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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I RENNESSON: 

Sra. Presidenta, Virginia Marí sustituye a Maria Antònia
García.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia Martín. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu al debat de les proposicions no de llei amb RGE núm.
15162/20, 15983/20 i 1265/21. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 15162/20, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i
MÉS per Mallorca, relativa a reconeixement econòmic i
laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la
pandèmia provocada per la COVID-19.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei amb
RGE núm. 15162/20 presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
reconeixement econòmic i laboral al personal del Servei de
Salut que fa front a la pandèmia provocada per la COVID-19.
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, senyors diputats i
diputades. Aquesta PNL -com tantes altres- va ser presentada
fa molts de mesos, concretament a l’octubre i a causa de la gran
càrrega de feina que aquesta comissió té per raons òbvies, no
s’ha pogut veure fins en aquesta sessió.

I sembla que esperam com el dia perfecte, perquè justament
avui, que parlam del reconeixement econòmic i laboral del
personal del Servei de Salut, es commemora el Dia
Internacional de la Infermeria, el col·lectiu de professionals
més important del Servei de Salut, bona part dels quals van
estar a primera línia durant la pandèmia i van servir, amb el seu
esforç i dedicació, com a mur de contenció de la malaltia i les
seves conseqüències. 

Ser infermera és -segons la campanya Xarxes, que ha fet
aquest any SATSE- tenir empatia, tenir cura i acompanyar. Per
la nostra part, volem mostrar el nostre reconeixement i la nostra
empatia cap a les seves reivindicacions a través de tot aquest
seguit de propostes que esperam que es puguin aprovar amb el
suport de tots els grups. 

A més a més, durant les darreres setmanes han passat per
aquesta comissió els representants dels principals sindicats

d’infermers i metges, SATSE i SIMEBAL, els quals van
coincidir en moltes de les seves demandes amb l’esperit
d’aquesta PNL. Passaré a llegir i a explicar quins són aquests
punts, perquè consti.

El Parlament de les Illes Balears insta el Servei de Salut a
establir un reconeixement laboral per a tot el personal que
treballi o hagi treballat durant la pandèmia derivada de la
COVID-19. Aquest reconeixement, prèvia negociació amb la
Mesa Sectorial, també dotarà de les eines necessàries al Servei
de Salut per facilitar la gestió i control de la pandèmia en les
millors condicions laborals possibles per als nostres
professionals. I això es concreta en dos punts: el Parlament de
les Illes Balears insta el Servei de Salut que el reconeixement
laboral, prèvia negociació amb la Mesa Sectorial, inclogui les
mesures de caràcter econòmic: considerar com dies especials
als professionals que per reforços dels dies de Pasqua i Nadal
hagin de prestar els seus serveis més enllà de la cobertura
ordinària per motius relacionats amb l’atenció a la pandèmia.

Aquí m’agradaria ressaltar que en el marc d’aquesta Mesa
Sectorial fa pocs dies es va arribar a un acord segons el qual els
professionals que treballin la vigília del festiu se’ls reconeixerà
tant la nocturnitat com la festivitat en la quantitat percebuda. A
més, s’actualitzarà l’hora de guàrdia, tant entre els treballadors
d’especialitats com en atenció primària, i es pagaran els dies de
Nadal com a festiu especial. Mesures a les quals s’aplicarà la
retroactivitat a 1 de gener del 2021.

Un altre punt serà establir mòduls retributius especials per
als professionals requerits per fer activitat més enllà de la seva
jornada ordinària, per motius relacionats amb l’atenció a la
pandèmia. En aquest cas parlam de les hores extra i ens consta
que és un tema de debat que hi ha ara sobre la taula de la Mesa
Sectorial.

El punt 3 seria: el Parlament de les Illes Balears insta el
Servei de Salut que el reconeixement laboral, prèvia negociació
amb la Mesa Sectorial, inclogui també les següents 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 -no hem d’oblidar en cap moment que s’ha acabat
l’estat d’alarma, però la pandèmia encara és amb nosaltres, per
desgràcia; proposar a la Mesa Sectorial de Salut un sistema de
puntuació addicional als efectes de borsa de treball per als
professionals que han treballat durant la pandèmia provocada
per la COVID-19 i establir un indicador de valoració a efectes
de la carrera professional -aquest és un dels requisits que
demanaven els sindicats; 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.

Com veieu, moltes d’aquestes coses són coses en les quals
ja fa feina la Mesa Sectorial, són coses que s’han treballat i que
han arribat a bon port, algunes es treballen ara i altres pensam
que s’han de treballar en el futur i per això les proposam en
aquesta PNL i esperam comptar amb el suport de tothom. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta proposició no de
llei té la paraula per part del Grup Parlamentari d’Unidas
Podemos la Sra. Mayor, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La COVID-19 ha trastocat
completament els valors que tenim com a societat. La pandèmia
ha posat de manifest les mancances i les fortaleses de tot el
sistema, des del sistema econòmic, educatiu, sanitari, etc. Des
de l’inici de la pandèmia com a societat hem vist la vital
importància del blindatge i la protecció en tenir un sistema de
benestar públic de qualitat, en tota la seva globalitat: en
infraestructures, serveis i dotació de personal. És una imperiosa
necessitat tenir cura de qui té cura de nosaltres.

El nostre sistema sanitari va ser clau, és clau i serà clau per
fer front a la pandèmia, i és clau per al sosteniment de la salut
i de la vida dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.
Els professionals sanitaris a l’inici de la pandèmia varen donar
una lliçó d’humanitat, no van dubtar ni un moment en tenir cura
i protegir la ciutadania, van ser i segueixen sent moments
difícils. 

Des d’Unides Podem volem reconèixer i agrair una vegada
més la dedicació i l’esforç que han fet i fan els treballadors i
treballadores de la salut. Gràcies.

