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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem
la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, presidenta, Sebastià Sagreras substitueix Maria Antònia
García.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Qualcuna més? Entenc que no.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15413/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença de la consellera de Salut i Consum davant
l’alarma social creada per les informacions publicades a
mitjans de comunicació que confirmen irregularitats en
procediments de contractació.

Passam, idò, al debat del primer punt de l’ordre del dia
relatiu a l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15413/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença de la consellera de Salut i Consum davant
l’alarma social creada per les informacions publicades a mitjans
de comunicació que confirmen irregularitats en procediments
de contractació.

Per a la seva defensa té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares la Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a los diputados y a las
diputadas de esta comisión. Nosotros hemos presentado esta
iniciativa para solicitar la comparecencia urgente de la
consejera de Salud, ante la alarma social creada por las
informaciones publicadas en medios de comunicación que
confirman irregularidades en procedimientos de contratación.
Concretamente, nos referimos a una noticia publicada por el
periódico Última Hora, el pasado domingo 18 de octubre, que
lleva un titular que dice que “el Govern se ve forzado a
legalizar más de cien compras irregulares de material sanitario,
tiene que recurrir a un proceso extraordinario debido a la
acumulación de contrataciones verbales y el Consultivo valida
las adquisiciones, pero avisa de posibles responsabilidades
administrativas o penales”.

En fin, aquí de lo que se trata es que, parece ser, según nos
indica este medio de comunicación, que las compras de
material sanitario de forma irregular han forzado al Gobierno
a revisar de oficio más de 102.577 entregas de medicamentes
y otros productos a hospitales de las Islas en el último año. Se
trata de un procedimiento endémico en la administración, que
parece ser que se lleva realizando desde los últimos cuatro
años. 

El último de estos procedimientos fue iniciado por el
subdirector de Compras del Servei de Salut, el pasado 20 de
febrero, afectaba a más de 580 proveedores. Y, bueno, este
paquete sigue a otros tres del año pasado, supone una práctica
común aunque se ha reducido en los últimos años, tiene serias
advertencias tanto por parte del Consejo Consultivo como de
la Sindicatura de Cuentas.

De hecho, el primer organismo, el Consejo Consultivo,
informa de forma habitual a favor de estas revisiones de oficio,
no es que esté informando a favor de que se hagan así las
compras, sino que informa a favor de que se anulen los
procedimientos para poder luego pagar a los proveedores.
Entonces, bueno, lo cierto es que estos informes además tienen
ya votos particulares de algunos de los miembros del Consejo
Consultivo que dicen, bueno, que suponen un incumplimiento
generalizado que puede ocasionar responsabilidades
administrativas, contables y en último lugar penales.

Por tanto, por todo esto y atendiendo a lo que dice el
artículo 46 del Reglamento del Parlamento, que dice que
podemos solicitar la presencia de los miembros del Gobierno
de las Islas Baleares para que informen sobre asuntos
relacionados con los departamentos respectivos, por cierto,
también incluso podríamos pedir la presencia de autoridades “y
funcionarios” públicos pertenecientes a las instituciones de la
comunidad autónoma, no es el caso, ésta vez es un miembro del
Gobierno, pero si fuera un funcionario también podríamos
pedirlo, en fin, 46.3; y también en base al artículo 192 del
Reglamento del Parlamento, que dice que podemos pedir a los
miembros del Govern pues una comparecencia delante de esta
comisión para celebrar una sesión informativa.

Por tanto, considero que esto es de suficiente entidad, tiene
una relevancia suficiente como para que la consejera venga a
explicarnos por qué se están sucediendo estas irregularidades
en la contratación pública en el ámbito de su consejería.

¿Tengo más tiempo? ¿Sí? Sí. Vale.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tiene un minuto más. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Vale, fenomenal. Entonces, considero que es necesario que
venga la consejera a explicarnos por qué se están produciendo
estas irregularidades. 

Tuve la ocasión de interpelar a la consejera sobre este
asunto cuando vino a informar con ocasión de los presupuestos,
pero su respuesta no fue para mí satisfactoria, porque ella me
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hablaba de una necesidad, una urgencia, un procedimiento de
emergencia, pero es que no está hablando de esto; estos
informes del Consejo Consultivo no hablan de que se esté
aplicando un procedimiento de emergencia, habla de que se
están haciendo contrataciones al margen de la legalidad. 

El procedimiento de emergencia por supuesto está
contemplado en la Ley de contratos del sector público y no hay
ningún problema si se cumple la emergencia y si así se decreta
esa emergencia pues evidentemente se puede hacer una
contratación de emergencia. Aquí no estamos hablando de una
contratación de emergencia y por tanto sí que, dentro del
ámbito de lo que son todos los presupuestos de la consejería y
la limitación que tenemos de tiempo para poder expresarnos y
para poder interpelar a la consejera, pues no tuve la
oportunidad de poder profundizar en este tema concreto, y por
eso solicito, solicitamos desde mi Grupo VOX, esta
comparecencia de la consejera. 

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Torn de fixació de posicions,
de major a menor, tret del grup a què pertany la presidenta del
Govern, el qual intervendrà en darrer lloc. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Tania Mari, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Des del nostre grup no donarem suport
a aquesta petició presentada per VOX.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Ribas, vostè sap que nosaltres
sempre donam suport a les compareixences quan
l’argumentació entenem que el motiu de la compareixença és
prou argumentada, i quasi sempre ha estat així i per això hem
donat suport o de vegades mai no hem votat en contra, de
vegades hem optat per una abstenció per no trobar aquest
argument.

Evidentment vostè ha esmentat que la consellera va
comparèixer i se li va demanar sobre aquest tema, ja se li havia
demanat sobre uns altres contractes també i va donar
explicacions, evidentment no per a tothom satisfactoris entre
ells el seu grup.

El que passa és que jo no sé si vostè ha rebut i ha demanat
la documentació envers l’informe de la Sindicatura de Comptes
i el Consell Consultiu, més que res per a la resolució i les
recomanacions que hagin donat o si realment el mateix Consell
Consultiu o la mateixa Sindicatura de Comptes, quan el mitjà
de comunicació diu que pot haver-hi responsabilitats penals, no
hagi anat directament a actuar, o l’Oficina de prevenció contra
la corrupció. És a dir, em sorprèn que no hagi actuat sobre
aquest tema. 

Nosaltres evidentment sobre una petició de compareixença
no votarem mai en contra a aquesta cambra perquè sempre ho
hem defensat, però en aquest cas tornar venir la consellera en
el context que ens trobam, quan ha vengut fa quinze dies i s’ha
parlat d’aquest tema, trobam que ara mateix no és necessari,
sobretot pel calendari de compareixences, que sí que entenem
que n’hi ha una que ve després que sí trobam que és prioritària
i important, com d’altres que s’han demanat. Per tant, des del
nostre grup parlamentari ens abstendrem en aquest cas concret.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. Votarem en contra. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Pel Grup Parlamentar El Pi Proposta
per les Illes té la paraula la Sra. Lina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres ens hi abstendrem.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, nosaltres també votarem en
contra d’aquesta petició pels mateixos arguments que ja ha
donat la Sra. Ribas. Vostè ha dit que ja va interpel·lar sobre
això, va tenir l’oportunitat a una de les múltiples
compareixences que ha tengut la consellera. Jo entenc que no
li va agradar la resposta, que no la va satisfer, però venir aquí
avui per justificar una altra compareixença llegint una notícia
de premsa no ens pareix que sigui de rebut. La consellera ha
comparegut moltes vegades en aquesta comissió, de fet hi ha
tantes demandes que compareixença que haurem d’habilitar la
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setmana vinent, de ponències, perquè torni venir una altra
vegada, com vostès ja saben, i no pensam que aquesta
compareixença estigui suficientment justificada.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat passam a votar l’escrit RGE núm.
15413/20.

Passam a votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Els vots telemàtics...

