a més, entenc que l’equip directiu del Banc
de Teixits i de Sang ho ha proposat.

El que jo no sé és si vostès ho duen aquí per mor que la
conselleria, tal volta, digui que no, i necessita el suport de la
Cambra, perquè jo entenc que és una decisió que pot prendre
directament la conselleria, és a dir, el Govern: escolti, això s’ha
de mantenir així, i ja està. I nosaltres no hauríem qüestionat en
absolut que sigui cita prèvia.

El que sí nosaltres qüestionam, i ho esbrinarem, és si amb
això es garanteix no tan sols la seguretat i el nombre de
donants, sinó la conciliació i la disponibilitat d’aquests donants;
és a dir, atesa la situació que tenim de cita prèvia, que de
vegades pot ser -tant de bo sigui així!- que s’ha exhaurit tota
l’agenda i que es dona molta de sang, es facilita l’accés i la
disponibilitat del donant, que és altruista i voluntari, que és
quan hi pot anar, entre altres coses perquè o ha de conciliar o
té un horari o hi ha una vaga de l’EMT, que no es pot
desplaçar, perquè tal vegada no hi pot anar amb el seu vehicle.
Per tant, ens sorprèn la proposició no de llei en si, però
lògicament si és en positiu i endavant nosaltres li donarem
suport.

Però jo crec que s’hagués pogut afegir, i vostè dirà: i per
què no ho heu presentat?; bé, perquè estam un poc
desconcertats del per què es duia, però sí instar la major
promoció de la donació, per exemple, s’hagués pogut ficar
també aquí! No és necessari perquè sap que s’ha de fer i de fet
hi ha campanyes que es duen a terme. Però, sobretot, si es pren
una mesura de cita prèvia, s’ha de garantir la flexibilitat i que
hi hagi, quan un crida, jo hi puc anar en aquest marge de temps,
que no se li hagi d’ajornar dues setmanes o tres perquè no hi
podrà anar, pel perfil del donant, que no és que demani cita
prèvia per veure el seu metge, és que la demana de manera
altruista, per ser donant, no? I reconèixer aquesta figura. 

Finalment, volia fer aquesta reflexió en el sentit que el
Govern és el que té la potestat, la iniciativa i la prerrogativa
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d’haver de dir: escolta, trobam que això és una mesura, és una
mesura de gestió interna d’un servei públic. Necessita el suport
i la manifestació dels grups parlamentaris? Perfecte. Se suposa
que serà per unanimitat d’aquesta cambra, però volia fer palesa
aquesta reflexió, és a dir, si duim iniciatives a fer coses que el
Govern..., són feines seves!, i que entendrem tots que si dona
la línia de cita prèvia endavant com a millora, qui ha d’anar a
qüestionar si ha augmentat el nombre de donants? Jo crec que
no ens ho hauríem de qüestionar ningú. 

Finalment, donarem suport, com no pot ser d’una altra
manera, a aquesta proposició tal com la tenen vostès redactada
i plantejada aquí.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Los servicios de cita previa están muy
bien para evitar aglomeraciones, esperas innecesarias, pero
también es cierto que estos sistemas de cita previa no deberían
impedir poder acceder a los servicios sin cita previa, es decir,
considero que deberían ser sistemas complementarios. Y digo
esto porque el sistema de cita previa que se está extendiendo
por todas las administraciones está provocando que los
ciudadanos no pueden acceder a los servicios si no es con cita
previa, hasta el punto que podemos encontrar servicios donde
los trabajadores no están atendiendo a nadie porque ese día y
a esa hora no se han otorgado citas, por el motivo que sea, pues
porque no ha habido demanda o por lo que sea, y resulta que si
acude un ciudadano a hacer uso del servicio le mandan a casa
y le dicen que saque una cita previa, por tanto, debería haber
una opción para aquellos que acuden a la administración sin
cita previa y que puedan ser atendidos, esperando su turno,
haciendo la espera que se requiera, y esto una vez que se
superen las medidas tendentes a evitar los contagios, una vez
que no haya riesgos de contagio, pues debería instaurarse así.

De hecho, en todos los registros públicos está pasando, en
todos los registros de la comunidad autónoma está pasando,
que solo se atiende con cita previa, también en el Ayuntamiento
de Palma y en muchos municipios. Eso es una restricción de los
derechos de los ciudadanos que interactúan con la
administración y que en numerosas ocasiones están sometidos
a plazos de caducidad para presentar documentos o escritos y
que llegan al registro el último día, porque es su derecho ir el
último día, no tienen porqué ir antes, porque hasta el último día
tienen derecho a pensar lo que quieren hacer y cómo quieren
interactuar con la administración, y resulta que les mandan a
casa y no les dejan presentar el escrito porque no tienen una
cita previa, aunque estén en ese momento con posibilidad de
atenderle. 

Entonces, yo creo que si algo tan restrictivo se ha adoptado
por el Gobierno balear sin una proposición no de ley, no
entiendo por qué para donar sangre, que no está restringiendo
en ningún derecho..., bueno, sí, el derecho de donar sangre,

¿quizá?, pero no es tan..., no tiene unas consecuencias tan
negativas para el ciudadano, bueno, pues no sé por qué
debemos traerlo aquí. Por ese motivo nosotros, yo, me voy a
abstener. 