El passat 21 de maig del 2020, en sessió plenària
extraordinària, vàrem aprovar una declaració institucional. La
declaració, reconeixement parlamentari i compromís amb els
treballadors i treballadores d’aquesta comunitat autònoma per
la seva labor durant el confinament de la COVID-19. Totes les
formacions polítiques vàrem acordar quatre punts. Un dels
punts diu el següent: “El Parlament de les Illes Balears vol
transmetre un missatge de consens i fermesa en la progressiva
millora de les condicions laborals dels treballadors i
treballadores, així com el compromís de garantir la protecció
dels drets laborals de totes les persones de les Illes Balears”.

La proposició no de llei que presentem a iniciativa del Grup
Socialista pretén el reconeixement laboral i econòmic d’aquest
col·lectiu i proposem que el Govern dugui a terme mesures
reivindicades pel mateix col·lectiu, com establir el
reconeixement laboral, per una banda, per a tot el personal que
treballi o hagi treballat durant la pandèmia, el reconeixement
econòmic considerant les prestacions als seus serveis en dies
assenyalats, més enllà de la cobertura ordinària dels seus
serveis, establir mòduls retributius especials per als
professionals o un pla d’estabilitat laboral, tal i com ha explicat
la representant del Partit Socialista.

Per tots aquests motius demanem el suport de totes les
formacions polítiques d’aquesta cambra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta iniciativa té la
paraula per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca el Sr.
Ensenyat, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui que commemoram
el Dia Internacional de la Infermeria, és a dir, dels infermers i
de les infermeres, és un bon dia per parlar d’aquesta PNL tot i
que evidentment fa referència a tot el personal sanitari, però sí
que és un bon dia, després de tot el que els ha tocat viure cada
dia és un bon dia, però, bé, avui especialment que se celebra
aquesta diada internacional, i celebrar-ho i especialment ser
conscients de l’esforç que han hagut de fer en tota la crisi de la
pandèmia des que es va iniciar fins a data d’avui evidentment
vol dir moltes de coses. 

I vol dir, sobretot, constatar la importància de tenir un
sistema sanitari que sigui gratuït, que sigui universal i això
després evidentment vol dir articular tot un conjunt de
propostes que comportin sobretot una estabilitat laboral i un
reconeixement d’aquest col·lectiu. Tant del que fa festa avui
com de la resta perquè parlam de tot el personal sanitari. 

I és per això que presentam aquesta PNL, abans ho
explicaven la Sra. Fernández i també la Sra. Mayor, es tracta
d’un tema que ja està parlat, que, en certa manera, ho vàrem
també comprovar quan varen venir els diferents sindicats, tant
d’infermeria com el sindicat mèdic, que són diferents
reivindicacions; és vera que moltes vegades moltes passen pel
terreny econòmic i són possibles o no són possibles, tant de
bo!, fossin totes possibles, però hem de ser realistes i hem de
ser conscients de les mancances que tenim a nivell econòmic i
de les dificultats de finançament de la comunitat autònoma, que
això és una realitat. Però evidentment seguir avançant en tot
allò que es pugui avançar i, molt especialment, en tot el que són
drets laborals i estabilitat laboral.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Per a la defensa de l’esmena amb RGE núm.
4813/21 té la paraula per part del Grup Parlamentari Popular la
Sra. Marí, per un temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:  

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Partit Popular votarem a
favor d’aquesta iniciativa, ens hi sumam i també volem
reconèixer i posar en valor l’extraordinària feina que han fet
tots els professionals sanitaris d’aquestes illes. Agraïm la seva
tasca i agraïm el seu paper fonamental perquè el sistema
sanitari d’aquesta comunitat funcioni. Així com felicitar, també,
a tots els infermers i infermeres de la nostra comunitat que avui
celebren el Dia Internacional de la Infermeria. 

Fa mesos que defensam que ara més que mai els
professionals sanitaris mereixen un reconeixement social, però
també un reconeixement econòmic. Per aquest motiu presentam
i defensam una esmena que consideram necessària, una
exigència i una reivindicació històrica dels professionals
d’aquestes illes, com és l’equiparació de la indemnització per
residència amb Canàries.
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Des de fa anys, les Illes Balears pateixen un escandalós
dèficit de personal sanitari. Durant aquesta pandèmia hem
pogut veure la necessitat real de tenir un sistema sanitari fort,
amb personal suficient; hem patit les mancances del sistema i
patim les dificultats per cobrir baixes o vacances del personal.
Com bé saben, els metges de família de Balears són els que més
pacients visiten de tot el país, la ràtio de les Illes és de 1.761
usuaris per facultatiu, 400 més que la mitja nacional. A dia
d’avui, l’atenció primària a la nostra comunitat necessita
ampliar plantilles de manera urgent.

La problemàtica de la manca de personal del Servei de
Salut de Balears -especialment de metges i d’infermers- és una
de les causes per les quals s’han produït disfuncions
assistencials al Servei de Salut en aquests darrers anys, fet que
s’ha vist agreujat amb l’arribada del coronavirus, i una de les
raons d’aquesta mancança és la falta de mesures fidelitzadores,
dins d’aquestes, les relacionades amb el cost de vida d’aquesta
comunitat autònoma i la precarietat dels contractes laborals que
s’ofereixen. 

Els representants dels treballadors del Servei de Salut
parlen de discriminació salarial amb altres comunitats
geogràficament semblants i amb problemes similars; també
proposen aquesta mesura, com va proposar tant SIMEBAL com
SATSE en aquesta comissió, com a una mesura bona per
fidelitzar i atreure personal. 