EL SR. SECRETARI:

Són 4 vots a favor, 6 vots en contra i 2 abstencions.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència queda rebutjat l’escrit RGE núm.
15413/20, presentat pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, de sol·licitud de compareixença de la consellera de
Salut i Consum davant l’alarma social creada per les
informacions publicades a mitjans de comunicació que
confirmen irregularitats en procediments de contractació.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
15689/20, presentat pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears (article 46.2), pel procediment
d’urgència, de sol·licitud de compareixença del director
general del Servei de Salut de les Illes Balears, Sr. Juli
Fuster i Culebras, per informar de forma detallada de la
situació actual i les mesures previstes a curt i mitjà termini
per fer front a la COVID-19 al Servei d’Atenció Primària.

A continuació passam al debat relatiu a l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 15689/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes pel procediment
d’urgència, de sol·licitud de compareixença del director general
del Servei de Salut de les Illes Balears, el Sr. Juli Fuster, per
informar de forma detallada de la situació actual i les mesures
previstes a curt i mitjà termini per fer front a la COVID-19 al
Servei d’Atenció Primària.

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, és una
petició de compareixença que no pretén en cap cas anar més
enllà de recaptar, conèixer les sensacions de Juli Fuster. Encara
no l’hem vist en aquesta cambra; és vera que a la consellera sí,

però pensam que ell ens ha d’explicar com es pensa organitzar
tot allò que té a veure amb l’Atenció Primària pel que fa a
aquesta pandèmia, pel que fa al virus, com es pensa també
organitzar allò que no s’arriba a poder, com és el cas dels
circuits respiratoris i els altres, les unitats bàsiques de salut...,
tots aquests indrets que ens preocupen, preocupen a la
ciutadania, i estic convençuda que també a vostès.

Volem informació. No anam més enllà, amb una
intencionalitat que sigui dubtosa o que pugui ser interpretada
com una intenció de fer aquí un judici sumaríssim, però creim
que tenim dret també en aquesta parlament a conèixer de
primera mà quines són les dificultats i què és allò que ens
trobam i què és allò que podem esperar, perquè som encara en
aquesta segona onada, vendrà més el fred i no sabem el que pot
passar, i pensam que la ciutadania, a través dels diferents
portaveus parlamentaris i diputats d’aquesta comissió, té dret
a saber què  ha d’esperar.

Moltíssimes gràcies. I què és el que ha de comprendre,
perquè a vegades també ha de comprendre coses. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. En torn de fixació de posicions de major
a menor, tret del grup a què pertany la presidenta del Govern,
el qual intervendrà en darrer lloc, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Tania Marí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari Popular
també donarem suport a aquesta sol·licitud de compareixença. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Atenció Primària té un rol
extraordinàriament rellevant en l’atenció a la pandèmia, i ens
sembla molt interessant que vengui el Sr. Juli Fuster per poder
explicar els programes que es desenvolupen, aquelles
necessitats o mancances, i també els recursos necessaris que
s’hi haurien de destinar, així que votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gràcies, presidenta. Nosaltres, davant la proposta que es
formula, la compareixença d’aquest alt càrrec, que a més de
gestionar més de 1.800 milions d’euros envers el pressupost en
matèria de salut té la responsabilitat sobre la gerència de molts
d’hospitals de la nostra comunitat autònoma, on hi ha hagut
incidències en situació de personal, en situació de recursos i en
situació també d’atenció en tema presencial, no tan sols als
hospitals sinó també en els centres de salut. Per tant, és una
oportunitat per tot això que en aquesta cambra es va debatent
en diferents preguntes de control al Govern, en diferents
preguntes escrites, i aclarir algunes intervencions també de la
mateixa consellera en temes específics que afecten el Servei de
Salut que dirigeix el Sr. Fuster, evidentment nosaltres davant
aquesta proposta trobam adient la seva compareixença, hi
donarem suport i hi votarem a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Miquel Ensenyat, per cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En vista que avui la
proposant fa festa, tot i que no ens ha dut un caramel o qualque
cosa per celebrar-ho, bé, a part d’això també estam d’acord així
com ha exposat aquesta sol·licitud de compareixença i la
votarem a favor. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Considero muy apropiado que
venga el Sr. Juli Fuster y comparezca en esta comisión. Será
para mí un alivio poder al menos preguntarle al marido de la
consejera sobre cómo están gestionando los servicios de
Atención Primaria en esta crisis para hacer frente a la COVID-
19, sobre todo en materia de contratación pública, y cómo
piensan arreglar el problema que tienen con las contrataciones
irregulares de cara a toda la cantidad de contrataciones que van
a tener que realizar para hacer frente a esta crisis. Y también
que me explique, de paso, a qué se deben todos estos informes
negativos, que por supuesto sí que he recabado y sí que tengo
del Consejo Consultivo, tengo un gran taco de informes que
dicen que se están cometiendo irregularidades.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Ribas. Ja que no hi ha el Grup Parlamentari
Mixt, té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Irantzu Fernández, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Com han dit altres diputats dels altres
grups, l’Atenció Primària ha tingut una especial importància
durant la gestió d’aquesta pandèmia, i pensam que la seguirà
tenint perquè durant aquests dies s’està informant que la
vacuna, quan arribi, es farà... el subministrament es farà a
través de l’Atenció Primària també, i de la xarxa ja existent. Per
això també pensam que és molt important que ens puguin
explicar com es farà, quins plantejaments hi ha de cara a futur,
i pensam que és una intervenció especialment profitosa per a
aquesta comissió. 

Votarem a favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

En vista de totes les intervencions entenc que queda
aprovada aquesta proposta per assentiment de tots els grups
parlamentaris, l’escrit RGE núm. 15689/20, presentat pel Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, de sol·licitud de
compareixença del director general del Servei de Salut de les
Illes Balears, el Sr. Juli Fuster, per informar de forma detallada
de la situació actual i de les mesures previstes a curt i mitjà
termini per fer front a la COVID-19 al Servei d’Atenció
Primària.

A continuació passam al debat relatiu a les proposicions no
de llei RGE núm. 10843/20 i 16094/20.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 10843/20,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a malaltia pulmonar
obstructiva crònica (EPOC) i la COVID-19.

En primer lloc passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 10843/20, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos pel procediment d’urgència, relativa a la malaltia
pulmonar obstructiva crònica, EPOC, i la COVID-19. Per a la
seva defensa té la paraula el Sr. Juan Manuel Gómez, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom, diputats i
diputades, i en especial a les diputades que estan,
lamentablement, fent la participació en aquesta comissió per
videoconferència.

I vull donar... y quiero dar un saludo especial a quienes
están siguiendo esta sesión parlamentaria en la Comisión de
Salud, y a aquellos que nos podrán seguir más adelante desde
diferentes lugares, familiares, miembros y simpatizantes de las
asociaciones de pacientes de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, EPOC, que nos han anunciado a este grupo proponente
su interés y participación en hacer seguimiento de hoy. Por
tanto, un saludo muy especial.

El pasado miércoles, 18 de noviembre, fue el Día Mundial
de la EPOC, y se consiguió que en dieciséis comunidades
autónomas y ciudades autónomas, en sus diferentes municipios
de todo el país, se iluminasen espacios emblemáticos como
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pueden ser, con su color naranja reivindicativo y sensibilizador
de este colectivo de pacientes, la Cibeles, el Congreso de los
Diputados, la Ciudad de las Artes y Ciencias de Valencia, o el
nostre ajuntament de Palma, aquí, a les Illes; y así hasta treinta
lugares diferentes. Fue un día muy especial, reconocido por
ellos y muy valorado por este colectivo que quizá vale la pena
mencionar hoy aquí, debido a la repercusión que tuvo en
nuestro país.

Como es habitual, también, esa sensibilización y esta
respuesta de las instituciones y la sociedad a diferentes
manifestaciones en temas de reconocimiento y proyección de
la enfermedad. Lanzando un mensaje unánime a favor de esta
situación, de esta situación que voy a exponer aquí. Tanto es
así, que tanto en la comunidad andaluza y la aragonesa, ambos
parlamentos, han aprobado por unanimidad las reivindicaciones
de este colectivo entendiendo que las enfermedades no
entienden de ideologías.

