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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.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, bona tarda. Sí, sustituyo a Antònia Martín, grupo
Unidas Podemos, Pablo Jiménez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
4415/20 i 8519/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4415/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a l’abonament de
les quantitats pendents en concepte d’adaptació del lloc de
feina de les empleades embarassades i durant el període de
lactància del personal de l’ib-salut.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4415/2020, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’abonament de les quantitats pendents en concepte
d’adaptació dels llocs de feina de les empleades embarassades
i durant el període de lactància del personal de l’ib-salut.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei 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. Bona tarda, diputats i diputades.
La passada legislatura es va aprovar la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de les Illes Balears, amb la finalitat de fer
efectiu el dret a la igualtat real i efectiva de les dones i els
homes, amb l’objectiu de promoure i garantir la igualtat
d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe. La Llei
31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals,
recull de manera específica l’adopció de mesures preventives
per a les treballadores embarassades durant el període de
lactància natural. També a l’article 26 de la Llei 31/95 es
preveu l’adopció de les mesures necessàries per evitar
l’exposició al risc per a la seguretat i la salut d’aquestes
treballadores amb possibles repercussions sobre l’embaràs o la
lactància mitjançant l’adaptació de les condicions o del temps
del seu treball, incloent, entre altres mesures, la no-realització
de treball nocturn o de treball per torns.

D’altra banda, l’article 14 de la mateixa llei de prevenció de
riscs laborals estableix que les mesures preventives no han de
recaure sobre els treballadors, per la qual cosa cal aplicar el
criteri general que emana de la llei, que és el de conservar el
conjunt de retribucions del lloc d’origen. Per això es considera
adequat retribuir aquesta possible diferència en el cas del lloc
de treball a les empleades embarassades.

El passat 1 d’abril de 2019 s’acordaren a la Mesa sectorial
de Sanitat determinades mesures retributives en cas de

l’adaptació del lloc de treball de les empleades embarassades
i durant el període de lactància. En el moment en què el Partit
Popular va registrar aquesta iniciativa el passat 3 de març eren
moltes les denúncies per part de sindicats i metgesses afectades,
que afirmaven no rebre les quantitats acordades a la mesa
sectorial de l’1 d’abril. Sis mesos després d’haver registrat
aquesta proposició no de llei ens consta que el Servei de Salut
de les Illes Balears està abonant les quantitats en concepte
d’adaptació de lloc de feina de les empleades embarassades,
però des del sindicat SIMEBAL ens han fet arribar que les
metgesses continuen tenint problemes per rebre l’import de
lactància.

Per aquests motius, i donat que part de la proposta s’ha
regularitzat els darrers mesos, els propòs modificar els dos
punts i que quedin unificats en un de sol. Quedaria de la
següent manera: “El Parlament de les Illes Balears insta la
Conselleria de Salut a abonar el més aviat possible i sense
retard les quantitats en concepte d’adaptació del lloc de feina
de les empleades embarassades i durant el període de lactància
del personal del Servei de Salut”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ara obrirem un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Hola, bona tarda a tothom. Desde el Grupo Parlamentario
Unidas Podemos entendemos que esta proposición no de ley es
importante de cara a la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, y también fundamentalmente por la
cuestión que figura en este enunciado, es decir, implementar
todas las medidas preventivas que pueda habar para todos los
trabajadores, pero especialmente para aquellas personas,
aquellas mujeres que están embarazadas. 

Entendemos que parte de este enunciado, de esta PNL, ha
quedado recogido a lo largo de estos últimos meses en distintas
medidas que se han podido tomar desde el Govern balear, pero
entendemos que es importante mantenerla, sobre todo con el
enunciado que acaba de realizar la diputada del Partido
Popular, uniendo los dos puntos en uno solo y dando más
sentido, si cabe, a lo enunciado.

Por todo ello apoyaremos esta PNL.

Moltes 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:

Començaré quasi quasi pel final de la intervenció de la Sra.
Marí. Evidentment amb la reflexió que vostè ha fet i tal com
l’esmenta no només és de justícia, sinó de necessitat, aprovar
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aquesta proposició no de llei amb el punt únic, atès que l’ha
adaptada a la circumstància actual i a la demanda que es va fer,
a la petició que ja es va fer a la Conselleria de Salut de dur a
terme el pagament d’aquestes retribucions que foren demandes
pel col·lectiu, i quan parlam d’igualtat d’oportunitats, sobretot
tenint en compte la situació de maternitat i lactància d’aquestes
dones, evidentment, evidentment, s’ha de dur a terme. Per tant
ja li manifest el nostre suport.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, -és igual, ara no ho
empraré, no passis pena-, molt breument. Sí que la Sra. Marí
abans..., bé, des del moment en què es registra la PNL fins a dia
d’avui han passat coses; sembla que el tema ja es troba, una
part, en vies de solució, i d’això al cap i a la fi es tracta, tot i
que hagi passat temps. Per tant, el nostre vot també serà
favorable.