Es fa més necessari que mai augmentar els esforços i
recursos dels que es disposa per lluitar contra aquesta
pandèmia, això passa sense dubte per facilitar i per fer atractiu
als professionals sanitaris el desplaçament i l’estada a les
nostres illes. Des del Partit Popular fa anys que proposam
l’augment d’aquest plus, fa anys que denunciam que les
mesures del Govern d’Armengol per atreure sanitaris són
mesures anti fidelitzadores i fa temps que avisam que els
contractes precaris i l’explotació sanitària a la que té sotmesos
a metges i infermers està provocant una fuga de professionals
de la salut. 

Quina ha estat la resposta els darrers 6 anys? Quin ha estat
el pla per protegir els treballadors del Servei de Salut? Hem
estat l’única comunitat autònoma de l’Estat capaç de retallar el
2,9% del salari als sanitaris retallant els complements
autonòmics, jornades maratonianes, exigències lingüístiques,
davant necessitats sanitàries o contractes precaris inferiors a 3
mesos.

També hem reclamat -sense èxit- un pla per afrontar la
manca de personal sanitari especialment de metges d’atenció
primària i especialistes. Sense èxit.

En definitiva i en conclusió  -com he dit a l’inici- votarem
a favor d’aquesta proposta i esperam que acceptin les nostres
esmenes. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per
un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Dir que no
només el meu grup parlamentari se suma a la felicitació pel Dia
de la Infermeria, celebrat arreu, sinó que felicitam sobretot tot
el personal sanitari, perquè sembla que amb una proposició que
arriba ara, el mes de maig, tard, però arriba, almanco sortirà
endavant, per tant, sí que serà un reconeixement més que social
com ja ha fet la ciutadania i ve fent des de fa un any d’uns drets
laborals.

I quan aquí parlam d’assegurar, de garantir, de recuperar
drets perduts etc., arribam ara a fer-ho, perdent una oportunitat,
malgrat que tengui efecte retroactiu des de gener, d’haver-ho
ficat als pressuposts generals de la comunitat autònoma, tal i
com el nostre grup parlamentari i d’altres vàrem presentar a
través d’esmenes. I això és bo i això és cert i per tant s’ha de
fer constatar.

Tot i això, el nostre grup parlamentari felicita el personal
sanitari, felicita també la iniciativa de les associacions
professionals com SATSE i SIMEBAL, que varen venir aquí
esperançats també que es presentés, que es dugués a terme;
però que aquesta proposició no de llei, tot i que és del mes
d’octubre, s’hagués pogut presentar directament a través
d’iniciatives en els grups, ja que són els grups proposants, els
grups del Govern, presentar-se a través dels pressuposts de (...)
de la comunitat autònoma en l’exercici d’1 de gener de 2021 i,
per tant en el mes de maig no haver de començar -o en el mes
de juny- no haver de començar a fer eficaces aquestes garanties
i aquests drets.

Tot i això, dic, que evidentment nosaltres ens congratulam
d’això.

I per tant per això els diferents grups parlamentaris, entre
els qual el nostre, hem dut a terme quan no s’ha vist reflectit en
el pressupost aquest tipus d’iniciatives que altres vegades han
estat rebutjades o que han estat fins i tot esmenades,
desvirtuant-se, i això és bo també que es constati.

És curiós que parlem, i crec que és també important fer
palès que parlem que es dugui a consideració de la Mesa
Sectorial de Salut, evidentment s’ha de fer, però és que sempre
es reivindica aquest dret laboral des de la Mesa Sectorial de
Salut, i és curiós que hi apel·lem en el mes d’octubre, quan no
s’ha dut endavant abans, durant aquest inici de legislatura.

La pandèmia, evidentment, quan recordam que encara
existeix, existeix des del mes de febrer de l’any passat, és a dir,
un any llarg lamentablement de pandèmia, hi ho hem de tenir
en compte a la resta d’iniciatives.

Quant a l’esmena, i simplement faré un posicionament
d’opinió del nostre grup parlamentari, els pertoca a vostès que
siguin acceptades o no, vull dir, Sra. Marí, jo li hagués
aconsellat o li deman que aquesta esmena que presenta la faci
en dues parts, perquè sembla que amb la primera part un dels
grups parlamentaris que proposen la iniciativa hi estarà
d’acord, en l’equiparació salarial amb Canàries, és una
reivindicació d’un dels grups del Govern, el que no tenc tan
clar és que a la segona part sí li donin suport per una qüestió de
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tema de llengua. Nosaltres sí li donarem suport als dos punts,
però tal volta per una qüestió de pronunciament perquè tal
vegada surti una de les dues, li aconsell que vostè separi en dos
punts o com vostè ho consideri. 

Nosaltres ja li dic que li donarem suport, va al nostre ideari,
al nostre plantejament com a grup parlamentari i, de fet,
l’equiparació salarial amb Canàries en aquesta línia sí que
Ciutadans està molt en la línia del partits més sobiranistes, però
d’una manera..., no per una qüestió de sobirania, sinó d’igualtat
d’oportunitats que sí és valor i ideari de Ciutadans, Canàries
amb les Illes Balears.

Simplement és un suggeriment per si llavors li diuen que no
hi estan d’acord, que vostè doni l’oportunitat que almanco una
de les dues pugui sortir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los miembros de
esta comisión. En primer lugar, lo que me llama la atención de
esta iniciativa es que en la exposición de motivos hablan
ustedes de que los médicos y sanitarios dieron ejemplo al resto
de población con su dedicación y profesionalidad, cuando iban
a trabajar y los demás estábamos confinados, y se les ha
olvidado añadir que, además, lo hicieron sin los medios de
protección adecuados, que es también muy importante.

En cuanto a los reconocimientos públicos evidentemente
está muy bien que se haga un reconocimiento, un homenaje
público, pero, claro, eso si no va acompañado de medidas
concretas que se traduzcan en una mayor compensación por su
trabajo, pues evidentemente se queda muy corto, ¿no?, y no es
desde luego lo que están reivindicando los profesionales de la
salud, que les den medallas de oro ni que les aplaudan, ellos lo
que dicen es que se les reconozca, y a fin de cuentas todos
sabemos que el trabajo consiste en prestar unos servicios a
cambio de una retribución.