Esperamos, desde mi grupo parlamentario, y así lo esperan
los pacientes, sus familiares y las numerosas asociaciones que
han dado unánimemente este apoyo, que todos los partidos de
esta cámara, del nostre parlament, hoy también se sumen a esta
reivindicación. Me consta -porque esa siempre ha sido la
intención y el compromiso de la asociación AEPOC y del resto
de entidades a nivel territorial- que se han reunido y han
trasladado estas mismas reivindicaciones, recogidas en esta
proposición no de ley, por ser justas y necesarias, a las
diferentes formaciones, tanto del Congreso, de todos los
parlamentos y ciudades autonómicas, como el nuestro, y no
citaré aquí a los diputados y diputadas que conocen
perfectamente esta situación.

Pero solo dispongo de cinco minutos, así que, un tema tan
denso de contenido y de importancia, no me extenderé en
parafrasear lo que los parlamentarios de esta comisión ya
conocen y que figura en el texto de la proposición no de ley,
cuyos puntos recogen, con responsabilidad y sensibilidad, sus
principales necesidades y, por tanto, reivindicaciones. 

Solo les pido que hagamos una breve pausa para que nos
fijemos en el redactado del argumento de la iniciativa para
echar un vistazo a los datos de nuestra propia comunidad
autónoma, les Illes Balears. Y con ello no creo que haga falta
hacer referencia a alguna más, a datos que justifiquen la
situación de dificultad y a problemas que se enfrentan los
pacientes de la EPOC. 

En lo que respecta a las islas Baleares, según datos
consultados cada año, se producen 24,13% de muertes por cada
100.000 habitantes, es una causa de la EPOC y su prevalencia
es del 11% entre la población insular, con mayor incidencia
entre hombres que mujeres en este caso.

Las tres reivindicaciones son fundamentales pero
entenderán que la esencia de esta iniciativa, más allá de la
sensibilización, de la proyección y del reconocimiento de la
situación, la petición de este colectivo va, sobre todo,
encaminada a la retirada urgente del visado de inspección
médica requerido en la prescripción de la triple terapia de la
EPOC. Y se argumenta entendiendo que dificulta e incluso
impide, en algunas ocasiones, el acceso a un tratamiento

esencial para los pacientes, solo un ejemplo: 2 de 10 diez en
este año han podido utilizarlo, 2 de cada 10. Por el alto riesgo,
también, adicional, de los pacientes EPOC frente a la COVID,
lógicamente en el contexto en el que estamos, 1 de cada 4
pacientes fallecidos por COVID tenía esta enfermedad. Y
porque la triple terapia ha demostrado reducir la mortalidad
hasta un 42%, cuando la EPOC es la cuarta causa de muerte en
España y la tercera mundial. Además, resulta que es más barata
que la alternativa por lo que tiene un impacto directo menor en
el presupuesto del sistema público de Salud. La triple terapia,
en un solo inhalador, reduce los gastos farmacológicos de la
terapia contra esta enfermedad y aumenta la sencillez del
tratamiento y la adherencia del mismo, por lo que implica
menos agudizaciones e ingresos hospitalarios y entendemos que
eso supone -se entiende claramente- una reducción del gasto en
este mismo sistema de Salud. 

Las sociedades científicas y asociaciones de pacientes
reclaman, como no puede ser de otra manera, la eliminación del
visado para esta triple terapia y hoy, de forma más urgente,
dado el contexto de esta enfermedad, de esta pandemia ante la
cual los pacientes de EPOC constituyen uno de los grupos de
alto riesgo y, por tanto, muy vulnerable. 

El visado para esta terapia...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Diputat ha d’acabar. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... -voy acabando, presidenta- el visado para esta triple terapia
no solo es una traba administrativa, es un impedimento a un
acceso inmediato, necesario y urgente para los pacientes al
tratamiento terapéutico más eficaz, y el visado solo permite el
tratamiento a unos pacientes estabilizados, cuando la indicación
es precisamente en aquellos que no responden a la medicación
habitual.

Por lo que es urgente que garanticemos su acceso a este
tratamiento y a la eliminación de cualquier traba administrativa
como la que supone el visado, como debe ser, para cualquier
paciente ante una enfermedad sin traba alguna para mejor
tratamiento. Actuemos, quienes podemos y debemos,
garantizando así...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sr. Diputat...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

... -acabo, déjeme solo treinta segundos, presidenta-, este
acceso al mejor tratamiento y terapia que somos nosotros, los
de aquí, a través de la aprobación de esta PNL. 

Por esto, finalmente, quiero hacer hincapié en ese tercer
punto, que insta a nuestro gobierno a que lo haga a través del
comité del consejo interterritorial, a eliminar este visado. Al fin
y al cabo, nuestro Govern, como han hecho otros, solo tendrá
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que instar a no hacer un trámite administrativo que corresponde
al ministerio. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

En torn de fixació de posicions, pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Tania Marí, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa uns mesos, el Grup
Parlamentari Popular es va reunir amb els representants de
l’associació d’EPOC per conèixer la problemàtica i les
dificultats que pateixen les persones amb malaltia pulmonar
obstructiva crònica; dificultats que s’han vist agreujades amb
l’arribada de la COVID-19, les persones que pateixen EPOC
reclamen una major visibilitat i sensibilització cap al col·lectiu
i una major diagnosi de la malaltia, com bé ha explicat i
exposat el diputat de Ciutadans. 

La iniciativa que presenta avui el grup Ciudadanos és una
iniciativa real i encertada a la qual el Grup Popular s’hi suma.
Els pacients amb diagnòstic EPOC tenen greus dificultats per
adaptar-se a la situació sociosanitària que ha provocat la
pandèmia, consideram fonamental que la Conselleria de Salut
tengui en consideració les especials conseqüències de la
COVID als pacients d’EPOC, i prengui mesures específiques
per a aquests pacients.

Per tant, anunciam que votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. És important, avui, aquesta iniciativa
que es presenta en el Parlament en relació amb els malalts de
malaltia pulmonar obstructiva crònica i poder parlar de què
suposa, tant per a aquests pacients com per a les seves famílies,
la situació que viuen. És molt dur, no poder respirar, aixecar-se
el matí i que li falti l’aire a una persona, no poder dur endavant
les activitats habituals de la vida diària, per aquesta manca
d’oxigen, i haver de menester cuidats de vegades de suplència
total i absoluta.

En aquesta situació s’arriba per molts de factors, poden ser
factors laborals, el tabaquisme, predisposició, factors genètics
i tota una sèrie d’altres qüestions; i és imprescindible la
prevenció i és molt important l’atenció, una vegada que la
malaltia està instaurada.

Com s’ha comentat, és un factor de risc molt important en
pacients que puguin contraure la COVID-19, i això genera,
evidentment, temor, ansietat, preocupació per la pròpia vida,
pel futur, tant en els pacients com en els familiars. 

Totalment d’acord que s’eliminin les traves burocràtiques
que hi puguin haver a l’hora d’accedir als medicaments, però
també hem de tenir en compte que és fonamental assegurar que
realment els medicaments es donen per la via que toca, amb les
dosis que toca i a aquells pacients que així ho necessiten. A la
nostra comunitat autònoma, a diferència d’altres, no tenim
aquest visat estantís en paper, com funcionava antigament, sinó
que el que existeix és una recepta electrònica que fa que la
persona no s’hagi de tornar a desplaçar, sinó que pot anar a la
farmàcia i habitualment se’ls dona la medicació en 24 o en 48
hores màxim. 

Llavonces, què consideram nosaltres? Que aquest és un
model que s’hauria d’exportar a altres comunitats autònomes i
s’hauria de facilitar. En aquest sentit, donarem suport als
primers dos punts de la proposta i, ens sap molt de greu, però
no podrem donar suport al tercer.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, vagi
per endavant tot el nostre suport a l’associació de malalts
d’aquesta malaltia pulmonar obstructiva i a totes les
reivindicacions, moltes vegades es fan a l’àmbit estatal, com és
el cas, i quan un després mira l’aplicació en diferents
comunitats autònomes, com bé explicava la meva companya
d’Unidas Podemos, es troba amb diferències o amb diferents
maneres de poder-se aplicar. Francament, em sembla que és
una qüestió com a molt tècnica, evidentment nosaltres hem de
donar suport i hem de facilitar que com manco burocràcia hi
hagi, millor, com menys s’hagi de desplaçar la gent molt millor.
Però bé, també entenem que són medicaments molt específics,
crec que a dia d’avui són dos tipus de medicament que se
subministren, però que n’hi ha un tercer que es pot començar a
subministrar i que, per tant, evidentment tot el tema de control
de la persona que el pren, com el pren i de quina manera el
pren, com evidentment des d’una perspectiva econòmica
acurada, que són en la majoria de casos medicaments amb un
cost elevat i que, per tant, també hi ha d’haver un control sobre
la seva dispensació, entenen en aquest sentit.

