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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Joana Aina Campomar substitueix Miquel Ensenyat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte. 

EL SR. VIDAL I VIDAL:

Miquel Vidal substitueix Marga Durán.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
9854/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de
sol·licitud de compareixença del nou defensor dels usuaris
del sistema sanitari públic de les Illes Balears, per tal de
celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions
pensa prendre el defensor dels usuaris del sistema sanitari
públic per garantir els drets dels pacients de Formentera a
l’hora de comptar amb la base operativa del 061.

III. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
11192/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de
sol·licitud de compareixença del director general de la
Gerència d’Atenció d’Urgències 061, Sr. Antonio Francisco
Bellver i Julià, per informar sobre el funcionament de la
base operativa del 061 a Formentera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que mitjançant l’escrit RGE núm.
14867/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, han estat
retirats els escrits RGE núm. 9854/20, de sol·licitud de
compareixença del nou defensor dels usuaris del sistema
sanitari públic de les Illes Balears per tal de celebrar una sessió
informativa per conèixer quines accions pensa prendre el
defensor dels usuaris del sistema sanitari públic per garantir els
drets dels pacients de Formentera a l’hora de comptar amb la
base operativa del 061, i el RGE núm. 11192/20, de sol·licitud
de compareixença del director general de la Gerència d’Atenció
d’Urgències del 061, el Sr. Antonio Francisco Bellver i Julià,
per informar sobre el funcionament de la base operativa del 061
a Formentera. 

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
10319/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la directora general de
Salut Pública i Participació, Sra. Maria antònia Font i
Oliver, per tal d’explicar el Pla de contenció davant els
rebrots de la COVID-19.

En conseqüència passam al debat del segon punt de l’ordre
del dia d’avui relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit
RGE núm. 10319/20, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora
general de Salut Pública i Participació, la Sra. Maria Antònia
Font i Oliver, per tal d’explicar el Pla de contenció davant els
rebrots de la COVID-19.

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Si es fixen els companys diputats i
diputades d’aquesta comissió això es va registrar a principis del
mes de juliol, sobretot arran de la situació emergent d’un rebrot
a la zona de s’Arenal de Llucmajor que es va produir, i a partir
d’aquí també s’ha agreujat més amb altres rebrots i actuacions
que ha hagut de prendre la conselleria, Salut Pública que té
l’encomanament, per dir-ho d’alguna manera, de les mesures de
prevenció i de contenció en aquest àmbit. Nosaltres la vàrem
registrar el dia 8 de juliol, però si haguéssim de reafirmar-la o
donar-li més reforç ho faríem de bell nou ara mateix. Per això
deman el suport de tots els grups d’aquesta comissió per a la
seva compareixença. 

L’objecte de la compareixença nostra sobretot és..., no es
preveien uns rebrots de la COVID als mesos d’estiu, a l’estiu
fort aquí, i atès que ja havien pres mesures amb el tema
d’obertura i del pla pilot del turisme, etc., al que s’ha produït,
crec que és important que la directora reti comptes d’aquesta
evolució, d’aquesta experiència, d’aquest aprenentatge o no, i
sobretot crec que és una oportunitat perquè li demanem com
han afectat aquestes resolucions preses a diferents col·lectius,
a diferents àmbits, tant de l’àmbit empresarial com l’àmbit de
les activitats. Recordem que s’han confinat barris arran
d’aquest nou rebrot, i també serà una oportunitat perquè ens
conti la directora general aquí quines mesures té previstes
d’aquest aprenentatge cap a una possible tercera ona, per dir-ne
de qualque manera, que pugui ser a la tardor i a l’estiu que ens
ve, que entram ara.
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La nostra línia en les compareixences crec que la coneixeu.
Nosaltres hem donat suport a totes les peticions perquè les hem
trobades fins ara raonades per part d’altres grups d’alts càrrecs,
crec que han de comparèixer. A més a més, la nostra línia és
una línia propositiva i de debat, d’aportacions que enriquirem
a les nostres intervencions. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Acabat el debat, idò, passam a votar l’escrit RGE
núm. 10319/20.

Vots a favor? Entenc que s’aprova per unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
10319/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de
sol·licitud de compareixença de la directora general de Salut
Pública i Participació, la Sra. Maria Antònia Font i Oliver, per
tal d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la
COVID-19.

IV. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
11297/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les
Illes Balears, Sr. Manuel Palomino i Chacón, per tal que
informi sobre les mesures previstes per part de la Direcció
de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front
a l’expansió de la COVID-19.

A continuació passam al debat relatiu a l’adopció de l’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 11297/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud
de compareixença del director de Gestió i Pressuposts del
Servei de Salut de les Illes Balears, el Sr. Manuel Palomino
Chacón, per tal que informi sobre les mesures preventives per
part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini
per fer front a l’expansió de la COVID-19.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari El
Pi Proposta per les Illes, la Sra. Pons, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Així
és, nosaltres tornam demanar la compareixença del Sr.
Palomino Chacón. Recordam que aquesta petició, que vàrem
fer en el moment àlgid d’aquella primera onada, va ser
rebutjada a aquesta Comissió de Salut el mes de juliol perquè
entenien els qui conformen el pacte de govern que ja havia
explicat absolutament quina era la tasca o la seva tasca i tot el
que s’havia fet i havia quedat prou explicat per part de la
consellera de Salut.

És cert que en aquell moment érem molt més optimistes del
que som avui, però la realitat és molt caparruda i s’imposa, en
aquell moment semblava que efectivament la corba estava
tombada, que el bitxo amb la calor desapareixeria i que ja no
caldria donar més explicacions. Però miram com les coses han

canviat, com ens trobam immersos dins una segona onada que
ha provocat malalts, increment dramàtic dels casos de la
COVID a tota Espanya i també aquí del nombre de morts
sobretot a residències.

Nosaltres pensam que només el càrrec que té aquest home
i les funcions que desenvolupa són suficients per argumentar la
seva presència aquí, a aquesta Comissió de Salut: ordenació i
organització administrativa, assessorament jurídic,
determinació de les actuacions per racionalitzar i simplificar
procediments i maneres de fer feina, direcció i supervisió dels
serveis d’inspecció mèdica i farmacèutica, i tramitació de tots
els procediments de responsabilitat patrimonial. Pensam que és
un alt càrrec de salut que ha de venir a explicar com pensa
coordinar i com pensa gestionar tots els mitjans que tendrà i
que té en aquests moments en aquesta segona onada de la
pandèmia i quina és la previsió que farà cap a una, esperem que
no, tercera onada.