Entonces, dignificar las retribuciones creo que es algo
básico y más al colectivo al que nos referimos, que, por cierto,
aprovecho para felicitar a todo el personal de enfermería en
este día internacional que celebran para conmemorar esta
profesión tan importante para todos.

Bueno, creo que lo que quieren los médicos, por ejemplo,
una parte del personal de la salud que son los médicos es,
sabemos, que lo hemos tenido aquí, al presidente de
SIMEBAL, y nos decía cuáles eran sus reivindicaciones, igual
que SATSE, y sabemos que están ahora mismo demandando
una productividad variable de 3.000 euros para los médicos de
atención primaria y para todos los que han estado en contacto,
en primera línea con COVID, con pacientes de COVID, pero,
claro con el presupuesto que tiene actualmente el Gobierno
balear, pues, dudo mucho que puedan llegar a cubrir esas

reivindicaciones porque creo que, si no estoy mal informada, se
trata de 10 millones de euros y con eso, pues..., para todo el
personal médico y sanitario y con eso pues no va a bastar.

Además, no se ha pagado el plus COVID. Esto es un
agravio comparativo si nos comparamos con el resto de
comunidades autónomas donde sí se ha pagado este plus
COVID.

La productidad variable antes de que se les quitara era de
1.500 euros y ahora es de 50 a 200 euros. Por cierto quien quitó
la productividad variable fue el gobierno del Partido Popular,
cuando era presidido por el Sr. Bauzá, que ahora está en
Ciudadanos, en fin.

La productividad, en fin, lo que vengo a decir es que todas
estas medidas que se concretan en esta proposición no de ley,
pues no concretan demasiado cómo se van a traducir. Por
ejemplo, el tema del plan de estabilidad o el tema del plan de
medidas para atraer a sanitarios, aquí ya se nos dijo por parte
del presidente de SIMEBAL que ellos apostaban por un
convenio autonómico para que los MIR no se vayan, y me falta
ver procesos de estabilidad concretos, en qué se van a plasmar
teniendo en cuenta que tenemos unos 500 médicos interinos
actualmente.

Y lo que es una vergüenza es el doble recorte en los salarios
que han sufrido los médicos y los sanitarios en Baleares y que
también es un agravio comparativo con respecto al resto de
comunidades autónomas.

Por tanto, yo voy a votar a favor de esta iniciativa porque
no es contraria, manifiestamente contraria a ninguna de las
reivindicaciones que conozco de los colectivos que forman
parte de los profesionales de salud, si bien creo que se queda
muy corta de lo que están reclamando.

En cuanto a las enmiendas del Partido Popular, también
votaré a favor, es algo que nuestro grupo ya viene reclamando
siempre que ha tenido oportunidad de intervenir para hablar
sobre este tema, pues que hay que equiparar el plus de
residencia con el de Canarias. Eso sí que sería una medida
efectiva para fidelizar y captar nuevos profesionales, cosa que
no está en la iniciativa inicial presentada por el PSOE, por
Unidas Podemos y por MÉS.

Y, por supuesto también, que el catalán deje de ser un
requisito para pasar a ser valorado como mérito, también nos
parece correcto. Yo creo que incluso se tendría que haber
eliminado ya hace mucho tiempo, que sea valorado como un
mérito, no hay ningún problema.

Por tanto, votaría a favor de todo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, molt bona tarda a tots. Nosaltres
pensam que ja comença a ser hora que això sigui una realitat,
una reclamació que s’ha fet en diferents ocasions en aquesta
cambra, i he de recordar que fins i tot en qualque ocasió se’ns
va dir que el personal d’infermeria i el personal sanitari no
necessiten un plus, no necessiten un reconeixement econòmic,
sinó que se’ns va dir d’un grup concret que està al pacte de
govern que el que necessitaven era una certa estabilitat, però
que no necessitaven cap plus. 

Estic contenta que a hores d’ara aquests arguments hagin
quedat caducs i que s’hagin canviat absolutament, així és que
benvingut sigui.

Nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa. Creiem que
el personal sanitari..., ho hem vist, ho hem patit o ho hem
conegut de primera mà, s’ha deixat la pell i se la deixa, que
amb els aplaudiments -ja s’ha dit aquí- no en varen tenir prou,
que amb els reconeixements no és suficient i que el que
necessiten són mitjans, més protecció, que reconeguin els seus
drets i que es millorin les seves condicions laborals.

Hem de recordar que fa molts d’anys que lluiten
contracorrent, no és només ara amb aquesta pandèmia només
quan han demostrat la seva alçada personal, humana i
professional a l’hora d’exercir la seva feina que va molt més
enllà de fer un horari i de fer una feina per complir.

Crec que això s’ha de reconèixer, des d’El Pi ho tenim
claríssim. Per tant, nosaltres hi votarem a favor.

Deixam clar que cap d’ells són herois, com ells ja han dit:
no som herois; si de cas són víctimes o en qualsevol cas són
currantes -i permeti’m que ho digui amb la llengua de l’Estat-,
i bé, crec que hi ha hagut, per una part, una mica d’ineficàcia,
per no dir molta, del Govern de l’Estat a l’hora d’aplicar
mesures, a l’hora de veure quines restriccions eren necessàries,
a veure allò que havien de fer, allò que no havien de fer, el
material que tenien. Comprenem que ens va venir sobrevinguda
aquesta pandèmia, però també crec que hi ha hagut una mica
també d’imprevisió pel que fa aquí a les Illes des de l’inici de
la pandèmia sobretot els primers mesos.

Mentrestant els sanitaris hi han estat, han complit, han fet
tot el que han sabut i més per estar en aquesta primera línia des
del primer moment i recordam que alguns han perdut la vida en
l’intent i molts d’ells han emmalaltit.