Però, especialment, respecte del punt tercer, que hi votarem
en contra, especialment entenent que aquesta qüestió és molt
tècnica, tal vegada més que política, tot i que evidentment
estam totalment d’acord que s’han d’eliminar traves i s’ha
d’eliminar evidentment burocràcia. Però, crec el cas d’aquesta
comunitat no és el cas perquè es tracta al cap i a la fi d’una
recepta electrònica, que va amb un carnet ben igual que si un
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l’ha de menester per altres qüestions, també que és el camí que
s’ha de seguir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Votaremos a favor de la iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats.
Enhorabona al company de Ciutadans per haver presentat
aquesta iniciativa. Nosaltres també ens vàrem poder reunir amb
l’associació estatal i també autonòmica de la malaltia EPOC,
una malaltia que hem pogut veure, no diré conviure, però sí
veure a malalts d’EPOC de ben a prop i la vida és una absoluta
tortura, ho dic per quan es parla de votaré a favor d’això, o
votaré en contra d’allò. Jo crec que en aquests moments el punt
3 és tal vegada el que està més justificat de tots, perquè és el
que demanen. 

Hem de recordar que en el cas d’Espanya aquesta malaltia
genera 30.000 morts cada any, és a dir, una defunció cada 20
minuts, causa més morts que malalties tan prevalents com el
càncer de pulmó, el càncer de còlon o els tumors malignes de
mama i també fins i tot el VIH, és a dir, la malaltia del virus de
la SIDA. 

Volem dir i sobretot destacar per part del Grup Parlamentari
El Pi, que, a més a més, a aquestes persones, que ja estan
estigmatitzades de per si, que no poden respirar amb
tranquil·litat, que és una malaltia que com dic, cada tants de
segons es mor una persona a Espanya, hem de recordar que a
més a més estam en pandèmia, estam en una situació de viure
un virus com és el coronavirus i aquestes persones a banda de
tot estan estigmatitzades, no s’atreveixen a sortir al carrer, però
no només per agafar la COVID, que és mortal per a ells, és més
mortal que per a la resta, sinó també per l’estigma que suposa
que la gent quan els veu a prop, segons ens varen comentar, es
fan enfora.

Per tant, pensam que és absolutament absurd dir que aquest
visat, o es votarà en contra per mil qüestions, quan sabem que
moltes vegades és en contra d’aquestes qüestions, per qüestions
purament econòmiques o per qüestions similars, si no ja ens ho
explicaran. El visat per a nosaltres és una limitació i es
demostra que produeix inequitat en l’accés als medicaments del
sistema nacional de salut. Volem ser tots iguals, idò ells també
volen ser iguals que la resta.

Per tant, nosaltres votarem a favor un per un els tres punts
d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ja que no tenim el Grup Parlamentari
Mixt amb nosaltres, donaré la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, a la Sra. Irene Triay, de manera telemàtica, per un
temps de 5 minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bona tarda diputats i diputades. En
primer lloc m’agradaria als serveis de la cambra la possibilitat
d’intervenir i participar als diputats que estem aïllats de forma
telemàtica per motius sanitaris.

Entrant en el tema de la PNL presentada pel Grup
Parlamentari Ciutadans, l’EPOC és una malaltia pulmonar
obstructiva crònica que causa l’obstrucció del flux d’aire dels
pulmons. Entre els símptomes podem trobar dificultats per
respirar, tos i producció de moc. Un dels medicaments que
solen prescriure els metges és la triple teràpia. Aquesta teràpia
combina tres tipus de fàrmacs, concretament tres molècules,
glucocorticoides i després també dos tipus de broncodilatadors.
Aquests tres sota una mateixa fórmula farmacèutica, faciliten
l’administració d’aquests fàrmacs, la qual cosa pot afavorir
l’adherència terapèutica.

El visat és la mesura utilitzada pel Ministeri de Sanitat,
juntament amb les comunitats autònomes, per garantir la (...)
terapèutica dels nous medicaments o noves indicacions amb
prudència i que només s’estableix en aquells casos en els quals
existeix alguna incertesa quant a seguretat o limitació
d’utilització per a determinats grups de població de risc.

En aquest sentit, el visat establert per a la teràpia en
pacients EPOC, pretén assegurar que la utilització d’aquesta es
limiti només als pacients que més es puguin beneficiar, evitant
desplaçaments d’altres tractaments cap a la triple teràpia.
L’objecte del visat és garantir que la prescripció de la triple
teràpia es dirigeixi a pacients amb un tractament estable i amb
una resposta favorable als mateixos medicaments per separat,
amb una doble funció. Per una banda, adequar la utilització
dels medicaments a la població quan el tractament hagi de ser
més efectiu, i, per una altra banda, evitar els desplaçaments
terapèutics que fomentin l’ús de les molècules que formen part
de la triple teràpia des de la fase inicial de l’escalada.

El procediment per establir les condicions de visat inclouen
als representants experts de totes les comunitats autònomes,
amb opinions diverses i que realitzen avaluacions tècniques
específiques. Valoren criteris primaris com són l’eficiència i la
seguretat del medicament i criteris secundaris, com l’adequació
i el cost. Aquests tipus d’actuacions poden ser un precedent per
a altres medicaments amb les mateixes o similars condicions,
que pot portar a desvirtuar el procés de finançament públic dels
medicaments. 
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Comentar que a Balears el visat es gestiona de forma
centralitzada des del Servei de Farmàcia dels serveis centrals
del Servei de Salut i es realitza de manera electrònica. De tal
manera que la prescripció realitzada pel metge amb recepta
electrònica, habitualment s’autoritza el mateix dia, o en un
termini no superior a les 48 hores, permetent que el pacient
pugui recollir els medicaments el mateix dia o l’endemà,
excepte en alguns casos puntuals. D’aquí que l’establiment del
visat no suposa actualment a Balears una trava burocràtica per
dir-ho de qualque manera, en el procés d’accés als
medicaments, sinó més aviat el contrari, constitueix el
mecanisme pel qual es garanteix que la prescripció realitzada
s’ajusta als criteris d’ús racional, segur i eficient dels
medicaments, redundant en una farmacoteràpia de qualitat i
segura per al pacient.

Com bé han comentat els companys d’Unidas Podemos i el
company de MÉS per Mallorca, sí votarem a favor dels dos
primers punts de la proposició no de llei, però votarem en
contra del tercer punt.

Per tant, li demanaríem al Sr. Gómez si podria acceptar la
votació per separat dels punts.

Gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Triay. Ara en torn de contradiccions intervé el
grup proposant, té la paraula el Sr. Juanma Gómez, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Triay, Sra. Martí i Sr. Ensenyat,
sempre diem que sí a una votació separada, sempre, el meu
grup parlamentari mai no ho ha negat, però la manera de
deixar-los en evidència la falta de responsabilitat del que fan
vostès avui, concretament amb l’argument que han esmentat,
era no admetre la votació separada. No obstant, ja li dic que
evidentment és clar que li manifestaré. 