Així és que crec que està més que justificada la seva
presència aquí, com sempre amb un to constructiu, curiós i
sobretot d’indagar i saber exactament quins són els seus plans. 

Gràcies, presidenta. Esper el suport de tots els grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, idò, passam a votar l’escrit RGE
núm. 11297/20.

Vots a favor? 

S’aprova per unanimitat la petició de compareixença del
director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes
Balears, el Sr. Manuel Palomino Chacón.

A continuació passam al debat relatiu a les proposicions no
de llei RGE núm. 8170 i 8690/20.

V.1) Proposició no de llei RGE núm 8170/20, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la
retribució dels professionals sanitaris.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 8170/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a l’augment de la retribució dels professionals sanitaris.

Per a la seva defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Marí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, diputats i diputades. La
crisi provocada per la pandèmia del coronavirus ha posat de
manifest la necessitat de reconèixer, una vegada més i mai no
es farà de manera suficient, la labor dels nostres professionals
sanitaris; han desenvolupat la seva labor en condicions
dificilíssimes, amb falta de mitjans, també de mitjans de
protecció personal i que han superat gràcies al gran esperit de
servei. Una vegada més el personal sanitari ha donat mostra de
la seva professionalitat i responsabilitat en un moment de crisi,
amb els centres saturats, amb torns esgotadors. Així i tot no han
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abandonat el seu deure i han donat més del que es podia
esperar. 

El passat 29 d’abril el Parlament de les Illes Balears va
aprovar per unanimitat una proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular per la qual es reconeixia l’esforç realitzat
pel personal sanitari de Balears durant la pandèmia de la
COVID-19, i va manifestar el seu suport i agraïment a tots i
cadascun dels professionals de la salut per la seva actitud,
lliurament i compromís amb tots els ciutadans d’aquestes illes.
Aquest esforç ha de ser recompensat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta
la següent proposició no de llei. En primer lloc, demanam que
el Parlament de les Illes Balears insti el Govern de les Illes
Balears a abonar una paga extraordinària addicional a les ja
existents i complementària al seu salari per a tot el personal
sanitari que hagi treballat durant la pandèmia de la COVID-19.

Instam també el Govern de les Illes Balears a augmentar
l’import de les hores extraordinàries realitzades pel personal
sanitari durant la pandèmia de la COVID i a negociar amb les
organitzacions sindicals a la pròxima mesa sectorial de Sanitat
l’import de la paga extraordinària addicional, així com el de les
hores extraordinàries realitzades durant aquesta crisi. 

Per acabar, instam el Govern d’Espanya que autoritzi la
implantació d’aquesta paga extraordinària addicional en el cas
que resultàs necessari.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

S’han presentat conjuntament pel Grup Parlamentari
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, les esmenes
amb RGE núm. 14857/20, 14858/20 i 14859/20. Per tant, per
a la seva defensa té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Fernández, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO: 

Gràcies Sra. Presidenta, bona tarda, senyores diputades i
diputats. Començ com no pot ser d’altra manera manifestant
que estic totalment d’acord amb les paraules de la Sra. Marí. La
nostra societat mai no podrà agrair suficientment la feina i
dedicació dels professionals de salut enfront de la pandèmia
produïda pel SARS-CoV-2, i la consegüent crisi sanitària que
ens ha colpejat durant els darrers mesos. 

Però encara i així, no podem estar d’acord amb la fórmula
que el Partit Popular planteja per mostrar aquest agraïment. Des
del Partit Socialista pensam que aquest agraïment no es pot
quedar en un augment puntual o en una gratificació extra -
algunes comunitats, per exemple, han fet un augment d’un 1%
mensual, d’un mes concret, vull dir-, sinó que ha d’anar més
enllà i perdurar en el temps. Les mesures que han de prorrogar-
se en el temps, perquè la pandèmia encara no ha acabat.

Per això, juntament amb Unides Podem i MÉS per
Mallorca, hem presentat les següents esmenes.

Al punt número 1, el Parlament de les Illes Balears insta el
Servei de Salut a establir un reconeixement laboral per a tot el
personal que hagi treballat a la pandèmia COVID-19. Aquest
reconeixement, prèvia negociació amb la mesa sectorial, dotarà
de les eines necessàries el Servei de Salut per facilitar la gestió
i control de la pandèmia amb les millors condicions laborals
dels nostres professionals. 

Al punt 2, el Parlament de les Illes Balears insta el Servei
de Salut que el reconeixement laboral per a tot el personal que
hagi treballat a la pandèmia COVID-19, prèvia negociació amb
la mesa sectorial, dotarà de les eines necessàries al Servei de
Salut per facilitar la gestió i control de la pandèmia amb les
millors condicions laborals dels nostres professionals i, entre
d’altres mesures: de caire econòmic, reconeixement com a dies
especials als professionals que, per reforços, els dies de Pasqua
i Nadal hagin de prestar els seus serveis més enllà de la
cobertura ordinària i per l’atenció de la pandèmia, i establir
mòduls retributius especials per als professionals requerits per
fer activitat més enllà de la seva jornada ordinària per a
l’atenció a la pandèmia. 

Al punt número 3 instam al Servei de Salut que el
reconeixement laboral per a tot el personal que hagi treballat a
la pandèmia de la COVID-19, prèvia negociació també amb la
mesa sectorial, dotarà d’eines necessàries al Servei de Salut per
facilitar la gestió i control de la pandèmia i les millors
condicions laborals dels nostres professionals i, d’entre altres
mesures de millora de les condicions de treball: proposar a la
mesa sectorial un pla d’estabilitat laboral; donar continuïtat
assistencial amb la cobertura i contractació dels professionals
necessaris per donar atenció a la COVID-19 fins al control de
la pandèmia; proposar a la mesa sectorial de Salut un sistema
de puntuació addicional a efectes de borsa de treball pels
professionals que han treballat a la pandèmia COVID-19 i
establir un indicador de valoració a efectes de carrera
professional; proposar a la mesa sectorial de Salut un pla de
fidelització i captació de nous professionals i adequar el règim
de permisos i vacances del Servei de Salut previ acord amb la
mesa sectorial. 