Per tant, vull dir que sí, que és hora que el Govern els
reconegui no només la feina dignificant, sinó que se’ls
compensi econòmicament i laboralment.

M’afegeix a la felicitació més sentida al Dia Internacional
de la Infermeria.

He de dir també, pel que fa a l’esmena, que no sabem si
l’acceptaran o no, en qualsevol cas nosaltres l’acceptaríem si es
votàs per separat aquests nous apartats al punt 3 de la
proposició no de llei, el primer ens sembla fantàstic.

El segon, que té a veure amb el requisit lingüístic que passi
a ser valorat com a mèrit, jo crec que això és demagògia pura,
he de recordar que aquells professionals que fan feina seguiran
fent feina i el que els demanen tan sols és que dos anys després
-dos anys després- tenguin un nivell mínim de coneixement de
la nostra llengua, per si de cas. Així és que crec que tot això és
pa i circ i nosaltres aquí no hi entram.

Per tant, bé, dir que sí, que votarem que sí, però l’esmena
amb aquest condicionant. Gràcies, si l’acceptés.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. El nostre grup
també donarà suport a aquesta iniciativa perquè s’ha de posar
en valor el compromís i esforç demostrat per tot el personal
sanitari des de l’inici de la pandèmia i s’ha fer materialitzant de
forma justa i raonable les reiterades mostres de suport, perquè
és evident que amb els aplaudiments la gent no dina, no menja,
no paga un lloguer. És a dir, en poques paraules, hem d’anar
més enllà. 

Aquest agraïment ha de ser compensant econòmicament, és
evident, i amb dies de descans, per compensar el sobreesforç
que han hagut de fer.

I ja que reivindicam i celebram el dia de la infermeria, fem
nostres les seves reivindicacions, més places, millors contractes
i sous. I és que a Espanya i dic a Espanya sencera, perquè aquí
sembla que només hi ha algunes comunitats que tenim dèficit
de professionals sanitaris, no, hi ha un dèficit de 130.000
infermeres a tota Espanya. I a més a més, una altra dada que és
molt important, 9 de cada 10 pateixen estrès postraumàtic per
la COVID. És evident que cal millorar el nostre finançament
fins arribar a la mitjana de la Unió Europea.

I sobre el tema de les esmenes. Jo també estic molt d’acord
amb el primer punt, és evident que d’aquesta indemnització per
residència fa anys i panys que en parlam, s’ha de fer, s’ha de
seguir lluitant a la comissió mixta, allà on sigui, perquè el
Govern de l’Estat algun dia haurà d’assumir, primer donar
explicacions i després posar fi a aquest greuge entre
comunitats, que almenys tenim la semblança que som
arxipèlags, que som illes, que tenim la mar per enmig.

I respecte del segon punt, el tema de la llengua com a mèrit,
tampoc no ens trobaran aquí. Perquè, a més, jo voldria recordar
una qüestió i és que hi ha cosa que es diu el codi hipocràtic, i
el metge té l’obligació almenys d’entendre el pacient. Jo ja no
dic que si no vol respondre en català que no li respongui, però
almenys l’ha d’entendre, és la seva funció. La comunicació és
fonamental a l’àmbit de la medicina, i no... ja està bé, ja està bé
que sigui el pacient el que sempre, sempre s’hagi d’adaptar al
professional mèdic.

Amb tot, donarem el suport a aquesta iniciativa. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara pertany als grups que han proposat la iniciativa
en torn de contradiccions o en aquest cas per dir si accepta o no
les esmenes. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la
Sra. Fernández, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair a tots els
grups el suport que han mostrat a aquesta proposició no de llei
i recordar que encara que la iniciativa arriba ara a l’octubre,
com ja he dit a la primera intervenció, moltes d’aquestes
iniciatives que estan recollides ja es debaten a les meses
sectorials i algunes fins i tot, com la que he parlat de les vigílies
dels festius, ja es van aprovar aquest mes de maig i amb
caràcter retroactiu. O sigui que, encara que és ver que aquesta
iniciativa ha arribat quan arriba, per la quantitat de feina que
tenim en aquesta comissió, no és que s’hagi de fer feina durant
aquest temps.

Tornaré remarcar, com ja vaig fer a les compareixences dels
sindicats, que el nostre partit, el nostre grup considera que els
sindicats són els vertaders representants i interlocutors dels
treballadors en matèria dels drets laborals, i per això fem tanta
incidència en parlar sempre de la mesa sectorial i que aquestes
negociacions concretes, ja siguin sobre les mesures que s’han
de dur a terme sobre la fidelització, o sobre l’estabilitat, quines
concretes s’han de portar a terme, és allà amb els seus
representants, votats per tots els treballadors de la nostra sanitat
pública, on s’han d’especificar i debatre i no en aquesta
comissió.

Per això mateix, no podem acceptar l’esmena, que deien
que sembla una esmena, jo crec que està presentada així a
posta, però que és una esmena que podrien ser dues: una
primera part, una segona part que a mi, del requisit lingüístic,
m’estranya, perquè és vera que alguna vegada havíem vist al
Grup Popular votar a favor d’eliminar el requisit lingüístic del
català, que ja ens han expressat moltes vegades els sindicats, ja
no només aquí sinó en converses que hem tingut, que no és un
problema de la nostra salut pública el tema del requisit del
català, no ho és, ens estranya que el PP presenti aquesta
iniciativa que sembla una mica que hauria de venir de VOX.

I l’altra que parla de la mesura de fidelització del personal
sanitari i negociar la seva implantació a partir de l’any 2022.
Bé, nosaltres, com ja he dit, pensam que això s’ha de negociar
a la mesa sectorial, com ha de ser la seva implantació, en quins
anys s’ha de fer, si als sindicats els va millor si és aquest plus,
tipus Canàries, o millorar la carrera professional. Jo crec que
això és una cosa que hem de deixar als representants dels
treballadors que ho negociïn dins la mesa sectorial.