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 nosotros nos llama la
atención que resulte que ahora tenga que venir un grupo de la
oposición a hacer este tipo de proposiciones en el Parlamento
balear hacia el Gobierno balear, cuando es un gobierno que
siempre está presumiendo de que, bueno, las mujeres son una
prioridad para ellos, y que es tan importante, y que gastan
tantos recursos en un instituto de la dona, que se dedica a hacer
algunas cosas, pero luego vemos como a la hora de la verdad
lo que es verdaderamente importante y lo que además justifica
precisamente que haya algún tipo de legislación que favorezca
a la mujer o que, bueno, pues sea diferente para un hombre o
para una mujer, precisamente es el único hecho que nos
diferencia en la vida, que es la maternidad, porque en todo lo
demás somos exactamente iguales. Lo único que diferencia a
una mujer de un hombre es el hecho de la maternidad desde la
concepción.

Por tanto me alegra que existan estas políticas para
compensar a las mujeres cuando pasan por esa etapa de su vida,
que se apliquen estas compensaciones salariales o estas
retribuciones para evitar que tengan algún tipo de perjuicio,
porque además redunda en fomentar la natalidad y apoyar a las
familias, que es una de nuestras luchas y una de nuestras
reivindicaciones.

Por tanto estamos a favor de esta iniciativa y votaremos a
favor.

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. Seré també molt breu. Totalment
a favor d’aquesta iniciativa. Sabem que efectivament han passat
mesos, com ja ens ha explicat la ponent, des que es va registrar
aquesta petició, però en qualsevol cas només vull anunciar el
nostre vot a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria al Grup Parlamentari Mixt però no han
comparegut. Per tant passaríem al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, per no repetir una mica el que
ha dit tothom ja i per aclarir si algun diputat té dubtes, que una
diputada ha expressat, aquesta PNL està directament lligada a
una PNL que vàrem veure a finals del mes de novembre, que és
la 7866, i és una PNL que ja va sortir aprovada per unanimitat,
amb la qual instàvem a través d’una esmena -a la qual vàrem
arribar tots, vàrem fer un recés i vàrem arribar també a un
enteniment- la conselleria a pagar als professionals que així ho
haguessin sol·licitat i que reunissin les condicions establertes
a la nòmina del mes de desembre, perquè el que passava era
que, és vera, des de la mesa sectorial d’abril s’havia aprovat
aquest nou dret, però encara hi havia molt de retard en els
pagaments. 

Durant aquest temps s’ha posat al dia i de fet en confirmen
des de la conselleria que s’ha fet a hores d’ara, pel que respecta
a 2020, ja no parlen de 2019 que s’ha posat al dia, s’ha donat
en concepte d’embaràs i lactància més d’1.200.000 euros i s’ha
arribat a 902 professionals del Servei de Salut. Això per illes
vol dir que a Formentera hi ha 21 persones que se n’han
beneficiat, a Eivissa 237, a Menorca 30 i a Mallorca 583, a més
de 31 al 061.

Dic persones, i no només dones, perquè és important
remarcar que dins d’aquestes ajudes també s’ha començat a
pagar el permís de paternitat, una mesura que ens ajuda
especialment a caminar cap a la corresponsabilitat en la cura
dels infants per part d’ambdós progenitors.

Per tant, des del Grup Socialista donarem suport a la PNL
amb l’esmena que ha proposat la Sra. Marí, i animam la
conselleria a seguir instaurant mesures que afavoreixin la
igualtat entre homes i dones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervé el grup proposant, té la
paraula la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Molt breument, agrair a tots els
grups parlamentaris d’aquest parlament el suport a la iniciativa
del Grup Popular i desitjam i esperam que aquesta iniciativa,
que avui s’aprova per unanimitat, tengui total compliment per
part de la Conselleria de Salut.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem que es pot aprovar per unanimitat aquesta
proposició no de llei?