Totes aquestes mesures que, esperam, comptin amb el seu
suport, van encaminades a reforçar el sistema de Salut i donar
reconeixement als seus professionals. Una feina que va
començar la conselleria el 2015 i que s’ha traduït en un
creixement del 43,5% del capítol de personal: gairebé 235
milions d’euros. Un increment del personal estatutari del servei
de Salut de 14,5% -més de 2.000 treballadores en només sis
anys; una apujada de l’import de la massa salarial de més de
150 milions d’euros, repartits en 65,5 milions per a la
incorporació de nous efectius i personal, i 85 milions per a
millores retributives dels nostres sanitaris.

I, dins aquestes millores podem comptar: la carrera
professional, només hi ha cinc comunitats autònomes que la
paguen; el reconeixement de la superposició de jornada com a
temps de treball dels professionals d’infermeria; augment del
preu de l’hora de les guàrdies, estam entre les comunitats on
més es paga la guàrdia; la recuperació de la incapacitat laboral,
a partir del cinquè dia es paga el cent per cent del salari; el
pagament de guàrdies a dones embarassades i en període de
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lactància; i l’estabilització de les plantilles a través
d’oposicions.

Totes aquestes mesures, a més de les que hem proposat a les
esmenes, suposen un vertader reconeixement als nostres
sanitaris que, ara, han demostrat una dedicació que ja venia de
lluny i seguirà en un futur. Gràcies, Sra. Presidenta.

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, presidenta. Pensam que és molt interessant avui
poder debatre sobre el reconeixement als professionals que han
fet feina a l’àmbit sanitari, no només professionals sanitaris -
com recull aquesta iniciativa- en el dia d’avui. Uns
professionals que han fet algun sobreesforç a nivell físic,
psicològic, emocional, amb unes càrregues de l’enfrontament
amb el desconegut, amb unes situacions molt difícils a la nostra
comunitat autònoma que, certament, ha fet també per la part de
la gestió un esforç diferent a unes altres. 

Jo agrairia molt sincerament a la Sra. Marí si, per favor,
pogués fer arribar aquest tipus de propostes a la comunitat de
Madrid, a la Sra. Díaz Ayuso, perquè les pogués implementar
perquè em sembla que són molt interessants.

En aquest sentit, nosaltres el que fem amb aquestes esmenes
concretar algunes qüestions, com per exemple, no només amb
aquesta paga única, com bé ha explicat la Sra. Fernández, sinó
en termes de fidelització, amb un establiment de mòduls
retributius especials o amb una adequació de règim de permisos
i vacances, tot en el marc de la negociació dins la mesa
sectorial, perquè són els professionals els qui tenen molt a dir
a l’hora de poder vetllar per als seus interessos i quines són les
seves reclamacions.

En definitiva, pensam que aquestes esmenes venen a
millorar la proposta; pensam que s’ha fet molt però que se n’ha
de fer encara molt més; vivim una segona onada, no sabem si
arribarà una tercera; estam pendents d’una vacuna i de
tractaments eficaços, aleshores, tots el reconeixement que se’ls
pugui donar als professionals sanitaris i no sanitaris que fan
feina en el Servei de Salut, benvingut sigui i aquí trobaran el
suport d’Unides Podem. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la defensa d’aquesta esmena, per part del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula la Sra.
Campomar, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo crec que ja les meves
companyes han destacat quina era la intenció de les esmenes,
que nosaltres suportam i, bé, jo esper que la Sra. Marí les
tengui en compte perquè crec que és l’important.

A mi m’agradaria dir al Partit Popular que vostès, no fa
molt vàrem debatre en el Ple una proposició no de llei seva
sobre fidelització de personal sanitari. Vostès focalitzen, fan
banderes, perquè el que els agrada només és sortir amb
banderes, però no amb solucions ni realment coses que
serveixin a la gent ni als treballadors sanitaris. En el tema de la
fidelització, tenen una bandera, que és el català. En el tema
d’ara, de la COVID, tenen una bandera, que és la paga
extraordinària. Però això no és el que volen els sanitaris, els
sanitaris realment estan cansats, estan esgotats, jo li puc dir
perquè tenc una filla infermera i li puc dir, realment, estan
esgotats.

Però el que volen..., no es tracta de doblers, volen
reconeixement de la seva feina, volen estabilitat laboral, volen
oposicions, volen que se’ls reconegui i es posin millores a llarg
termini, Sra. Marí!, a llarg termini. Volen una estabilitat, volen
que no hi hagi retallades de personal, sap el que li vull dir? Sap
el que li vull dir, quan li dic retallades de personal? No volen
que facem el que va fer el Partit Popular. I volen que s’afronti
la COVID amb mesures, com els rastrejadors, unitats especials
de COVID, alliberament de l’Atenció Primària, que són les
mesures que en aquests moments s’estan duent a terme. Que a
mi m’agradaria que, ara que Madrid imposa els seus criteris
sobre la resta de regions, a mi m’agradaria que fos el que
aprengués, realment la Sra. Ayuso el que hauria d’haver fet és
aprendre de les bones mesures que s’han fet a altres parts, i no
voler donar lliçons, el que ha de fer és aprendre i anar a
escoleta. 

Per tant, nosaltres realment el que voldríem és que vostès,
realment, volguessin millorar les condicions dels sanitaris i no
volguessin fer banderes, que és el que saben fer. Moltes
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 la veritat és que, com que vostès han
fet esmenes i van després del grup proposant, la meva
intervenció anava en una línia i vistes les intervencions de
vostès, dels que fan esmenes, l’hauré de reestructurar!, i li diré
per què, sobretot, Sra. Campomar. 

Tenen vostès una fixació amb la comunitat de Madrid...
espectacular! Per a cada referència... la Sra. Ayuso surt més
aquí que el Sr. Sánchez i, fins i tot, -en aquest tema- que el
Col·legi Oficial de Metges, que el Col·legi Oficial d’Infermers,
que el Col·legi Oficial de Fisioterapeutes, que SATSE -
sindicats d’infermeria-, que SIMEBAL -sindicats de metges-,
i que SAE -Sindicat de Tècnics d’Infermeria-, que són els que
denuncien cada dia aquí la falta de conciliació, les mesures de
canvi d’horaris unidireccionals per part de la conselleria, la no
retribució, no haver tingut descans o reivindicar ells els primers
que tenguessin un lloc on allotjar-se, per no contagiar els seus
familiars, no surt, però és habitual que no hi hagi autocrítica.
No seré jo qui defensi la Sra. Ayuso.
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Jo el que sí defensaré és que vostès, els seus socis a la
comunitat valenciana aprovin la nostra proposició del mateix
que es debat aquí, que ja l’ha aprovada amb retribucions i amb
descansos la Junta d’Andalusia i Castella i Lleó, ho dic perquè
ha obrim el mapa gros de les administracions de les comunitats
autònomes, facin vostès un poc de rigor amb referències que ja
han assolit abans que nosaltres, juliol, Diari de Sessions de la
Junta d’Andalusia, i vostès duen aquí unes esmenes que
m’agraden molt, ja li ho dic, que tenc dubtes de veure com
quedarà això, que són una proposició no de llei, però és que la
duen el setembre -el setembre-, quan es demana des del mes de
maig, no el que demana el Partit Popular, sinó el que demanen
els afectats que són els treballadors i treballadores sanitaris, i
estic d’acord amb el que deia la Sra. Martín, i sociosanitaris de
residències públiques, de diferents àmbits.