Vostès han escoltat la PNL? He anat més a la part més de
sensibilització i de reconeixement de la situació, però la
visualització i reconeixement va ben vinculada al tercer punt,
no demanam que s’il·luminin edificis, no demanam que es faci
un reconeixement..., només faltaria, una malaltia que es diu que
és la quarta en mortalitat en aquesta comunitat i hem donat
dades. Evidentment no he argumentat això, però jo crec que
quan ens hem reunit, la urgència de facilitar l’accés a la triple
teràpia d’un visat, cerquin vostès visat, cerquin vostès visat què
diu a Google: “impedimento, traba, tramitación”. L’argument
que ha fet la Sra. Triay sobre “impedimento, traba y
tramitación” reconeix l’“impedimento, traba y tramitación”,
siguin 24 hores o sigui l’arbitrarietat de qualsevol altra
comunitat autònoma, que el faci en 3, és una arbitrarietat
administrativa i una autorització que dóna el ministeri d’una
prescripció que fa un facultatiu de la nostra comunitat
autònoma del servei públic de salut, incomprensible per tant,
tant de bo que tenim una (...) 24 hores, 48, però és que demà el
Servei de Salut pot dir que sigui de 72 o que sigui d’una
setmana i el que instam és que es debati que la nostra consellera

s’assegui al consell interterritorial i defensi l’eliminació, ho han
fet a Aragó.

Sap qui ho ha fet a Aragó, Sra. Martí..., Sra. Triay? Tots els
grups parlamentaris, amb sis punts, nosaltres en duim tres, i és
exactament igual, és que estaria per llegir-los perquè quedi
l’evidència clara: “Las Cortes de Aragón instan al Gobierno de
Aragón para que, en el marco del Consejo Interterritorial de
Salud -ministeri- o cualquier otro órgano de esta índole en el
que tenga representación, le solicite que el Ministerio de
Sanidad, en el ejercicio de sus competencias, efectúe cuantas
actuaciones sean necesarias para eliminar el visado en
inspección médica requerido en la prescripción de la triple
terapia en la EPOC”.

L’argument de tots els diputats ha estat precisament
reconèixer el que diu aquest manual que ara llegiré a la Sra.
Triay, perquè sàpiga clarament quines són les traves... que no
coincideix amb cap del que ha argumentat, més que un tema
purament que passi pel ministeri, unes comunitats ho tenen i
unes altres no ho tenen. Tant de bo que els ciutadans... amb la
targeta única d’acreditació sanitària puguin almanco que a una
altra comunitat autònoma que sí ho tengui se li pugui
prescriure.

Miri, “la indicción de la ficha técnica aprobada por la
Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios es
distinta a la recogida en el texto revisado, uno. Dos, la
indicación que recoge no se ajusta a las vías nacionales e
internacionales de manejo de pacientes del EPOC” -tot això
responsabilitat del Ministeri-. “Solo permite el tratamiento a un
paciente estabilizado cuando la indicación es precisamente en
aquellos pacientes que no respondan a la medicación y obliga
a los médicos a prescribir tratamientos menos adherentes,
menos eficaces y más caros”. 

Això és la situació, i els anim a vostès que van de..., no sé
si això semblarà que serà un... empat per... per votació, per tant
almanco hi ha la possibilitat que arribi a plenari un desempat i
puguin convèncer-los a vostès, que tornaré dir al Partit
Socialista de les Illes Balears que es torni reunir amb ells i amb
la nostra consellera perquè parli amb els col·legues d’Aragó i
d’Andalusia, si més no almanco que parli amb els d’Aragó, que
té col·legues allà també per... i els expliqui perquè varen dur el
raonament... o vegin els vídeo vostès de les Cortes de Aragón
on justifiquen per unanimitat l’eliminació del visat. 

Si són les 24 hores, Sra. Martí, que s’eliminin les 24 hores,
però la prescripció que dóna el facultatiu és d’acord a un
diagnòstic, i vostè és professional sanitària i ho sap, i si
considera que se li ha de donar se li ha de donar i si no, no,
però no una trava administrativa, que ho és al cap i a la fi, una
trava administrativa.

Jo ja no sé si puc demanar una reconsideració, no la deman
jo, la demana la quantia de pacients, familiars i associacions
que hi ha, però almanco que facin una reflexió si és que hi ha
aquest empat d’aquí cap al plenari perquè puguem aconseguir
aquesta reivindicació que és més que necessari, si no els deman
que escoltin els seus col·legues d’altres parlaments.
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El que han demanat en una campanya nacional, i no
m’agrada treure cartells, però aquesta és una de sensibilització
en la línia del punt 1 i punt 2 és que ens EPOC activem tots
com fan altres comunitats autònomes, com fan altres sistemes
de salut de les comunitats autònomes, en aquestes de moment
d’Aragó i d’Andalusia confirmades, però és que a més a més és
al Congrés, la petició és al Congrés precisament perquè pugui
estar a (...) a fer-ho.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, ha d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. En el context extraordinari que tantes
vegades al·ludim aquí la nostra consellera diu, la nostra
presidenta que hem de prendre mesures extraordinàries i
urgents, aquesta no ho és, amb l’índex de mortalitat i
vulnerabilitat que tenen, que prenguem la decisió avui perquè
ho pugui tramitar el Parlament, al Govern i el Govern al
ministeri? Avui ho és, senyors i senyores diputats.

Moltes gràcies per la seva atenció, també fins i tot pel seu
vot de qüestionar aquesta iniciativa perquè almanco es crea
debat, però els deman la reflexió i finalment... pugui... un vot
com a mínim si no ho tenen clar d’abstenció perquè pugui sortir
endavant.

Y un saludo muy especial a aquellas personas
simpatizantes miembros de la asociación AEPOPC que nos
siguen.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Acabat el debat passarem a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 10843/20.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perdó, Sr. Ensenyat? Volen votar de manera separada?
Volen una interrupció o podem passar a votar? Fem una
interrupció d’un minut?

(Pausa)

Podem passar a la votació?

(Remor de veus)

Començam a votar si els sembla bé.

(Remor de veus)

Senyors diputats, començam a votar.

Vots a favor?

Volen votació separada, no és veritat?

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Disculpi, Sra. Presidenta, jo havia..., bé, havíem demanat
votació dels punts per separat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té tota la raó, Sra. Triay. Començam la votació, entenc,
dels punts 1 i 2. Per tant, punts 1 i 2, començam a votar.

Vots a favor? 

Entenc que no hi ha vots en contra i tampoc no hi ha
abstencions. Per tant, aprovats els punts 1 i 2 per unanimitat.

Ara passam a votar el tercer punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Veig que no hi ha abstencions.

Per tant, en conseqüència...

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor i 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tenim un empat. Per tant, tornam a votar, el tercer punt just
votaríem.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions. Tornam tenir...

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tornam tenir un empat. Tornam a votar una altra vegada,
per tercera vegada.

Vots a favor?

Vots en contra?

No hi ha abstencions.

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Per tant, hi ha un empat i ja s’haurà de dirimir en el plenari.
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II.2) Proposició no de llei RGE núm. 16094/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, pel
procediment d’urgència, relativa a creació i impuls de
l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears.

Passam a la Proposició no de llei RGE núm. 16094/20,
presentada conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca pel procediment
d’urgència, relativa a la creació i impuls de l’Agència de Salut
Pública de les Illes Balears.

Per a la seva defensa té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista Sra. Beatriu Gamundí, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. Si bé no és la primera vegada que es posa damunt la
taula la creació de l’Agència de Salut Pública, per posar-nos en
antecedents jo vull esmentar la Llei 16/2010, de 28 de
desembre, de salut pública, que regulava ja (...)

(Mal funcionament del so)

... i els serveis en matèria de salut pública per tal de garantir la
coordinació i cooperació entre les diferents administracions
públiques implicades i també establint un model de gestió basat
en els determinants de salut de la societat.

Una llei a tenir present i que va generar la creació per
primera vegada de l’Agència de Salut Pública a les Illes
Balears amb un govern progressista, una agència que es va
truncar amb l’entrada del Partit Popular de Bauzá i amb la Llei
de pressuposts a l’any 2012, que va eliminar diversos articles
i disposicions, i en conseqüència aquest instrument deixà
d’existir.

Arran del Govern progressista de la legislatura anterior es
va fer un esforç ingent per tal de revertir la situació sanitària
obrint els centres de salut els horabaixes, retornant la salut
universal, contractant 1.600 professionals, millorant les
instal·lacions, i arribam a aquesta nova legislatura, que
evidentment està marcada per una pandèmia, una pandèmia
sense precedents i que ens obliga a tots a reflexionar de bell
nou sobre de quina manera podem afrontar millor aquesta
situació i cap on han d’anar encaminades les nostres polítiques
en matèria de salut pública, sigui amb millores legislatives o bé
posant a disposició més recursos i instruments com que avui
proposam.