Idò, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 4415/20, relativa a l’abonament de les quantitats
pendents en concepte d’adaptació del lloc de feina de les
empleades embarassades i durant el període de lactància del
personal de l’ib-salut. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 8519/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos,
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a l’impuls a la
donació de sang a les Illes Balears. 

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 8519/20, presentada conjuntament pels Grups
Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a l’impuls de la donació de sang de les Illes Balears.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. España es el sexto país del
mundo en donaciones de sangre. El consumo medio de sangre
en los hospitales españoles es de 80 bolsas al día; ésta se
destina sobre todo a los tratamientos oncológicos,
intervenciones quirúrgicas, tratamientos crónicos, anemias y
partos. Según los datos disponibles, la sangre de estos donantes
salva hasta 80 personas al día. El perfil más habitual en España
es el de un hombre joven entre 31 y 40 años.

En España, donde la donación de sangre es voluntaria,
altruista y anónima, se produjeron 1.685.301 donaciones de
sangre en 2018, según datos de la Federación Española de
Donantes, lo cual se traduce en 36,07 donaciones por cada
1.000 habitantes.

En España todas estas donaciones se rigen por un decreto,
que es el Decreto Ley 9/2014, de 4 de julio, que recoge el
carácter este que comentaba, altruista, de la donación de
sangre. En el caso de las Illes Balears se ocupa el puesto 15 de
las comunidades autónomas en cuanto a donaciones de sangre
en 2018, con 32,21 donaciones, por debajo, por tanto, de la
media nacional y habiendo bajado de forma preocupante un
4,3% con respecto al año anterior. 

Ese dato, como puede entenderse, no es bueno ya que
debemos entender que la donación de sangre sigue siendo una
actividad imprescindible a día de hoy ya que es imposible
sintetizarla de manera artificial. 

La sangre se considera un tejido en sí misma y puede ser
procesada mediante diversas técnicas para obtener los
derivados que tanta vidas ayudas a salvar, a través de plasma
fresco, glóbulos rojos, plaquetas y un largo etc.

Siguiendo con las estadísticas, las donaciones en las Islas
Baleares corresponden en un 87,8% a personas de nacionalidad
española y el resto es una muestra palpable de la solidaridad de
personas que proceden de otros países.

El género y la edad son factores también que influyen en las
donaciones de sangre. Según datos de la Organización Mundial
de la Salud, publicados en 2019, el 32% de las donaciones
corresponden a mujeres. En España los hombres aportan el
56%, -el dato anterior era a nivel mundial, se entiende- en
España los hombres aportan el 56% de las donaciones y las
mujeres un 44%. En cambio, en las Islas Baleares esta cifra se
iguala bastante ya que el 49% prácticamente, el 48,9,
corresponde a mujeres. No obstante, además, el colectivo que
se encuentra entre los 18 y los 35 años, tanto en el conjunto del
Estado como en las Islas Baleares, es la franja más baja en
cuanto a donaciones.

Estas donaciones, como decíamos antes, son altruistas y no
remuneradas, por tanto, de acuerdo con las resoluciones de la
Asamblea Mundial de la Salud que insta a todos los estados
miembros a elaborar sistemas nacionales de transfusiones
basados en donantes voluntarios no remunerados y a trabajar
por conseguir la autosuficiencia en el suministro.

Por todo ello, entendemos que en el caso de las Illes
Balears, y no sólo aquí sino también en el conjunto del Estado,
habría que seguir trabajando en cuanto a conciencia de este
problema o de esta necesidad en todos los segmentos de la
población, pero especialmente en aquellos con menor
incidencia, que sería éste que he comentado, entre las personas
jóvenes entre 18 y 35 años.

Por todo ello pedimos la aprobación de esta PNL por parte
de esta comisión.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Bé, aquesta és la segona PNL
relativa al servei del Banc de Sang i Teixits que debatem a
aquesta comissió. La setmana passada en vàrem debatre una
relativa al servei de cita prèvia i, com bé vaig anunciar la
setmana passada, aquesta setmana teníem prevista també
aquesta altra PNL en relació amb el debat que es va generar la
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setmana passada. Possiblement o per la perspectiva que aquella
PNL podia estar mancada de qualque contingut més, esper que
en aquest sentit i que el contingut d’aquesta PNL un poc reculli
les mancances que la setmana passada un poc es varen posar de
relleu a la PNL que vam debatre.