Per tant, estic un poc... ara mateix sí que necessitaré tornar
mirar cadascun dels punts i obviar les seves intervencions per
veure a què donam suport.

També li diré una cosa, senyora..., als grups proposants i és
que, la veritat, és que la seva proposició no de llei recull dues
coses, dues coses que no ha fet aquest govern: una, el tema de
la retribució, malgrat que obviïn en el primer paràgraf, al segon
sí que detalla retribució i específiques en segons quines línies,
no parla del període, jo crec que és important tenir un
acotament del període que s’ha de reconèixer, per una qüestió
també de mera justícia amb els treballadors i treballadores que
ho han patit, que no han estat tots, i sobretot perquè estableixen
unes mesures. Per tant, crec que fins i tot hi ha coses que es
poden transaccionar i que no obvien una amb l’altra.

Això de la mesa sectorial és imprescindible, no només és
imprescindible, hauria d’estar al primer punt de tot, perquè és
amb ells que s’ha de parlar i s’ha de negociar.

I quan parlam del tema del reconeixement, a part dels
aplaudiments i que podem amollar una estàtua i una jornada en
mig d’una plaça amb la figura d’un sanitari, d’una sanitària, a
mi em sembla molt bé, però el que necessitem realment és
reconèixer unes retribucions pròpies d’hores fetes, en excés;
reconèixer sobretot que hi ha hagut gent que ha fet més hores
sense exigir-les, és a dir, més enllà per no deixar un pacient
amb els canvis de torn; que hi ha hagut unes baixes importants
per part de molt de personal sanitari pels seus contagis, que
també han hagut de suspendre les seves vacances o no les han
pogudes tenir, juntament amb el descans o la jornada amb els
seus fills i filles o familiars durant el període no lectiu escolar,
per pura responsabilitat, per pura responsabilitat i vocació
d’aquests treballadors i treballadores.

Per tant, crec que s’han de fer... s’hauria de fer quasi una
PNL de les esmenes i de la proposta que du el Partit Popular
aquí, però no obviar la necessitat de reconèixer la retribució, la
retribució econòmica que pertoca i, evidentment, sí reconèixer
que totes aquestes millores en les condicions laborals es facin
de forma efectiva.

El que no pot passar de cap de les maneres una altra vegada
és que les gerències dels hospitals imposin els canvis de torn,
fins i tot les guàrdies d’un dia per l’altre, com ha passat. 

Insistesc, quan duguem hemeroteca del que fa una
comunitat autònoma o una altra comunitat autònoma, estaria bé
posar aquí la quantia de denúncies que han fet aquests
representants de les associacions professionals de tots els
sanitaris de la comunitat autònoma a totes les illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del 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 al resto de diputados.
Bueno, yo creo que después del Decreto 8/2020, que se ha
convertido ahora en ley en este parlamento, lo mínimo que
puede hacer este mismo parlamento es aprobar proposiciones
como esta con la que, por supuesto, estamos de acuerdo.

Sorprende oír a los grupos que dan apoyo al Gobierno decir
que están de acuerdo con el agradecimiento debido a los
médicos y sanitarios, después de haber blindado por ley de esta
parlamento un ataque sin precedentes a sus derechos
consolidados, saltándose la negociación colectiva y actuando
de forma déspota para desposeerlos de estos derechos, con
movilidad forzosa e imposiciones horarias desde el mismísimo
Parlamento balear, en vez de legislar para mejorar sus
condiciones laborales, que era lo que se merecían, y más en una
ley que se titula de impulso económico y de agilidad
administrativa, bueno, pues...

Por lo tanto, considero que es acertada esta proposición no
de ley, por cierto resultó curioso también escuchar, en el último
pleno del Parlamento, a la Sra. Armengol decir que considera
que los policías y guardias civiles que trabajan en las islas
deberían tener un plus de insularidad mejor, y luego negar la
equiparación del plus de insularidad del personal sanitario, que
sí depende de ella, con el plus de insularidad canario, que es lo
que venimos reivindicando desde hace tiempo nosotros, bueno,
pues...

En cuanto a las enmiendas, no llego a entender bien eso de
“establecer un reconocimiento laboral que dote de las
herramientas necesarias al Servicio de Salud para facilitarle, al
Servicio de Salud, la gestión y control de la pandemia”, es que
no tiene nada que ver. O sea, el Gobierno tiene que gestionar la
pandemia de la mejor forma, y subir el sueldo o gratificar
económicamente a médicos y sanitarios no impide que el
Ibsalut gestione correctamente el control de la pandemia, es
que no entiendo ni siquiera la redacción. 

Entonces..., hombre, lo que proponen: módulos retributivos
especiales para quienes han aumentado la jornada,
reconocimiento de días especiales, un plan de estabilidad
laboral; todo esto está fenomenal, pero también es necesario el
reconocimiento a nivel económico, que es lo que está pidiendo
esa proposición no de ley del Grupo Popular.
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Por tanto, nosotros apoyaremos la proposición...vamos, a la
espera de cómo quede, pero en principio apoyaríamos la
proposición original. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, a
nosaltres aquesta iniciativa que avui presenta el Partit Popular
ens sembla bé, ens sembla bé com a una gratificació que
mereixen els professionals sanitaris i com a una manera també
de reconèixer una tasca que han fet. Estic d’acord que ells
volen estabilitat, estic d’acord que ells volen el reconeixement,
però estic d’acord també que si vostès els ofereixen una
gratificació segurament diran que sí i no s’ho plantejaran, no
diran: no, no la vull, perquè el que jo vull és un reconeixement
laboral i una estabilitat. Comencem per aquí, perquè la
pandèmia ha vingut per aquí i han estat uns mesos molt
intensos.