I per acabar, al reconeixement laboral i econòmic, crec que
hi hauríem d’afegir el respecte; hi hauríem d’afegir el ressò
social, professional i també institucional. Durant els mesos de
pandèmia, quan pensàvem que sortiríem millors persones i ho
repetíem contínuament, molta gent sortia a les balconades a
aplaudir els professionals, com ja deia la Sra. Font, que d’això
tampoc no es menja, però també és important el reconeixement
professional i personal, sobretot en els moments més durs. 

I a mi em fa una mica de llàstima que, ara que ha passat un
any i que ens sembla que ja està tot solucionat, i no ho està, ens
oblidam d’aquests professionals que han fet tants de sacrificis,
i ens oblidam no només en el reconeixement econòmic, que sí
que se segueix treballant dins la mesa sectorial i es reuneixen
cada setmana, sinó que, i jo crec que en el cas de Balears no
passa tant, però comencen a sortir representants d’alguns partits
que deien dilluns que la balança entre economia i salut estava
massa tirada cap a la salut. I, és clar, això als professionals de
la salut els ofèn molt, perquè aquesta balança, que en realitat no
existeix, és una mica agosarat dir que ens preocupem massa de
la salut i poc de l’economia.

Però això vagi des d’aquí aquest reconeixement per part del
meu grup a la tasca i esforç que han fet, fan i faran els sanitaris,
perquè això no s’ha acabat, ens queda molt de temps, encara
ens en vindrà alguna molt dura i no hem d’oblidar quina és la
nostra prioritat, que és la salut.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només donar les gràcies pel
suport de totes les formacions polítiques a aquesta iniciativa
parlamentària, tot i la demagògia que hi ha hagut en el debat en
el posicionament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar la Proposició no de llei
RGE núm. 15162/20, que entenc que es podria aprovar per
assentiment, si va bé a tots els grups? Sí.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 15162/2020, relativa al reconeixement econòmic i
laboral al personal del Servei de Salut que fa front a la
pandèmia provocada per la COVID-19.

2) Proposició no de llei RGE núm. 15983/20, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa al
finançament de mascaretes.

3) Proposició no de llei RGE núm. 1265/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, pel procediment
d’urgència, relativa a reducció de l’IVA de les mascaretes
FFP2 del 21% al 4%.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202015983
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Passam ara al debat conjunt de les proposicions no de llei
RGE núm. 15983/20, presentada pel Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, relativa al finançament de mascaretes, i RGE
núm. 1265/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a la reducció de l’IVA de les
mascaretes FFP2 del 21% al 4%.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa i també fixar
posicionament, intervé pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares la Sra. Ribas, per un temps màxim de sis minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En primer lugar, me gustaría llamar la
atención sobre la fecha en la que estamos debatiendo esta
iniciativa, fíjense que yo, bueno, que nuestro grupo presentó
esta iniciativa en noviembre de 2020 y ya han pasado seis
meses, medio año, medio año que la gente está usando las
mascarillas de forma obligatoria. Entonces, yo creo que, una
vez más, tengo que llamar la atención sobre pues que, no sé, tal
vez tendríamos que plantearnos algún cambio organizativo en
este parlamento para que estas cosas no pasen y que las
iniciativas se vayan debatiendo y votando más sovint, -¿cómo
se dice?- más a menudo, perdón, y que no pasen estas cosas.

Bueno, pues con la declaración por la Organización
Mundial de la Salud de la pandemia, el 11 de marzo de 2020,
después vino, cuatro días después, la declaración del estado de
alarma en España. Ese estado de alarma habilitaba al ministro
de Sanidad para dictar las órdenes que fuesen necesarias y entre
esas órdenes hubo una que decía que era obligatorio el uso de
la mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19.

De esta manera nos encontramos que, desde el pasado 21 de
mayo de 2020, resulta obligado el uso de la mascarilla en
nuestro país, después ya sabemos que el estado de alarma se fue
prorrogando y cada presidente de comunidad autónoma dictaba
las normas que consideraba oportunas y seguía siendo
obligatorio el uso de la mascarilla.

Hoy en día, tengo que actualizar esta iniciativa porque
evidentemente han pasado seis meses desde que la presenté y
ha quedado desfasada la exposición de motivos, estamos en una
situación que ha superado todos aquellos acontecimientos,
ahora mismo tenemos que hay una ley, la Ley 2/2021, de
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria, que establece ya por ley
esta obligación de usar mascarillas. 

Por otro lado, la cartera de servicios comunes de prestación
farmacéutica y participación económica de los pacientes y
usuarios se estructura de la siguiente manera: por un lado,
sabemos que la prestación farmacéutica comprende los
medicamentos y productos sanitarios y el conjunto de
actuaciones encaminadas a que los pacientes los reciban de
forma adecuada a sus necesidades clínicas, esto se concreta en
que podemos distinguir pacientes no hospitalizados y pacientes
hospitalizados; en los no hospitalizados, se incluye dispensar,
entre otras cosas, los efectos y accesorios según normativa de
financiación del Sistema Nacional de Salud; para los pacientes
hospitalizados, todos los productos farmacéuticos que necesiten

esos pacientes. Y luego, además, existe una participación
económica de los usuarios en diferentes porcentajes en función
de diferentes supuestos, en algunos de ellos estarían exentos
completamente de pagar ningún tipo de participación
económica por esos medicamentos o productos sanitarios que
están percibiendo.

Bueno, pues nosotros creemos que entre las medidas
compensatorias deberían incluirse también productos sanitarios
de carácter terapéutico y preventivos en el caso de la COVID-
19, dado que es imposible saber si una determinada persona va
a ser contagiada por la COVID-19. Y, porque, además, y muy
importante, el Gobierno ha dictado su uso obligatorio y las
mascarillas, por tanto, deberían ser financiadas en su totalidad.