Com bé deia, aquesta no és la primera, vàrem debatre a
l’anterior període de sessions una relativa al servei de donació
de llet materna, la setmana passada la de cita prèvia, i aquesta
recull un seguit de vuit punts on el primer, crec que també es va
comentar la setmana passada per part del Sr. Gómez, fa
referència al foment de la donació de sang. Esper que en aquest
sentit també compleixi les seves expectatives, estaré pendent de
la seva intervenció.

Però també incorpora d’altres qüestions com el fet de seguir
incorporant les institucions locals al servei de donació de sang,
crec que és un servei indispensable perquè funcioni. També la
incorporació de la població migrada, perquè es vagi
representada i també sigui un col·lectiu que s’animi i que doni
sang. També que incorpori els joves. I sobretot que continuï
sent un servei dins el marc del sistema públic de salut. En el cas
de la Comunitat Autònoma de Madrid aquest servei està
privatitzat des del 2014 amb algunes disfuncions en el servei i
amb causes judicials obertes en aquest sentit. Per tant, pensam
que s’ha de mantenir dins el sistema públic de salut així com
està ara.

També els punts..., crec que són el 5 i el 6, si no vaig
malament, fan referència a la investigació, a la innovació, a les
noves tecnologies, al marc de la donació de sang. Vull posar de
relleu que només fa unes setmanes el Banc de Sang i Teixits va
fer pública una nota allà on demanava sang d’aquells pacients
que hagin superat la COVID-19 per poder actuar en aquells
pacients que ara mateix estan contagiats. Crec que això és un
fet important que també haurem de debatre en aquesta
comissió, però en aquest marc de la investigació, de la
innovació i de les noves tecnologies, crec que és important
també el paper que pugui desenvolupar el Banc de Sang i
Teixits en el marc de la lluita contra la pandèmia de la COVID-
19.

I, finalment, la PNL fa menció al projecte Imagina, a
aquelles iniciatives que intenten minvar les pors a la donació de
sang. Com que estic convençut que miren el registre del
Parlament diàriament, hauran vist que, posteriorment al registre
d’aquesta PNL, també vam registrar una PNL que esmenta
únicament l’aposta per aquest servei.

En definitiva, senyors diputats i diputades, aquesta PNL
l’únic que fa és assenyalar el camí perquè es mantengui el
servei d’excel·lència que ara mateix atorga el Banc de Sang i
Teixits de les Illes Balears.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la defensa d’aquesta proposició no de llei per
part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat, per un temps de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, presidenta i, molt breument. Vull
dir, sobretot, que tant el company d’Unidas Podemos, el Sr.
Jiménez, com el Sr. Dalmau, del Grup Parlamentari Socialista,
com la mateixa exposició de motius d’aquesta PNL, i el fet que
també, crec que era la setmana passada o fa 15 dies..., la
setmana passada era, que també vàrem tenir l’oportunitat de
poder parlar del tema de la donació de sang a les Illes Balears,
respecte d’una PNL sobre el tema de cita prèvia, per tant crec
que després de totes aqueixes qüestions que han sortit que han
posat damunt la taula els companys, i l’exposició de motius, i
que també poguérem parlar la setmana passada, no hi ha res
més a afegir.

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. La setmana passada, com deia el
diputat socialista, els grups que donen suport al Govern, el
Partit Socialista, Podem i MÉS per Mallorca, presentaren una
iniciativa que es va aprovar amb el vot a favor de la majoria
dels grups d’aquesta cambra, sobre el manteniment del 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.

Avui, la proposició no de llei que defensen sobre l’impuls
de la donació de sang a les Illes Balears és tan important com
la de la setmana passada de donar un millor servei per
aconseguir més donants. Ara bé, no deixa de sorprendre que,
dels vuit punts que té aquesta proposició no de llei, cinc, siguin
de continuar impulsant, seguir incorporant, mantenir, seguir
oferint, només un punt demana impulsar programes orientats a
joves perquè siguin donants; un altre, suportar la investigació;
i el darrer, dur a terme mesures perquè les Illes Balears siguin
un referent en donació.

Per ser un referent haurem de fer molta feina i ara els ho
explicaré. A l’exposició de motius d’aquesta iniciativa s’afirma
que, segons les dades de la Federació Espanyola de Donants, a
l’any 2018 es produïren 1.685.301 donacions a Espanya, és a
dir, 36,07 donacions per cada 1.000 habitants. Asseguren
també que Balears ocupa el tercer lloc al rànquing estatal, sent
superada per Castella i Lleó i Extremadura, i que és una dada
positiva. Saben per què som els tercers al rànquing que
esmenten? Perquè ho han col·locat alfabèticament. 