La Sra. Campomar deia que ella coneixia de prop el
problema, idò segurament en aquest cas que vostè ha anomenat
li agradaria molt poder rebre una gratificació. Què ha de ser
prèvia a la mesa sectorial? Que ho sigui prèvia a la mesa
sectorial, en qualsevol cas, això ja sap el Govern com ho haurà
de fer i com ho haurà d’establir.

Té voluntat el Govern de pagar aquesta gratificació?
Aquesta és la gran pregunta que aquí es planteja al dia d’avui.
La voldrà pagar aquesta gratificació? Idò, llavors els
mecanismes, els protocols i les maneres ja s’estudiaran, que
segurament ja estan prèviament estudiades.

Ens sembla bé aquesta proposició no de llei, nosaltres els
donarem suport, com no podria ser d’altra manera. I vull dir
que les esmenes són una proposició no de llei en si mateixa, jo
no dubt de la bona intenció d’aquesta proposició no de llei, no
en dubt, ara bé, també li diré que sembla que, més que tenir
bones intencions, és neutralitzar la proposició que ens du avui
el Partit Popular, és a dir, és que la neutralitza per esgotament
perquè té una feinada al darrere. A més, els record que vostès
donen suport al Govern, poden alçar el telèfon i dir a la
consellera i al Govern: Govern, consellera, presidenta, per
favor, podem posar això en marxa?, i no sempre instar el
Govern que faci coses.

No dubt de la mala intenció, però està clar que neutralitzen
la proposta que avui du el Partit Popular i, en qualsevol cas, ens
semblen malament? No, ens semblen beníssim, però crec que
la intenció, tot i que damunt el paper està ben escrita, crec que
al final és una mica això, fer desaparèixer la proposta inicial.

Així és que nosaltres hi donarem suport i ja serà el PP qui
digui si accepta o no les esmenes, i nosaltres ja decidirem, que,
per suposat, no ens hi oposarem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari... correspondria ara al Grup
Parlamentari Mixt, però no han comparegut. Per tant, procedeix
ara la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts per la
qual cosa es demana, en aquest cas al Partit Popular, si volen la
suspensió o si podem continuar.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Així doncs té la paraula la Sra. Marí, per un temps màxim
de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa temps que els grups que donen
suport al Govern no ens presentaven esmenes que millorassin
i enriquissin les propostes inicials, últimament les esmenes eren
per instar el Govern o la conselleria a seguir treballant, a seguir
implementant, a continuar..., així que des del Grup Popular
avui agraïm les esmenes presentades per aprovar una proposta
més àmplia.

Mentre grups parlamentaris, com MÉS per Mallorca i
Podem, se centren a criticar altres comunitats autònomes, el
Partit Popular de Balears se centrarà en fer propostes per
millorar la situació dels sanitaris i els ciutadans d’aquestes illes.

A la proposició no de llei que presenta avui el Grup Popular
el que proposam és que s’aboni una paga extraordinària
COVID, addicional a les ja existents, i complementària al salari
i que aquesta sigui negociada a la mesa sectorial, així com
l’augment de l’import de les hores extraordinàries. Consideram
que la proposta del Partit Socialista, Podem i MÉS per
Mallorca també és necessària, millorar les condicions laborals
dels nostres professionals sanitaris avui més que mai és
necessari. El que no entenem és que la proposta que fan sigui
de modificació de la nostra i no complementària.

A les seves esmenes que presenten no es proposa una
compensació per tota la feina i l’esforç realitzat per a
professionals, són propostes de futur les quals benvingudes
siguin, però s’han de compensar els darrers mesos i també
millorar el futur. Les mesures que proposen són necessàries,
com ja he dit, com, per exemple, un pla de fidelització que fa
anys que reclamam des del Partit Popular. Ara el que reclamam
nosaltres és una paga, un premi com el que ja s’ha aprovat a
altres comunitats autònomes i, a partir d’aquí, millorar i
implementar tot el que consideren necessari.

Per tant, des del Grup Popular els proposam una transacció
i que les esmenes que presenten els grups parlamentaris que
donen suport al Govern, passin a ser esmenes d’addició  i no de
modificació, el que proposen complementa la nostra proposta,
però no la pot substituir.

Gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que la Sra. Marí proposa a la resta de grups que han
presentat l’esmena que allà on posa “modificació” sigui
“addició”. Tothom hi està d’acord? No?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Podem fer..., bé, don un recés d’un minut. No més, però per
favor, aviadet, eh!

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el recés, si de cas..., per favor, acabat el recés, si de
cas li donaré la paraula a la Sra. Marí perquè ens expliqui com
ha anat.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Partit Popular ha proposat que
les esmenes de modificació que presentaven els grups
parlamentaris que donen suport al grup, fossin d’addició i no de
modificació de la proposta inicial que presenta el Grup
Popular.

Els grups proposants de les esmenes no accepten que
aquestes esmenes siguin d’addició, segueixen sent de
modificació. Per tant, demanam que es voti la proposta inicial
del Partit Popular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Idò, acabat el debat, passam a votar la Proposició
no de llei RGE núm. 8170/20.

Vots a favor?

En contra?

Abstencions? Cap.

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor; 6 en contra; cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei
RGE núm..., 

(Remor de veus)

Ah, hi ha hagut empat, 6 i 6. Perdonau, idò hem de tornar
votar. Disculpau, s’ha produït un empat, per tant, hem de tornar
repetir la votació, seguint el que ens marca el Reglament.

Vots a favor?

En contra?

Es torna produir un empat. Per tant, passam a una tercera
votació.

Vots a favor?

En contra?

Així doncs, hi torna haver un empat i es dirimirà en el ple
del Parlament, quan així ho consideri la Mesa del Parlament.

V.2) Proposició no de llei RGE núm. 8690/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca i Mixt, pel procediment d’urgència, relativa
a per una vacuna universal i assequible contra la COVID-
19.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8690/20, presentada conjuntament pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca i Mixt, pel procediment d’urgència, relativa a per
una vacuna universal i accessible contra la COVID-19.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, la Sra. Campomar, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres creiem que el tema
de la vacuna en el tema de la pandèmia que ens trobam
actualment és un tema important perquè realment ha creat
moltes expectatives i és una mica el que veu la majoria de gent
com una sortida definitiva a aquesta pandèmia.

La qüestió és que realment, al llarg de la història, tenim
històries de tot tipus i de dificultats també per qüestions
econòmiques per poder accedir a diversos tractaments de
malalties, com és la SIDA, com és l’Ebola i com són altres
qüestions, per tant, creiem que en aquest moment la qüestió és
que milers de persones esperen avui la vacuna com la millor
esperança per acabar amb la pandèmia, que es fabriqui i es
distribueixi ràpidament i que sigui assequible per a totes les
persones, per així com sigui que ningú no quedi relegat a la cua
pel lloc on viuen o pels seus ingressos.