En l’àmbit estatal hi ha hagut debat i es fa una menció a les
conclusions del Pacto por la reconstrucción social y
económica, on es posa damunt la taula la creació de l’Agència
Espanyola de Salut Pública. I també aquí, a través del Pacte de
reconstrucció social i econòmica de les Illes Balears, un pacte
signat pels principals agents socials i econòmics, també les
institucions de les Illes, els consells de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, la FELIB i també la majoria de partits
amb representació en aquesta cambra, arriben a la conclusió
que s’ha de reforçar el nostre sistema de salut, i per això es
preveu un pla per reforçar aquestes polítiques de salut pública,

en aquest cas polítiques que estan adscrites en aquest moment
a la Direcció General de Salut Pública del Govern.

I precisament amb aquesta finalitat demanam crear un
organisme públic autònom, capaç d’oferir respostes als reptes
actuals i futurs de la salut pública, que tengui una autonomia
financera que permeti també una major agilitat, amb la finalitat
de potenciar la vigilància, la prevenció, la promoció i el control
de les polítiques de salut pública, així com també que en el si
d’aquesta agència es pugui crear un comitè, o se li pugui donar
forma o estructura, un comitè que pugui analitzar, vigilar i
prendre decisions de manera anticipada, d’alertes, i que pugui
servir de suport tant a la presidenta com al Govern de les Illes
Balears per ajudar a conèixer en tot moment de quina manera
evoluciona i en quina situació ens trobam de salut pública, i
així prendre les millors mesures per protegir la població.

Per tant per tots aquests motius demanam el suport a
aquesta iniciativa.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Gamundí. També per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei té la paraula, pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos, la Sra. Antònia Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Ha hagut d’arribar una pandèmia, per
desgràcia, perquè s’entengui la importància de la salut pública.
Aquesta era una de les assignatures que els professionals
sanitaris estudiaven, crec, amb manco ganes perquè era molt
densa i molt feixuga, amb els tractats com el Piédrola i molts
d’altres. 

Què necessitam? Consideram que és interessant que es
pugui crear a les nostres illes aquesta agència de salut pública.
Els professionals sanitaris vénen desenvolupant una gran tasca,
com hem reconegut setmana rere setmana en aquest parlament,
però cal millorar i enfortir aquests recursos públics per atendre
els efectes de la pandèmia. Què volem? Aquesta creació de
l’Agència de salut públic amb l’objectiu de disposar d’un
organisme amb professionals altament qualificats en relació
amb la vigilància i la prevenció de problemes de salut pública
existents o que puguin sobrevenir. Per això també és important
disposar del Comitè d’alertes sanitàries; pensam que és una
eina fonamental i molt important per a les nostres illes per
elaborar tots aquells informes i estudis adients per prendre les
millors decisions per protegir la salut de la població de les Illes
Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Martín. Igualment per a la defensa d’aquesta
iniciativa té la paraula, pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Dins el Pacte de reactivació
econòmica i social de les Illes Balears que varen firmar la
majoria de partits polítics d’aquesta cambra, i si no és la
majoria és un nombre bastant representatiu, a més de tots els
consells insulars, tant el de Mallorca, Menorca, Eivissa, com el
de Formentera, com la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears, com un bon grapat d’entitats i d’agents socials, i
especialment un dels eixos principals d’aquest pacte
precisament era la realització d’un pla d’inversió per reforçar
la Direcció General de Salut Pública.

Com bé deien les persones que m’han precedit en la
paraula, la pandèmia evidentment ha suposat un abans i un
després, i sobretot ens ha fet constatar la necessitat de tenir un
sistema sanitari que sigui capaç de donar resposta a aquestes
qüestions i a d’altres, és a dir, un sistema sanitari que
evidentment ha de procurar i salvaguardar la salut de les
persones per damunt de tot, i especialment d’interessos que
puguin ser purament econòmics.

Moltes vegades constatam les dificultats que té la manera de
funcionar de la mateixa administració pública, i ho veim a
vegades en informes, que fins i tot avui n’hem parlat, que fan
tant la Sindicatura de Comptes com la mateixa legislació, on
s’estableixen uns procediments que moltes vegades són gairebé
impossibles de complir, especialment quan es dóna una situació
sobrevinguda com la que es dóna a dia d’avui, amb tot el que
ens ha tocat viure. Per tant hi ha aquesta proposta damunt la
taula que veiem amb bons ulls. Pot ser un instrument eficient i
eficaç, i evidentment que tengui la capacitat de millorar la
resposta que puguem donar als nostres ciutadans i ciutadanes.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. En torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Tania Marí, per
un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Fa unes setmanes el Govern de les
Illes Balears ja va anunciar la intenció de crear l’Agència de
salut pública amb l’objectiu de planificar les polítiques en
l’àmbit sanitari, la prestació de serveis de prevenció, vigilància
i promoció de la salut, que segons la consellera Rosario
Sánchez, amb la posada en marxa d’aquest nou organisme es
pretén donar una resposta eficient i dimensionada a les
necessitats de la població en qüestions sanitàries, i que les
polítiques estiguin en permanent adaptació a les necessitats.

De fet als pressupostos presentats pel Govern per al proper
2021, a la disposició addicional vuitena, s’estableix que en el
termini màxim de tres mesos des de l’entrada en vigor de la
Llei de pressupostos el Govern haurà de presentar un projecte
de llei davant del Parlament a fi de crear i regular l’Agència de
salut pública. Per això sorprèn, o no sorprèn, que una vegada
més els grups parlamentaris Socialista, MÉS per Mallorca i
Podem aprofitin aquesta comissió per tramitar pel procediment

d’urgència una proposició no de llei que insta a la creació
d’una agència de salut pública que el seu govern i la seva
conselleria ja han anunciat que tenen intenció de crear. Si
realment tenen tant d’interès en l’agència s’hauria pogut instar
el Govern a dotar d’una partida específica als pressupostos
perquè el 2021 fos una realitat i no un anunci més. Fa dues
setmanes la consellera de Salut va respondre al Grup Popular
que l’Agència de salut pública de Balears no tendria un
pressupost específic ni personal propi; únicament té previst
preparar la part administrativa de l’ens el pròxim any.

Des del Grup Parlamentari Popular ens abstendrem a la
proposició no de llei fins poder conèixer el contingut del seu
projecte de llei. No sabem quin valor afegit tendrà l’agència,
quines competències, quina quantitat d’inversió i despesa
suposarà, o per què l’ens nou tendrà competències que ja
assumeix a dia d’avui la Direcció General de Salut Pública.
Quan expliquin aquestes funcions, aquesta finalitat o l’objectiu,
llavors podrem posicionar-nos. Ara bé, el que sí que
coneixement és la necessitat fonamental d’augmentar el
pressupost de Salut Pública, direcció que han tengut
abandonada durant molts d’anys. 

Per una altra banda ens sorprèn que necessitin l’agència per
crear un comitè de l’alertes o d’experts que assessori la
presidenta del Govern. No el poden crear sense l’ens? Vuit
mesos de pandèmia i em volen dir que no tenen un comitè
d’alertes o d’experts? Qui els ha estat assessorant durant els
darrers mesos? Salut Pública ha estat infradotada i abandonada
per part del seu govern, per part del Govern de la Sra.
Armengol, durant anys. És fonamental dotar de mitjans humans
i materials suficients per poder afrontar la crisi actual. 

Com he dit el Grup Popular s’abstendrà en aquesta proposta
fins que puguem conèixer el projecte de llei que té previst
presentar el Govern de les Illes Balears.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Nosaltres vàrem manifestar en la
compareixença de dia 11 de novembre, la compareixença, a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts, de la consellera de
Pressuposts i Relacions Exteriors de la comunitat autònoma,
dins els seus objectius, i vàrem expressar que enteníem que
crear un òrgan àgil, eficaç, eficient en matèria de salut, no tan
sols per la pandèmia, sinó per agilitar, millorar el nostre
sistema públic de salut de les Illes Balears que no és
precisament un dels millors referents en la situació de personal,
en situació de recursos, era necessari, si era un instrument amb
una personalitat jurídica pròpia per aquest tipus d’actuació i li
ho vàrem manifestar.