Diputats i diputades, revisant les dades el que podem
comprovar, i aquí els ho mostraré amb les estadístiques que
publica la Federació Espanyola de Donants, és que Balears ha
estat la comunitat autònoma que ha patit un major descens de
donacions del 2017 al 2018, un descens del 4%, i que la tercera
al rànquing és Astúries, no les Illes Balears. Balears és la
quinzena comunitat autònoma, la quinzena!, senyors diputats,
en aquest rànquing, superada per dades dolentes per La Rioja,
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Canàries i Melilla. És a dir, vostès manipulen les dades o no
són capaços d’interpretar les estadístiques, no sé quina de les
dues opcions és pitjor. Diuen que ocupam el tercer lloc al
rànquing i ja els ho he comentat: és així perquè han col·locat en
aquest rànquing Balears per ordre alfabètic, perquè en
donacions ocupam els darrers llocs. 

Per tant, evidentment és més necessari que mai impulsar
campanyes per fomentar la donació. Queda demostrat que
continuar, no podem continuar, perquè el que s’ha fet fins ara
ha fallat i ha fallat molt. Votarem a favor d’aquesta iniciativa
perquè, ara més que mai, és necessari impulsar campanyes reals
de donació de sang.

Moltes 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. Sr. Dalmau, les meves expectatives se
solen acomplir perquè vostè ja ho sap d’altres vegades en la
meva intervenció i reflexió. Quan, qualque vegada, arriben
vostès a no posar el “continuar haciendo lo que ya se supone
que hacen”. Però és que n’hi ha fotut quatre!, aquí, en aquesta
proposició no de llei, els tres signants, quatre “continuar
haciendo”! Jo no sé si de vegades, ja, tenen por que el Govern
torni enrere amb una mesura i li diuen: consellera, que t’hem
dit que continuamos haciendo! La qual cosa ja em semblarà bé,
perquè és un autofrè important. Però són quatre, quatre mesures
que ja es duen a terme, amb la qual cosa això sembla una oda
retòrica al que fa el Banc de Sang i les mesures de la
conselleria.

Nosaltres ens sumam a aquest reconeixement, implícit o
explícit, que vostès fan aquí, a la tasca que es fa al Banc de
Sang de les Illes Balears, però crec que és important tenir en
compte l’aportació que ha fet..., la intervenció del Sr. Jiménez,
on ha donat unes dades que són importants i que m’han fet fer
incidència en unes mesures que jo li propòs, tot i que sigui dins
de la meva intervenció, però crec que ja que vostès són els
grups que donen suport al Govern i que insten a continuar fer
coses, traslladin a la consellera i a la direcció del Banc de Sang
tres cosetes que els suggeriré.

Entre elles, el tema dels joves i un fet social que hi ha a la
nostra comunitat autònoma, i que la fa més enriquidora, que és
la diversitat cultural o multiculturalitat. Per arribar a aquests
col·lectius, i el Sr. Jiménez ha fet un esment sobre això, no
arribam forçament als 20, 30, anys, tot i la solidaritat
reconeguda i l’activació del voluntariat juvenil, que és
important, el que hem de tenir en compte són els espais, les
plataformes i la societat civil que sí treballa la mediació amb
ells: el Consell de la Joventut de les Illes Balears, per exemple,
amb la plataforma del voluntariat... I després a espais propis,
pel tema del que és la multiculturalitat, associada també, que
són, per exemple, les OFIM i el Casal d’entitats d’associacions
d’immigrants; fan un treball important en sensibilització, no
només en participació, i pot ser un espai.

També hi ha una publicació específica que els arriba a ells,
a més, gratuïta, que és el Baleares sin fronteras, que és un
interlocutor i un mediador important en tema de la informació
que arriba a aquells col·lectius i que, jo suggeriria, que els
tenguessin en compte.

Supòs que vostès dedueixen ja que donarem suport
evidentment a aquesta proposició no de llei. 

Per altra banda, crec que és important també el tema de la
por. Jo crec que és un tema transversal, i ara mateix en el
context COVID, ja ho va ser en el VIH en el seu moment, en el
context COVID és fonamental, és fonamental perquè no és una
qüestió de transmissió, el tema de donar sang, és una qüestió
d’assegurar que els espais estiguin prou ventilats. I, és clar,
segons, segons es doni sang, com hi ha les unitats mòbils és un
repte ara mateix, un repte ara mateix important. Per tant, jo
suggeriria que tenguéssim en compte aquest fet. Perquè, a més,
són importants!, la central del Banc de Sang és a Ciutat, és a
Palma, aleshores les unitats mòbils són imprescindibles.