Nosaltres creiem, i així hem fet aquesta proposta, que és
una vacuna, entre cometes l’hem anomenada d’universal, o
sigui que tengui possibilitats d’arribar a tothom en condicions
d’accés accessible, que tengui un valor d’igualtat i solidaritat
com a eixos centrals, per protegir realment tot el món, tota la
humanitat i que realment totes tornin funcionar de forma
segura. I creiem que per a això es necessita un valent acord
internacional, perquè el món només serà segur quan tots i totes
ens puguem beneficiar d’aquests avanços de la ciència per
accedir a una vacuna, on suposa un gran repte polític.

De fet, jo ara volia afegir, això és bàsicament el que ens va
dur a presentar aquesta proposició no de llei, allà on demanam
aquest acord mundial que asseguri aquest accés, i després
d’això veiem que hi ha una carrera per trobar la vacuna, unes
carreres de diferents països, etc., però creiem que no es pot
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deixar de la mà del mercat aquest possible accés a la vacuna, i
no tan sols pel tema de la salut, sinó també per tema
d’economia, perquè realment tot això du una sèrie
d’externalitats, perquè encara que els rics es vacunin ni tan sols
deixaran d’estar protegits si la resta del món encara pot estar
contagiada. O sigui que per protegir a nivell mundial, a nivell
global, hem de protegir primer els més vulnerables i no
acaparar ni tancar fronteres a ningú, perquè realment si
vacunam la qüestió és que hem de trobar una fórmula per fer
front de forma global a aquesta pandèmia. 

El que és segur és que aquesta pandèmia no desapareixerà
i conviurà amb nosaltres o per a sempre o per a molts d’anys,
per tant hem de millorar els tractaments, hem de millorar la
vacuna, hi ha molts d’estudis sobretot d’un metge britànic, el
senyor Jerri... -ara no trob el nom- Jeremy Farrar, que ja va
avançar a finals del 2019 la possibilitat d’aquesta pandèmia,
que diu que si aconseguíssim vacunar un 20 o un 30% de les
persones de la població a nivell mundial de cada país podríem
tornar tal vegada a la normalitat. Però no podríem tornar a la
normalitat si hi ha països que acaparen aquestes vacunes,
només es vacunen ells, i la resta, hi ha països que ni tan sols
poden tenir accés a aquestes vacunes.

Per tant, aquesta proposició és més que res posar sobre la
taula que hi hauria d’haver un acord, un consens a nivell
mundial que per sortir d’aquesta pandèmia és qüestió de
prioritats i és qüestió de veure en conjunt i no només una
qüestió de mercat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Correspondria ara també la defensa pel Grup
Parlamentari Mixt, però no han comparegut. Així, doncs,
obrirem 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, diputats i diputades. Des del Grup
Popular consideram molt necessari seguir treballant de forma
conjunta amb totes les institucions nacionals i europees per
combatre el virus, per millorar els coneixements, l’experiència
i els recursos. 

Votarem a favor d’instar el Govern espanyol, la Comissió
Europea i l’Organització Mundial de la Salut a treballar en un
acord mundial que asseguri l’accés ràpid i assequible a vacunes
i tractaments contra la COVID. Moltes 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, presidenta. Des d’Unides Podem votarem a favor
d’aquesta iniciativa perquè té sentit, té sentit sanitari, té sentit
social i té sentit econòmic. Té sentit sanitari perquè necessitam

aquesta immunitat global per poder protegir tota la població i,
com bé ha explicat la Sra. Campomar, es necessiten tota una
sèrie de ràtios i de percentatges perquè les vacunes siguin
efectives.

Evidentment, té sentit social, perquè la salut és un dret i és
de justícia garantir-lo a totes i a cada una de les persones i, com
bé es va fer a la iniciativa legislativa popular “Medicaments a
un preu just”, hem de reclamar que aquesta vacuna pugui
arribar a preus assequibles, que pugui arribar a tothom, bé
perquè tengui la consideració de bé d’interès general, d’acord
amb el dret internacional, o bé de llicència obligatòria, segons
la legislació espanyola, i posar els recursos públics també en
marxa per poder-la produir. I aquí voldríem recordar que tenim
tota una sèrie de laboratoris que són de l’Exèrcit que podrien
ser molt adients per poder fabricar aquesta vacuna, a més de
recursos d’universitats i d’altres indrets del nostre sistema
sanitari.

La COVID ha mostrat que les desigualtats socials afecten
la salut, pateix més qui manco té, per això, és del tot de justícia
que aquesta vacuna arribi a tothom. Així que donarem el vot
favorable a aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Campomar, ja li anunciï que
donarem suport a la proposició no de llei, a la iniciativa que
vostè, el seu grup i el Grup MÉS per Menorca duen avui aquí,
i en els terminis, a més, que els consider molt precisos, sobretot
quan vostè fa l’exposició de motius i argumenta el seu punt,
tenia por que quan arribàssim aquí, al punt concret de la
mesura..., diguéssim a reprovar algú, sobretot l’àmbit tal
vegada competencial, però no, és molt precisa i a més molt
necessària. Ja li dic, presentada el maig, imaginem-nos-ho ara,
o sigui, encara més.

Li volia fer una reflexió envers d’això, és a dir, fa vostè una
menció a l’inici del contingut de la iniciativa, que a una crisi
sanitària no es pot actuar com s’ha fet fins ara, la salut
individual depèn de la salut col·lectiva, i insta vostè una
resposta conjunta de les administracions precisament per
arribar aquí, que sigui accessible per arribar a les persones en
la lluita contra la pandèmia.

És clar, això és la cooperació i això és un estat vertebrat
amb una sanitat pública on el ministeri precisament té aquesta
responsabilitat. Independentment de l’àmbit competencial,
quan es produeix una situació de crisi i no totes les comunitats
autònomes poden respondre, per a això hi ha el ministeri, per
a això hi ha el govern central d’un estat. I no és que qüestioni
les competències, és que, a més a més, pel que ha de vetllar és
per l’interès i la igualtat d’oportunitats de tots i sobretot per
garantir la salut pública de tots els ciutadans i que no hi hagi,
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diguéssim, fronteres, duanes dins del territori nacional o estatal
o el que li vulguem dir.