La consellera dia 11 ho havia venut així: “Una novetat
històrica que recull aquest projecte de pressuposts és la creació
de l’Agència Balear de la Salut Pública, a ningú no se li escapa
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que l’actual crisi sanitària mundial provoca que el... bla, bla,
bla, bla..., gestió pública, flexibles, àgils i eficaços per
combatre aquesta crisi de salut pública, un organisme amb
personalitat jurídica pròpia”, etc. 

El mateix dia de la compareixença de la consellera, el
mateix dia, s’enregistra una proposició no de llei on el punt 1
diu: “El Parlament de les Illes Balears insta”, i aquí si que vull
parafrasejar: “insta el Govern de les Illes Balears a crear
l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears”. D’acord, ja ho
ha dit la consellera i ho diu l’avantprojecte de pressuposts a una
disposició vuitena, com s’ha esmentat abans, la qual nosaltres
esmenarem en el sentit que li vàrem traslladar a la consellera,
que és: u, per garantir l’eficàcia, eficiència i per descomptat
l’agilitat en el tema dels tràmits i que sigui la figura jurídica
més adient, hi haurà una tramitació i ja ens posicionarem en
aquest moment. Però, dos, ja ho vàrem dir i ho reiterarem, no
ha de créixer l’organigrama funcional de la comunitat
autònoma, no hi ha d’haver duplicitats i no hi ha d’haver més
despeses a capítol 1, alts càrrecs.

Per tant, quan vegem com estructura la iniciativa legítima
i la prerrogativa del Govern de crear òrgans públics o de
proposar-los segons les competències nosaltres ens
pronunciarem a donar-los la que pertoca per evitar que hi hagi
una direcció general que tengui exclusivament un alt càrrec i un
trasllat de pressupost, en aquest cas, per la direcció que hi ha
aquí, la Direcció General de Salut Pública i Participació. Ho
dic perquè ja avisam, li vàrem dir a la consellera d’Hisenda i
Pressuposts, li ho vàrem dir a la consellera de Salut i Consum
i ho tornam dir en aquesta oportunitat en aquesta proposició no
de llei.

I ja els he dit que, per coherència, evidentment hi donarem
suport, amb tota la retòrica i un poquet la projecció que es fa al
primer punt d’una cosa que ja ha anunciat el Govern i que ha
manifestat a la tramitació dels pressuposts, evidentment es pot
esmenar i es pot entendre. I en el 2 i el 3 entenem, perquè
forma part d’aquesta estratègia d’eficàcia en l’impacte,
l’actuació que pot ser en matèria de salut pública.

Però m’agradaria que tenguéssim en compte que no duim
aquí un debat nou, que avisam amb prou temps i que
evidentment el perfil de l’alt càrrec que es nomeni en una
agència que ha de tenir aquesta agilitat, aquesta operativitat i
aquesta estratègia ha de ser un perfil molt funcional, molt
específic i també molt tècnic, més que polític, però ja tendrem
temps de debatre això en el tema de la regulació normativa del
projecte que se’ns presenti, i tant de bo sigui més eficaç, més
funcional i més operatiu que la direcció d’alguns alts càrrecs
precisament que tenen ara mateix part de la competència
d’aquesta agència que es pretén crear aquí.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Cada vez que surge una situación
excepcional, una situación de alarma social aprovechan los
grupos de la izquierda para engrosar la administración y montar
nuevos chiringuitos que escapen del control ordinario que
tienen los servicios integrados en la administración no
instrumental y que están sometidos a procedimientos
administrativos, como muy bien ha referido el portavoz de
MÉS per Mallorca, de los que escapa esta administración
instrumental.

Claro que la administración tiene que cumplir con
procedimientos que eviten la arbitrariedad en la toma de
decisiones, ustedes no solo no quieren investigar cuando se
producen irregularidades, sino que encima quieren avanzar en
la falta de transparencia creando entes y organismos que hagan
más difícil aun controlarles y más fácil burlar la ley.

La administración instrumental está sometida a la Ley de
contratos exactamente igual que el resto de administraciones
públicas, por tanto esa pretendida agilidad no sé muy bien en
qué la basan, una agilidad tal vez a la hora de contratar a
personal, ahí sí que llevan un régimen diferente que están... por
el Estatuto de los Trabajadores o por el convenio colectivo del
cual se dote la propia agencia, pero la contratación pública
exactamente igual que si la lleva a cabo el ib-salut, está
sometida a la Ley de contratación pública.

Además, todas las funciones que dicen que hará esta
agencia ya las realiza el Gobierno balear en la actualidad, ya las
tiene encomendadas. Y en cuanto al comité de expertos o el
comité de alertas, este que anuncian ahora, que asesore a la
presidencia o a la consejera, pero si ya tenemos el Comité
Autonómico de Enfermedades Infecciosas. ¿Saben qué dice su
portavoz, el portavoz del Comité Autonómico de Enfermedades
Infecciosas, el Sr. Arranz? Dice que la consejera de Salud no
les hace ni caso. Y cuando solicité en esta comisión que
compareciese aquí, los amigos del Govern vetaron la
comparecencia, no quieren saber los grupos Socialista, Unidas
Podemos, MÉS per Mallorca y la diputada de Formentera, que
representa al Grupo Mixto, por qué el Sr. Arranz dice que la
consejera no le hace caso, -con la excusa de que es un
funcionario, ¿eh?, cuando el artículo 46.3 del Reglamento dice
expresamente que pueden comparecer aquí funcionarios. Y
resulta que ahora vienen aquí estos mismos a decir que quieren
un comité que informe al Govern.

Nuestro voto evidentemente será en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Nosaltres
donarem suport a aquesta iniciativa, tot i que també he de
reconèixer que El Pi Proposta per les Illes està una mica
decebut amb aquest Pacte de reactivació econòmica, el vàrem
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signar amb una gran il·lusió pensant que serviria per reactivar
l’economia, i tot allò que vàrem proposar i se’ns va dir que sí
poc a poc s’ha anat reculant i s’ha fet tot el contrari, per no dir
que pràcticament s’han fet molt poques coses.

Els professionals de diferents àmbits econòmics de la nostra
comunitat autònoma ens comenten que aquest pacte de
reactivació econòmica no és més que un refregit, i permeti'm
l’expressió, de moltes de les coses que ja estaven damunt la
taula abans i que el que s’ha fet és un puzzle amb totes aquestes
peces, per tirar endavant aquest gran pacte i fer la gran
fotografia que nosaltres, efectivament, vàrem signar i que no
ens en penedim, tot i que començam a estar decebuts perquè no
veiem que aquest pacte reactivi absolutament res pel que fa a
l’economia, sinó és que a través dels pressuposts de la
comunitat autònoma el que fem és endeutar-nos i esperar que
els avals de fons europeus i també del Govern estatal paguin tot
allò que ens deuen, i facin també les polítiques que beneficiïn
per una vegada a la nostra comunitat autònoma que és la que
pitjor ho posa.

Estic d’acord que aquest pla d’inversió per reforçar la
Direcció General de Salut Pública..., nosaltres diem que hi
votarem a favor, però també és veritat que torna ser un paper,
esperem que no sigui un paper banyat i que serveixi per alguna
cosa, és a dir, que sigui eficiència i eficàcia, però que ho sigui
de veritat, que no sigui només una altra manera de posar coses
guapes, atractives i... que ens donen una potencialitat d’il·lusió
i de tal vegada solucionar coses que tenen a veure amb la salut
pública, però de moment el que veiem és un paper que ens sona
una vegada i una altra a diferents propostes que són paregudes
en diferents àmbits, educació, salut, etc.

Nosaltres, com diem, hi votarem a favor, però estarem molt
vigilants de tot el que tengui a veure amb aquesta salut i amb
aquest gran pla, que està inclòs efectivament al Pacte per a la
reactivació econòmica, però ja els ho dic, estam decebuts.
Estam decebuts.