I llavors, la població universitària. Incidir molt en tema tant
de la UNED, com la UIB, com la resta d’universitats, perquè és
un col·lectiu que també és important a l’hora de la donació. Per
tant, aquesta reflexió. Jo els deman que els facin arribar al més
aviat possible també, si els troben adients, a la conselleria, a la
direcció del Banc de Sang i, com no, se m’oblidava dir també
que a IB3, és a dir, jo crec que un dels espais importants on fer
difusió és a la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, i de
vegades no només amb campanya publicitària, sinó amb
reportatge i així s’està activant, i animar a aquesta participació
altruista i voluntària de tota la societat de la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Yo creo que esta PNL sirve más que
para otra cosa, para llenar agenda parlamentaria y para que
llenen ustedes su cupo en el orden del día de esta comisión.
Porque, si no, es que no me lo explico, y más teniendo en
cuenta tanto la exposición de motivos como las propuestas que
ustedes nos plantean aquí para ser aprobadas.

(...) con lo que se ha venido diciendo antes de mi
intervención, pues podemos ver cómo ustedes piden continuar
impulsando campañas, seguir incorporando a entidades,
mantener el carácter voluntario y altruista, pero, solo faltaría,
qué pasa que ustedes conocen..., díganmelo ustedes que están
más cerca del gobierno, que están dando apoyo tanto a nivel
español como a nivel de Baleares, ¿realmente el Gobierno tenía
planteado, se está planteando que sea obligatoria la donación
de sangre, nos van a obligar a donar sangre, tienen planteado...?
Es que no lo sé, me puedo esperar cualquier cosa.
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Continuar impulsando campañas..., ¿tienen pensado dejar
de hacerlo? Si no ¿por qué se lo piden? Si ustedes están dando
suport, están dando apoyo, es que no lo entiendo.

Luego, también me llama bastante la atención el punto
número 3, incluir la perspectiva de género. O sea, es que están
obsesionados; vamos a ver, pero es que no hay una sola
propuesta que traigan ustedes aquí que no pretenda colectivizar
a la gente en función de su sexualidad o de su ubicación sexual,
y hasta en la donación de sangre; pero... ¿qué senti...? O sea,
vamos a ver, ¿me puede decir qué efecto va a tener esto en la
sangre que vamos a recibir o que van a recibir las personas que
la necesiten, si es un hombre o una mujer quien la ha donado?
¿Qué pasa, que la sangre lleva el carnet de identidad y el sexo
o la orientación se...? Es que no me cabe en la cabeza, de
verdad, se lo pregunto, me gustaría que en el turno de réplica
me contestara porque me parece absurdo. Solamente me lo
puedo, aún, y más después de su exposición, que dice que
prácticamente está equiparado el porcentaje de hombres y de
mujeres que están donando sangre.

Entonces, yo solamente aquí lo que veo es que ustedes están
intentando meter esto para justificar luego programas para
regar a entidades afines, que cobren subvenciones para (...) a
las mujeres para que donen sangre, otro filón para subvencionar
chiringuitos, porque es que, si no, no me cabe en la cabeza. De
verdad que están ustedes obsesionados con ese tema, hasta el
punto de llegar al absurdo.

O sea, la donación de sangre da igual de quien es la sangre,
si es de un hombre o de una mujer, y más si me dice, como me
dicen, que es que está equiparado. Y aunque no estuviera
equiparado, aunque tuviésemos un 90% de donantes hombres
y un 10% de mujeres, bueno, si es suficiente es suficiente; otra
cosa es que no nos bastase y tuviésemos que impulsarla, pero
si estamos equiparados y encima me dicen que España es uno
de los sextos países del mundo en donación de sangre, pues de
verdad que no lo entiendo.

En fin, espero que me lo expliquen. Y, por favor, solicitaría
una votación separada de este punto 3. 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. Efectivament, la donació de sang
és molt necessària que es faci, perquè amb una operació se’n
van moltes borses de sang, tots ho sabem; perquè a un part es
necessita sang; perquè un accidentat la necessita; perquè un
malalt de càncer la necessita. Recordam que la sang no es pot
fabricar, etc.