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, el Sr.
Juanma Gómez deu tenir un escàner que em llegeix els
pensaments, perquè la reflexió que faria seria molt semblant a
la que ell ha fet fa pocs minuts, efectivament, no sé perquè
duen aquesta proposició no de llei aquí, a no ser que els ho
hagin demanat els treballadors, els donants o que necessiten
que passi per aquesta cambra perquè el Govern faci el que
consideri que ha de fer amb aquesta qüestió.

Dit això, estic d’acord que aquesta cita prèvia, jo mateixa
som donant i ho he pogut comprovar en temps de confinament,
em sembla una gran idea perquè em va donar seguretat, el fet
que fos amb cita prèvia em va donar seguretat com a donant, hi
vaig anar ben tranquil·la, no vaig haver de fer cua, etc. També
crec que a tots els potencials donants dona aquesta seguretat;
per altra banda, pens que, efectivament, suposa un estalvi, com
vostès han dit, perquè, és clar, passar de set o vuit equips a tres
o quatre com vostès han dit i augmentar el nombre de
donacions, que és el que diu l’argumentari d’aquesta proposició
no de llei, què significa? Què perilla el lloc de feina? És que no
ho sé, voldria que m’ho explicassin, perquè si és així, no
jugam.

Per tant, m’agradaria saber aquest estalvi en què es traduirà,
si aquests tres o quatre equips abans eren set o vuit, a veure si
això suposa un perill o no, o és que simplement és per qüestió
de torns.

I crec que sí, que compaginar cita prèvia i no cita prèvia en
alguns moments crec que també seria interessant pels
arguments que també ha dit la companya de VOX.

En qualsevol cas, nosaltres hi votarem a favor, però
m’agradaria que ens explicassin exactament aquests dubtes que
tenim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria ara el torn del Grup Mixt, però, com que no
ha comparegut, ara passarem al torn de paraula per
contradiccions per part dels grups proposants, en aquest cas el
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, gràcies. Molt breument, només en primer
lloc per agrair el pràcticament suport unànime a aquesta
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iniciativa i, com bé havia dit a l’inici de la meva intervenció,
l’objectiu d’aquesta PNL, com d’altres que hem registrat i que
hem debatut i debatrem en aquesta comissió, era traslladar o
aprofitar la plataforma del Parlament per traslladar el servei
que ofereix el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, fer-ne
difusió i que la ciutadania conegui més i millor el servei que
desenvolupa.

El Sr. Gómez feia relació a la possibilitat que aquesta PNL
hagués inclòs un punt relatiu a la possibilitat de fomentar la
donació de sang, jo, si no m’equivoc, crec que la setmana que
ve tendrem oportunitat de debatre una proposta en aquest sentit,
però jo també l’hagués convidat en aquest cas, i com vostè bé
ha dit, a presentar una esmena en aquest sentit a aquesta
proposició o, en tot cas, si tant vostè com la Sra. Pons creuen
que tenen propostes bones per poder millorar també aquest
servei o matisar com es desenvolupa aquest servei, que també
les puguin presentar per afavorir aquest debat i entre tots
valorar de quina manera podem millorar encara més, si escau,
el servei que ofereix el Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears.

En qualsevol cas, nosaltres no hem tengut cap dubte que el
Govern mantengués o no aquest servei, de fet el plantejament
inicial era en el marc de l’estat d’alarma i en aquell moment,
quan estava confinada la ciutadania, superat aquell estadi, com
bé deia, de la situació de la pandèmia, encara que ara ens
trobem en una situació també complicada, aquest servei s’ha
mantengut i, en aquest, com bé els he comentat, jo els convit
també que si tenen idees en aquest sentit presentin mesures i
PNL, iniciatives, per poder millorar el Servei del Banc de Sang
i Teixits de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment és tasca del
Parlament poder presentar iniciatives instant el Govern a dur a
terme aquelles actuacions que considerem oportunes, com bé
ha explicat el Sr. Dalmau aquesta iniciativa doncs ja té un
temps i venia a intentar aprofitar i mantenir una iniciativa que
pensam que funcionava.

En resposta a la pregunta de la Sra. Pons, no, en cap cas
nosaltres no plantejam, de cap de les maneres, i, vaja, li puc
assegurar de manera taxativa, cap tipus de reducció del
personal del banc de sang, ben el contrari, o sigui, hem
defensat, o almanco a la meva exposició així ho he fet, la
necessitat d’aquest servei, la necessitat que, efectivament, doni
aquest servei públic, altruista, no?, i que segueixi funcionant
com a un recurs indispensable de la nostra comunitat autònoma,
molt diferent del que passa a altres comunitats autònomes on
estan privatitzats.

I pensam que s’ha de mantenir, que aquesta iniciativa de la
cita prèvia, efectivament, ha estat positiva.

I sí que, amb referència a la intervenció del Grup
Parlamentari VOX, qüestionaria l’atenció a demanda, perquè
aquesta persona que hagi d’esperar que no tengui una cita
prèvia, on hem de fer esperar, amb quines condicions, de quina
manera, vull dir: això necessita una certa precaució i més en el
temps que vivim en aquests moments, una vegada que es
controli la pandèmia ja seria una altra història, però en aquest
moment no hem de fer esperar la gent al carrer.

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:

Gràcies, presidenta, res més a afegir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 8330/20.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

11 vots a favor; cap en contra; 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 8330/20, relativa al sistema de cita prèvia per a la
donació de sang implementat pel Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears durant l’estat d’alarma per a la gestió de la
COVID-19.

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