Con estas premisas que acabo de citar, y dada la situación
actual en la que además multitud de familias están viendo
afectada gravemente su economía y no pueden llegar a comprar
los alimentos más básicos y necesarios, bueno, pues nosotros
consideramos que es necesaria esta iniciativa que traemos hoy
para su debate y votación. Además, por si fuera poco, tenemos
que recordar que desde el Gobierno de Sánchez, pues el
Ingreso Mínimo Vital que se aprobó en su momento no está
llegando a todas las familias que lo necesitan, y esto que la
carga de adquirir productos de obligatoriedad sea algo que
supone que muchas familias tienen que hacer un esfuerzo
intolerable.

La situación és crítica y ante las situaciones críticas se
deben reclutar todos los medios al alcance. Este grupo ya ha
presentado múltiples propuestas para paliar las necesidades
básicas y seguirá presentando cuantas sean necesarias, pero hoy
planteamos la solución a una cuestión que afecta a demasiadas
familias, ninguna madre debe elegir entre comprar leche o
mascarillas, ninguna persona mayor debe elegir entre calentar
el hogar o comprar mascarillas. Por eso, instamos al Gobierno
balear a tomar una serie de medidas que son las que
proponemos para su votación, que es, pues financiación total de
las mascarillas, ya sean higiénicas o quirúrgicas, mientras sean
de uso obligatorio para toda la población mayor de seis años,
y una vez -y aquí no sé si puedo introducir una enmienda in
voce dado que ha quedado desfasada la iniciativa-, y una vez,
en vez de “finalizado el estado de alarma” diría “finalizada su
obligatoriedad”, la financiación total para el solicitante con
descripción médica. En el punto 1.

El punto 2 quedaría igual: “Dotación en los presupuestos de
la comunidad autónoma de la partida correspondiente -como ya
han sido aprobados sería-, mediante modificación de crédito sin
incrementar el gasto total del presupuesto”.

El punto 3 también quedaría igual: “la distribución de
mascarillas a través de los ayuntamientos estableciendo el
mecanismo más adecuado y seguro para su efectiva entrega a
los vecinos”.

Y en el punto 4, otra vez volvería a introducir una enmienda
in voce, porque hago referencia a finalizar el estado de alarma,
que ya ha finalizado, pues así sería “instar al Gobierno de
España a la financiación parcial de las mascarillas higiénicas o
quirúrgicas -eliminaría “una vez finalizado el estado de
alarma”-, cuando su uso sea declarado como recomendable y
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no obligatorio. A tal fin el Parlamento de las Islas Baleares
insta al Gobierno de la nación a presentar un proyecto de ley
para modificar la Ley del IVA, para declarar exenta de este
impuesto la adquisición de mascarillas por particulares”.
Porque sabemos que se hizo una rebaja, pero nosotros pedimos
la exención completa del IVA.

En cuanto a la proposición..., ¿me queda tiempo?

LA SRA. PRESIDENTA:

Debería de ir acabando.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Bien, pues simplemente también estoy de acuerdo con la
iniciativa del Partido Popular. No haré más... Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Per a la defensa també de la seva iniciativa i també
fixar posició de l’altra per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula la Sra. Marí, per un temps màxim de sis minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Tenint en compte els diferents
tipus catalogats de mascaretes així com els diferents nivells de
seguretat que ofereixen les indicacions d’ús específic de cada
model, les màscares s’han convertit en un article de primera
necessitat davant la pandèmia. 

La Comissió de Salut d’aquest parlament, a la sessió del
passat 3 de juny, va aprovar una proposició no de llei d’aquest
mateix grup, relativa a la distribució de ses mascaretes en
farmàcies. El text aprovat pel Parlament va ser el següent: “El
Parlament insta el Govern que el repartiment de mascaretes als
ciutadans de les Illes Balears es dugui a terme a través de la
recepta electrònica a les oficines de farmàcia”. 

El segon punt era que “El Parlament insta el Govern que les
mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia, siguin considerades
com a un medicament finançat més i que es cobreixi durant uns
dies”. També demanàvem la reducció de l’IVA del 21% al 4%
per a les mascaretes, els guants i gels hidroalcohòlics.

Això no obstant, les mascaretes FFP2, que han demostrat
ser molt més eficaces o efectives en la protecció front del virus,
van quedar exemptes de la rebaixa de l’IVA. A poc a poc es va
imposant el seu obligatori en determinats entorns, països com
França, Àustria o Alemanya ja han prohibit les màscares de tela
que filtren menys del 70% de les partícules tornant a
obligatòries les conegudes com FFP2 per entrar a espais
públics, bars o supermercats.

A Espanya a les mascaretes FFP2 se’ls aplica el tipus
màxim d’IVA del 21%, la qual cosa implica que per a una
família tipus de quatre membres el cost mensual d’aquest
element protector pot superar els 100 euros. A diferència de les
quirúrgiques, les FFP2 no sols protegeixen els altres sinó que
també protegeixen a un mateix, compten amb un nivell de
filtració molt més eficaç que el d’una mascareta quirúrgica o

sanitària. Les mascaretes quirúrgiques es graven amb l’IVA
reduït del 4%, en canvi les FFP2, com he dit, més segures i més
cares, es graven al 21%.

Per tot això, el Partit Popular presenta aquesta proposició
no de llei on volem que el Parlament de les Illes Balears insti
el Govern que les mascaretes, mentre duri aquesta pandèmia,
siguin considerades com a un medicament finançat més, instar
el Govern d’Espanya a la reducció de l’IVA de les FFP2 del 21
al 4, i acordar donar trasllat d’aquest acord al Govern
d’Espanya.