Però a mi també em xoca una mica aquesta proposició no
de llei del dia d’avui, ja avanç que hi votarem a favor, per
suposat que hi votarem a favor, ara, necessària? Vostès són els
portaveus parlamentaris o els membres parlamentaris o els
diputats d’aquesta cambra que sustenten el Govern de les Illes
Balears, per tant, telefonin a la consellera i tot això que ens

diuen que ho facin ràpidament, no crec que hagi de passar per
aquesta cambra i que serveixi de res, si no es pot, perquè
m’imagín que si el Govern ho pot continuar fent ja ho hagués
fet, eh?, i que hi ha coses que són òbvies, és que tot això ja
passa.

Jo flip molt amb “seguir oferint”, “seguir incorporant”,
“continuar impulsant” i, efectivament, coincidesc en “mantenir
el caràcter voluntari i altruista de la donació de sang”; a vostès
els han bufat de part del Govern de Pedro Sánchez que ho
vulguin llevar això, que sigui voluntari, que serà obligatori?

Entenc que han baixat les xifres dramàticament, això ho puc
entendre, ens ofereixen dades de fa dos anys, ho puc entendre.
Què enguany serà pitjor amb la COVID? Ho puc entendre. Idò,
no ho sé, facin campanyes, però no duguin iniciatives al
Parlament dirigides a això, perquè no sé si és que volen o
necessiten acontentar les persones que són responsables dels
centres de donació de sang perquè es quedin més tranquil·les.
Però si vostès, de veres, els volen acontentar a ells i ens volen
acontentar a nosaltres, cridin a la presidenta del Govern, cridin
a la consellera de Salut i posin en marxa tot això que ja diguin,
i cridin al Govern de Pedro Sánchez perquè continuï fent
aquestes coses.

És a dir, em sembla una mica surrealista, tot i dir que
nosaltres hi votarem a favor, però no ho sé, jo em pensava que
el Parlament de les Illes Balears destinava el seu temps a altres
coses, que això és el poder legislatiu, i que no ho feia això; no
crec que sigui a través d’una proposició no de llei que s’ha de
continuar impulsant, sincerament, amb tot el respecte ho dic, i
m’imagín que tendran els seus motius, però em sembla una
mica surrealista aquesta proposta que avui ens duen.

Nosaltres no necessitam votació separada, ja els diem que
els votarem que sí, però ens sembla una mica... no sé si volen
cobrir estadístiques o què, però em sembla una mica, bé,
surrealista, ja ho he dit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervenen pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, el Sr. Jiménez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Moltes gràcies. Veamos, con respecto a lo que comenta la
diputada del Partido Popular, efectivamente, tiene toda la
razón, no puedo decir otra cosa, de hecho, si ella ha escuchado
mi intervención, yo he dicho que está en el puesto número 15,
está grabado y por lo tanto se puede apreciar; es decir, por lo
tanto, yo he de reconocer que es un error en el argumentario de
esta PNL, por eso en el turno que me ha correspondido he
expresado el dato, como corresponde y como luego usted ha
ratificado. Es decir, así es.

Y también he expresado que los datos no son buenos, no
son buenos, porque he de decir: estamos, efectivamente, con
datos incluso inferiores a los del año anterior, por lo tanto,
hemos bajado.
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Esta (...) entiendo que es una de las más preocupantes y que
habríamos que... o tendríamos que ir mejorando, por eso se
plantean también estas campañas de mejora de las actividades
que se hacen en este sentido.

Por lo tanto, ahí solo puedo decir que tiene usted razón en
esto y que, por lo tanto, bueno, es un error argumentario en esta
PNL, ¿no? Así es.

En cuanto a lo que dice Ciudadanos, el representante de
Ciudadanos, voy a decir que también estoy de acuerdo, ahora
va a parecer que estoy de acuerdo con todo el mundo, pero no
es la cuestión, es decir, yo creo que son aportaciones que son
interesantes en este sentido y que realmente pues habría que
acoger. Quiero decir, todas estas cuestiones que se habla de...
o que se ha citado de hacer una labor en determinados ámbitos
o colectivos, bien relacionado con la juventud o bien
relacionado con migrantes o bien con las universidades o con
la propia Radiotelevisión pública y tal, pues claro, son los
elementos que pueden hacer que esta concienciación llegue a
más personas. Por lo tanto, bien, también.