I sobretot la consellera, és veritat, va dir que era un moment
històric, que es presentava aquesta gran agència de salut
pública de les Illes Balears i que era històric, de moment no és
història, de moment és un anunci, de moment és un projecte, de
moment no és res, ¿eh?, com hem vist en altres iniciatives al
Govern i també en aquest parlament, coses que fins i tot
nosaltres hem subscrit i que llavors no les hem vist traduïdes en
res. És a dir, de moment..., no diré que és un brindis al sol, però
és una declaració de bones intencions. Nosaltres direm que és
històric quan això sigui una realitat, quan això funcioni i
sobretot quan això serveixi a la ciutadania de la nostra
comunitat autònoma.

De moment farem una prova de fe, votarem que sí, però
amb escepticisme.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pons. Ara tenen la paraula per contradiccions
els grups proposants. Començam pel Grup Parlamentari

Socialista, la Sra. Beatriu Gamundí, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores
diputades. En primer lloc, agrair als grups que han manifestat
el seu suport. Pensam que té molt de sentit, (...) polític també
la creació d’aquesta agència, més enllà de si la consellera ja ho
havia anunciat el dia del debat dels pressuposts o no.
Evidentment, coneixíem el parèixer del Govern perquè
precisament així ho va manifestar tant la consellera Rosario
Sánchez com la consellera Patrícia Gómez. 

Desconeixíem que el Partit Popular s’abstingués o que
pensàs en relació amb aquesta agència doncs que evidentment
s’ha d’abstenir o el pronunciament que ha fet la portaveu del
PP o que VOX hi estava en contra. Precisament, per això és
important dur iniciatives en aquest sentit també al Parlament,
per saber quin és el posicionament que tenim, que precisament
hi som per a això, no? Em sobta que ens puguin retreure aquest
fet. 

Llavors, des del punt de vista pressupostari la consellera
evidentment a la seva conselleria no estava..., a través de la llei
de pressuposts es crea amb la disposició addicional i
evidentment tots els recursos que estan destinats a salut, doncs,
de qualque manera s’hauran de reestructurar perquè pugui tenir
cabuda aquesta agència de salut pública.

Jo envers el portaveu de Ciudadanos, diu que presentarà
una esmena als pressuposts, estarem atents també a aquestes
esmenes. En qualsevol cas, crec que per prudència hem
d’esperar que aquests pressuposts siguin aprovats per veure de
quina manera s’articularà tota aquesta agència.

Després de tota l’estructura, que també hem sentit
comentaris, nosaltres no defensam que es generi més estructura,
tot el contrari, pensam que s’ha d’aprofitar aquesta conjuntura
actual i s’han de dimensionar els recursos perquè hi pugui tenir
cabuda aquest instrument. Més enllà en aquests moments
d’estar a disposició de poder dir on ha d’estar escrit o a quin
centre directiu havia d’estar adscrit. Nosaltres pensam que en
tot cas s’ha d’impulsar per part de la Conselleria de Salut.

La nostra visió envers aquesta agència quina és? Nosaltres
pensam, molt senzillament, que hi ha d’haver una estructura
que pensi en relació amb les directrius polítiques envers les
prioritats de salut pública, mitjançant un comitè rector. Per una
altra banda, hi ha d’haver una direcció més executiva que de
qualque manera faci el seguiment del dia a dia i executi tot el
que s’acorda i després hi ha d’haver consells sectorials per a
aspectes tècnics i científics, posar en valor tot el personal
científic que tenim a aquesta comunitat autònoma en diferents
matèries de salut: salut mental, salut reproductiva i sexual, la de
seguretat alimentària, i amb la participació dels experts propis
en les matèries.

En relació amb el Comitè d’alertes sanitàries dir que de
facto funcionen. Nosaltres demanam a la proposició no de llei,
i fixin-s’hi vostès bé, és que estigui, que de qualque manera
això estigui regulat en el si d’aquesta agència. Clar que hi ha un
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comitè que assessora, però de qualque manera ha d’estar
emmarcat dins un..., nosaltres pensam que ha d’estar emmarcat
dins aquesta pròpia agència. 

Ja per acabar, crec que és bona notícia que davant la
pandèmia la majoria de grups puguem estar d’acord amb la
creació d’una eina tan important com és l’impuls de l’Agència
de Salut Pública a les Illes Balears perquè, entre d’altres
qüestions, entenem que això generarà sinèrgies perquè es
puguin resoldre qüestions, i més a moments de pandèmia que
ara ho hem vist, de manera molt més àgil i molt més efectiva.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Queda molt de camí encara per recórrer
en matèria de salut pública. Aquesta agència que proposam
avui ha de ser una eina útil per aconseguir la protecció de la
salut de la població de les nostres illes.

I només agrair, com no pot ser d’altra manera, el suport dels
grups i les seves aportacions. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Deia la Sra. Pons que és
un brindis al sol. És a dir, quan no és...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -bé, sí, sí, sí, no, no, jo no ho deia en un sentit pejoratiu ni
molt manco, és a dir, quan una idea és abstracte, és a dir, que
no es tradueix en doblers, en doblers em referesc en pressupost
de la comunitat autònoma, evidentment és un brindis al sol- és
una declaració d’intencions, és una idea, és una proposta, és a
dir, en podem dir de moltíssimes maneres. En aquest sentit no
m’entengui que ho digués en un sentit pejoratiu perquè no és
així, perquè d’això es tracta. 

Crec que hi ha una proposta ja sobre els pressuposts de la
comunitat autònoma, la proposta de pressupost de la comunitat
autònoma, que s’haurà de debatre i crec que en tot cas hi ha una
idea que és la de la creació de l’agència, que no és per a res el
que assenyalava la Sra. Ribas abans de voler entrar per darrera
per botar-nos la Llei de contractes, perquè això no és això. Crec
que som tots conscients que la Llei de contractes és la que és i
té les dificultats que té. 

Jo entenc que per la seva formació deu ser jurídica, però no
ha gestionat mai i segurament..., ha gestionat mai la cosa
pública?

(Remor de veus)

No, crec que no, i esper que estigui molts d’anys a fer-ho,
si li dic la veritat. Però moltes vegades quan surt la Llei de
contractes en el Congrés dels Diputats els diputats es
felicitaven que havia sortit amb un gran consens i estaven molt
contents perquè era una llei molt consensuada. Però després
anaven tots els batlles, batlles, regidors, etc., i tiraven pestes
d’aquesta llei de contractes perquè moltes vegades amb
l’aplicació directa, del dia a dia, d’aquelles qüestions
quotidianes a l’hora, per exemple, d’una residència haver de
comprar unes espardenyes a un resident, tenia unes dificultats
evidentment que vostè veig que desconeix i..., -idò, riu, idò que
rigui molts d’anys, i això, exactament.

Bé, crec que hi ha una proposta damunt la taula, hi ha una
proposta damunt la taula, avui supòs que li donarem suport,
amb major o menor tal, hi ha gent que veu bubotes per tot i
“xiringuitos” pertot, però bé, això al cap i a la fi és el que
tenim, el que hi ha. I crec que aquesta idea que tenim damunt
la taula en podem fer feina, l’hem de madurar perquè
efectivament pot ser una eina efectiva i a més un instrument que
sigui dinamitzador especialment d’una estructura que gairebé
són un terç del pressupost de la comunitat autònoma. Per tant,
val la pena que hi dediquem atenció i evidentment el màxim
rigor en l’execució dels pressuposts, això per descomptat. 

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Acabat el debat...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Presidenta, por alusiones pido la palabra, será muy corto,
porque es que me ha nombrado directamente y ha dicho una
mentira sobre mí.

LA SRA. PRESIDENTA:

No ha lugar, Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Tengo que aclarar la mentira que ha dicho. Yo sí que he
sido gerente de una residencia...

LA SRA. PRESIDENTA:

No ha lugar, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... pública precisamente.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, no ha lugar. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien. Quería que constase en acta porque es mentira lo que
ha dicho. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 16094/20. Començam a votar.

Vots a favor? Comptam també els vots telemàtics. 

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 1 vot en contra i 3 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 16094/20, relativa a creació i impuls de l’Agència
de Salut Pública de les Illes Balears. 

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