La Unió Europea fa aquest reconeixement precisament, en
el mes de juliol ja, a través del Parlament, el Parlament extreu
una estratègia de salut pública, que és aprovada pel Parlament
i duta a terme per la comissió, on diu exactament quasi el que
vostè ha dut aquí a aquest punt, no tan sols l’Organització
Mundial de la Salut, sinó el mateix Europarlament i la
comissió, una acció coordinada; fins i tot diu, i és un tema del
qual qualque dia en parlarem, diu allò d’una cartera única de...,
una targeta de vacunació única, precisament per abordar
aquesta situació, i ja ha destinat 6.200 milions d’euros a la
distribució d’aquestes vacunes. Crec que el nostre estat serà
responsable amb això, que sigui garantida. I diu, a més, que
aquestes vacunes han de ser segures, hi ha d’haver total
transparència en la distribució -això ho diu el Parlament, és a
dir, els nostres eurodiputats a Brussel·les-, i la responsabilitat
per totes les empreses, les empreses farmacèutiques
especialment.

Però miri, tendrem un repte també nosaltres aquí, Sra.
Campomar, i serà que la nostra cooperació al desenvolupament,
la nostra ajuda pública i una oficial al desenvolupament, com
a mínim als indrets on no arribi això, i no parl només del nostre
estat, sinó dels més vulnerables, la solidaritat garanteixi això
que proposam aquí i que no sigui només per al nord, sinó que
sigui també per al sud. Per tant, la nostra orientació de la
cooperació al desenvolupament també serà una eina, un
instrument per a això que vostè esmenta aquí, i que sigui igual
i universal a tot el planeta. 

Volia fer aquesta reflexió perquè és una oportunitat per fer-
ho, no tan sols quant a aprovar el punt que vostè du, sinó
perquè és un tema prou transversal a tots els àmbits de la salut
pública, l’equitat i evidentment la garantia de la dignitat de les
persones i la seva salut. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. A mí me llama la atención, en la
exposición de motivos también, que ustedes dicen que en estos
momentos no podemos permitir que actúen las fuerzas del
mercado y piden que la vacuna, literalmente, se fabrique y se
distribuya rápidamente, que se fabrique y que se distribuya,
está usando el “se” impersonal, evitamos el sujeto, pero la
pregunta es: ¿quién la fabrica? ¿Quién la distribuye? Es que no
nos va a caer del cielo. Entonces, si ustedes restringen la
iniciativa privada están frenando líneas de investigación. Los
gobiernos pueden subvencionar la investigación, pero ¿qué
ganamos con excluir a la iniciativa privada o a las reglas del
mercado? ¡Déjenlos que investiguen y que avancen!

Afortunadamente, la propuesta concreta suaviza luego lo
manifestado en la exposición de motivos, porque una cosa es lo

que cueste la vacuna y otra que luego los estados arbitren
medidas para que la vacuna llegue a todos, que es lo que
ustedes piden, en definitiva.

Por supuesto que estamos de acuerdo con esto, de hecho no
entiendo qué país podría querer que el resto no accediese a la
vacuna, tratándose de una pandemia mundial, todos los estados
del mundo están interesados, por pura lógica, en que la vacuna
llegue a todos; al contrario de lo que ha manifestado la Sra.
Campomar en su intervención, con lo que yo no estoy de
acuerdo, ha llegado a decir que un estado podría quedarse la
vacuna para él y luego no dársela a los demás. Esto no creo que
funcione así, vamos, me parecería totalmente absurdo, no
entiendo el interés que podría tener ese estado.

Por tanto, sí, debe implicarse, deben implicarse los
gobierno, por supuesto el español que es el que nos compete a
nosotros, está bien que lo instemos desde aquí, espero que
evidentemente no haga falta que lo instemos desde las
comunidades autónomas, que el Gobierno español ya de por sí
actúe como tiene que actuar, y que se implique también la
Comisión Europea y por supuesto la Organización Mundial de
la Salud en este aspecto, y que la vacuna pueda llegar a todo el
mundo para erradicar cuanto antes esta pandemia y esta
enfermedad tan tremenda que está causando millones de
muertes y miseria por todo el mundo.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. 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.
Absolutament d’acord amb aquesta proposició no de llei que
avui capvespre se’ns presenta, en aquesta comissió de Salut, hi
estam d’acord.

Creiem i apostam que aquesta vacuna ha d’arribar a tota la
població sense tenir en compte on viu, és a dir, aquell punt
geogràfic allà on la sort de la seva natalitat -o la mala sort- l’ha
col·locat, la seva nacionalitat, la situació econòmica, l’edat, la
salut. Si no és això, aprofundiríem en grans desigualtats que,
per a nosaltres, són indecents, són repugnants i són injustes.

Hem de recordar a qui afecta, la pandèmia, bé ens afecta a
tot, ens ha igualat, no?, per la part baixa, cosa que, tal vegada
i a la llarga, quan ho analitzem sociològicament, ens haurà
donat una lliçó, però afecta la gent gran, a aquelles persones
que tenen malalties cròniques, els que són pobres, i hem de
recordar que en aquest món global hi ha continents sencers que
ho són, la manca d’accés a la sanitat de qualitat, aquelles
persones que així es troben, unes condicions laborals precàries
o molt dolentes.

I aquest món globalitzat, que ens ha dut coses bones i
d’altres dolentes, com que al final tots els centres històrics
s’assemblen, que totes les marques es venen pertot arreu, té un
gran repte per demostrar: que és bo, que pot ser bo que siguem
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un món global, i aquesta pot ser una excusa perfecta per
demostrar que això és.

 I quan parlam que països del món no volen, com ha dit la
Sra. Idoia Ribas, que entenc el seu missatge però que li he de
recordar que, moltes vegades, les grans farmacèutiques
experimenten les seves vacunes a països pobres de l’Àfrica, i
que no pensen que tots siguem iguals. Vostè deu pensar en
aquest primer món però hi ha un tercer món, un segon i tercer
món, que moltes vegades són víctimes fins i tot de les
investigacions, tot i que entenc el que ha volgut dir.

Així és que, igualem-nos tots en la lluita contra el virus i
esperem que aquesta proposició no de llei, nosaltres hi posarem
tota la fe que és necessària, arribi a bon port i que així sigui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Gràcies, Sra. Presidenta. A la compareixença de la setmana
passada de la consellera de Salut i Consum, en el Ple del
Parlament, ja vaig comentar que el debat polític relatiu a la
gestió sanitària de la pandèmia en aquest debat existia massa
enrenou, un debat que ha generat massa enrenou i que ha
enterbolit la realitat política del nostre país, amb afirmacions
rotundes, amb acusacions, paraules molt gruixudes i, en
qualque ocasió també posant en qüestió l’evidència científica
en relació amb mesures preses pels diferents governs.