En cuanto a lo que comenta la responsable de VOX,
evidentemente no es obligatorio, no puede ser obligatorio, lo
que se pretende aquí es concienciar en la medida de lo posible
a las personas, en general, de la sociedad, para que hagan estas
aportaciones solidarias, esta es la cuestión, no se puede obligar
absolutamente a nadie; esto ha de ser un acto voluntario, no
puede ser de otra manera.

En cuanto a la perspectiva de género, que, bueno, que
entiendo que le moleste, puesto que es una línea política
distinta, pues sí, nosotros, nuestra organización y, en general,
las fuerzas o los partidos políticos de izquierda introducen esta
perspectiva en su discurso político porque nos parece que es lo
suyo para dar o trasladar a la mujer la importancia que debe
tener en la vida pública. En este caso, entiendo lo que dice, que
si estamos equiparados en cuanto a porcentajes de votos, en
cuanto a donación de sangre podría parecer un poco rizar el
rizo en esta situación, pero lo planteamos nosotros, esto es
como una visión política de carácter general, por eso siempre
lo introducimos en todos los aspectos, no es porque la sangre
de la mujer sea peor o mejor que la del hombre, no, no es
cuestión de esto, es cuestión de nuestra visión política y de
hacer partícipe a la mujer en todas las actividades.

Y usted me dirá, bueno, esto no es una actividad política
donar sangre; depende de cómo se mire ¿no? Es un problema
de concienciación sobre la solidaridad humana, y entonces a
cuantas más personas lleguemos, sean de un género o de otro,
pues será mejor. Y por eso introducimos estos datos.

En cuanto a la intervención de El Pi, es que no he entendido
bien, perdón, un poco la cuestión. Veo que hay una crítica
general a la repetición un poco de acciones o de repetición de...
pero no acabo de entender bien el fondo de la... de la..., lo
siento, es que no lo he entendido bien, no si es que no... No sé,
entonces digo por responderle como me corresponde. Nada
más, es por eso que no acabo de contestar porque no he
entendido bien la cuestión, ¿vale?

Ya está.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta. Sr. Gómez, m’ha tornat fer el que em
va fer la setmana passada, no em planteja esmenes i després, en
el moment que debatem la PNL ve amb propostes que milloren
la redacció i el contingut d’aquesta PNL. Jo els torn animar
aquesta setmana, així com la setmana passada, que si tenen
idees millors, que si tenen propostes millors, que si creuen que
poden redactar aquestes PNL millor que els grups que donam
suport al Govern, ho facin inicialment o quan plantejam
nosaltres aquestes PNL, que són les que nosaltres pensam i
creiem que hem de plantejar, vostès plantegin les esmenes, com
bé ha fet vostè, pràcticament de forma in voce, i segurament
arribaríem a acords oportuns i necessaris perquè es poguessin
introduir a les PNL que debatem.

En qualsevol cas, és vera que no els agraden aquestes
reiteracions en relació amb que “es continuïn impulsant”, etc.
En fi, jo crec que, en relació amb el punt 4, crec que resulta
indispensable no cedir ni un mil·límetre amb la garantia pública
d’aquest servei, i no com passa a altres comunitats autònomes.

Gràcies, Sra. Presidenta.

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, i molt breument, Sra. Presidenta. Crec
que al marge de tots els retrets que han sortit aquí, que són tots
molt respectables, i especialment a un dels quals el company
d’Unidas Podemos n’ha fet incís quant a una interpretació
errònia de les dades, sense voluntat, evidentment, de voler
interpretar les dades. Perquè crec que si d’aquí ha de sortir un
missatge, i supòs que aquest missatge serà unànime, és que falta
sang i que hem d’animar la gent que doni sang.

I crec que tal vegada seria un bon gest, ja que n’hem parlat
dos horabaixes, que també hi anàssim, per tant, animar-nos
nosaltres mateixos també que anem a donar-ne i els nostres
contactes també en aquest sentit.

Res més a afegir, i gràcies a tots els grups que hi donaran
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, acabat el debat, atès que s’ha demanat la votació
separada, en concret del punt 3, farem primerament la votació
d’aquest punt i llavors passaríem a votar la resta de punts.

Per tant, votam el punt 3 de la Proposició no de llei RGE
núm. 8519/20.
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Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Quedaria aprovat aquest punt 3.

Ara passam a votar la resta de punts de la Proposició no de
llei RGE núm. 8519/20.

Vots a favor?

Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada aquesta Proposició no de
llei RGE núm. 8519/20, relativa a l’impuls a la donació de sang
a les Illes Balears.

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