Si més no, és vera que, per sort, per a la nostra societat, per
a nosaltres, per als nostres coneguts, per als nostres familiars,
per al nostre país..., de manera paral·lela a tot aquest debat que
es produeix dia a dia, i malgrat tot aquest enrenou, existeix la
comunitat científica a tot el món que, de manera incansable,
treballant pràcticament des del primer dia per trobar una
vacuna que, amb les màximes garanties possibles, sigui capaç
de generar anticossos enfront de la pandèmia produïda per la
COVID-19. I no només ens hem de fixar en la comunitat
científica de Mallorca, de Balears, d’Espanya, d’Europa, dels
Estats Units que, com bé dic, fan feina en aquest sentit, sinó
que també hem de posar en valor la disposició de tots aquells
voluntaris que es presten a ser inoculats per les vacunes que ara
mateix estan en fase experimental per conèixer les seves
reaccions. I, evidentment, si no fos per la tasca que
desenvolupa la comunitat científica, per una banda, i per
l’altruisme de tota aquesta gent que, de forma voluntària, es
presta a testar les vacunes amb les quals es fa feina, ara mateix
no podríem tenir aquest debat. Per tant, crec que és important
que vagi per davant, també el nostre agraïment i reconeixement
a aquests dos col·lectius. 

Com bé diu la PNL a la seva exposició de motius, ara
mateix l’aparició d’una vacuna que, per una banda, sigui segura
per als éssers humans i, per l’altra, sigui efectiva en relació amb
la COVID-19, és la major esperança que tenim, primer, per
deixar enrere la situació sanitària actual i, també -també ho hem

de dir- per revertir la situació econòmica a la qual ens condueix
la situació de la pandèmia a Espanya i a la resta del món.
Evidentment, la vacuna tendrà aquest doble efecte i crec que és
important tenir-ho en compte. 

Si més no, si ho miram des de l’àmbit sanitari, que és
l’esperit d’aquesta PNL, crec que la població mundial ja ha
pagat un preu massa car en relació amb aquesta pandèmia com
perquè, una vegada existeixi una vacuna efectiva, segura, que
realment tengui conseqüències positives sobre les persones en
relació amb la neutralització de la COVID-19, trobi barreres o
restriccions, dificultats, per poder accedir a aquesta vacuna.
Com dic, la població mundial ja ha pagat un preu massa car
com perquè, una vegada que tenguem la solució damunt la
taula, aquesta solució encara conegui restriccions que limitin
l’accés de la població a aquesta vacuna. A això ni ens ho
podem permetre des d’un vessant sanitari, ni tampoc ens ho
podem permetre des d’un vessant econòmic. 

Per tot això, són tan importants, per exemple, les
conferències de donants que es desenvolupen en el marc de
l’Organització Mundial de la Salut i a la qual Espanya ha
contribuït, amb una aportació de 125 milions d’euros; la
compra anticipada de dosis de diferents laboratoris que tenen
les vacunes més avançades, segons una informació recent, el
proper mes d’octubre hi haurà novetats en relació amb aquestes
vacunes que ara mateix es troben en una fase experimental més
avançada, o, com bé deia la companya d’Unides Podem, en
relació també amb mesures com la que es va aprovar en aquesta
comissió relatives a la ILP per un preu just del medicament.
Són tot mesures que condueixen al fet que, l’accés a aquesta
vacuna, una vegada tenguem les garanties que és efectiva i
segura, es puguin aplicar a la població.

Si més no, crec que el debat que tenim avui serà el primer
de molts que s’esdevindran, sobretot a partir del moment que
hi hagi una vacuna que actuï en aquest sentit, perquè ara mateix
no ens hem d’enganar...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Dalmau ha d’anar acabant. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

... -d’acord-, no ens hem d’enganar i crec que queda un camí,
un llarg camí per recórrer, en relació amb assolir la fita per
tenir una vacuna segura, efectiva i universal. I com que se m’ha
acabat el temps, ho deixaré aquí.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ara té la paraula la Sra. Campomar, per al torn de
contradiccions. 

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Ah, perdó. Molt breument, Sra. Presidenta. Jo, en primer
lloc, donar les gràcies a tots els grups perquè estiguin a favor
de la proposició no de llei. 
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Jo crec que avui és un moment, ja veurem i esperem que no,
que no haguem de lamentar qüestions sobre la vacuna, avui és
un moment per tenir esperança, que esperem que vagi bé, que
predomini el seny, la ciència i la solidaritat, i perquè per a
salut, el benestar social i econòmic, és el millor per a tothom,
no?, perquè, malauradament, els més vulnerables ja han pagat
molt cara aquesta pandèmia.

Moltes gràcies a tothom. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Acabat el debat, passam a... entenc que es pot aprovar per
unanimitat?

Idò així, doncs, en conseqüència queda aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 8620/2020, relativa a una
vacuna universal i assequible contra la COVID-19.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 9854/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del nou defensor dels usuaris del sistema sanitari públic de les Illes Balears, per tal de celebrar una sessió informativa per conèixer quines accions pensa prendre el defensor dels usuaris del sistema sanitari públic per garantir els drets dels pacients de Formentera a l’hora de comptar amb la base operativa del 061.
	III. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 11192/20, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, de sol·licitud de compareixença del director general de la Gerència d’Atenció d’Urgències 061, Sr. Antonio Francisco Bellver i Julià, per informar sobre el funcionament de la base operativa del 061 a Formentera.
	II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 10319/20, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, de sol·licitud de compareixença de la directora general de Salut Pública i Participació, Sra. Maria antònia Font i Oliver, per tal d’explicar el Pla de contenció davant els rebrots de la COVID-19.
	IV. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 11297/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, de sol·licitud de compareixença del director de Gestió i Pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Manuel Palomino i Chacón, per tal que informi sobre les mesures previstes per part de la Direcció de Gestió i Pressuposts a curt i mitjà termini per fer front a l’expansió de la COVID-19.
	V.1) Proposició no de llei RGE núm 8170/20, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de la retribució dels professionals sanitaris.
	V.2) Proposició no de llei RGE núm. 8690/20, presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt, pel procediment d’urgència, relativa a per una vacuna universal i assequible contra la COVID- 19.