Finalment, amb referència a la proposta del Grup VOX, és
evident que li donarem suport ja que l’objectiu és compartit,
com he argumentat en la defensa d’aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat conjuntament per part dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
l’esmena RGE núm. 4777/21. Per tant, per a la defensa
d’aquesta esmena i també fixar posició de la PNL de VOX, pel
Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr. Dalmau, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies, presidenta, intentaré fer via per poder raonar i
marcar el posicionament del nostre grup sobre les dues
iniciatives.

En primer lloc, volia posar de relleu que, tal com ha
comentat la portaveu del Partit Popular, ara fa pràcticament un
any ja vàrem debatre una iniciativa relativa a la prestació
d’aquest tipus de mascaretes, en aquell cas de les mascaretes
quirúrgiques i sanitàries, i crec que, després d’aquest any, ja
podem ser conscients de quines propostes són factibles perquè
es puguin executar i quines no, i en aquest sentit crec que a
hores d’ara hem d’apostar per mesures possibilistes que no
generin expectatives que no es puguin acomplir. 

Per tant, amb aquest raonament marcarem el posicionament
del nostre grup, tant per a una iniciativa com per a l’altra. En
relació amb la primera PNL, la del Grup Parlamentari VOX,
votarem en contra dels punts primer i segon. El punt primer fa
referència al finançament total de les mascaretes, en termes
generals, si bé és cert que en el punt 2 fa referència que aquest
finançament total no incrementi la despesa total del pressupost
de la nostra comunitat autònoma. Evidentment els del Grup
Parlamentari VOX i el Grup Parlamentari Socialista defensen
paradigmes totalment diferents del marc pressupostari i veiem
inviable aquesta possibilitat. 

El punt 1 també es refereix a la prestació mèdica de les
mascaretes i, en aquest sentit, volem posar de manifest, segons
la nostra informació, que les mascaretes no es poden receptar
per via electrònica perquè no són considerades com a un
medicament sinó com a un producte sanitari, per tant també
votaríem en contra d’aquest punt per aquest motiu. 
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També votarem en contra del punt tercer perquè entenem
que no és el Govern balear qui ha d’executar l’acció de poder
distribuir les mascaretes a través dels ajuntaments, crec que
seria més oportú que fos una acció que es desenvolupàs des
dels consells insulars, com bé han fet.

I en relació amb el quart punt, també hi votaríem en contra
perquè, de nou, es refereix al finançament, en aquest cas parcial
de les mascaretes i a la modificació de l’IVA, que és una
qüestió que també va lligada a directrius europees. Si bé és cert
que ara mateix existeix ja un IVA al 0% del material d’ús
hospitalari i entitats socials en el marc d’aquesta pandèmia que
afecta a diferents productes, com puguin ser mascaretes, guants,
ulleres, capells, bates, impermeables, respiradors, etc., i que
com bé deia estan en aquest tipus zero fins a finals d’aquest
any.

Això en relació amb la iniciativa del Grup Parlamentari
VOX, i amb el temps restant que em queda marcaré el
posicionament a la iniciativa del Grup Parlamentari Popular, la
proposició no de llei del Grup Parlamentari Popular, allà on
hem presentat una esmena. 

En aquest sentit, la iniciativa del Grup Parlamentari Popular
en el punt 1 no especifica quin tipus de mascaretes, interpret
que, com que la proposició no de llei està lligada a les FFP2,
seria en relació amb les mascaretes FFP2 allà on demana que
siguin medicaments finançats. De nou, tornam al mateix debat,
aquest tipus de producte, a més, les FFP2 no són considerades
ni producte sanitari, són considerades mascaretes de salut
laboral o de protecció laboral, primer s’haurien de contemplar
com a productes sanitaris per poder -com bé diu el punt segon
de la iniciativa- poder reduir l’IVA que -com bé he explicat-
requereix de l’acord amb les directrius de la comunitat europea. 

Per tant, des del Grup Parlamentari Socialista, Unides
Podem i MÉS per Mallorca, hem presentat una esmena que
substituiria els dos primers punts d’aquesta iniciativa, allà on
“el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat que
sol·liciti a la Unió Europea que les mascaretes FFP2 siguin
considerades producte sanitari, perquè ara mateix no ho són, i
que, una vegada tenguin aquesta consideració, es permeti que
es possibiliti la possible rebaixa de l’IVA del 21 al 4%, sempre
i quan es determini el seu ús obligatori per part de la
ciutadania”, atès que és vera que inicialment va existir aquest
debat, però ara mateix no sembla ni que en el nostre país s’hagi
de fer ús obligatori d’aquest tipus de mascaretes en aquest
moment, de fet, aquest debat està prou superat en aquest
moment. 

Per tant, aquest és el plantejament, i evidentment si el Grup
Parlamentari Popular no acceptàs la nostra esmena votaríem en
contra dels seus dos punts, però sí que és vera que estam
totalment oberts a poder millorar-la, si escau, en el text per
poder arribar a qualque tipus d’acord. Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor, per un temps màxim de
sis minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La proposició no de llei que
avui ens porta el Partit Popular jo crec que parteix amb una
base errònia, no?, de declarar les mascaretes FFP2 ja com si
fossin ja obligatòries, no són obligatòries les FFP2. No ho diem
nosaltres, ho diu la Unió Europea.

Les mascaretes que sí que són obligatòries són les
quirúrgiques o les higièniques i, tal i com ha indicat el
representant del Partit Socialista, ja hi ha mesures, fins i tot
s’ha ampliat l’exempció de l’IVA per a totes aquestes
mascaretes i tot el material d’ús higiènic per a entitats socials
que garanteixen que tota la població vulnerable i amb pocs
recursos doncs tengui accés gratuït a aquestes mascaretes. 

Basant-me en els punts que ha presentat la iniciativa del
Partit Popular, en el primer punt, en aquest cas, bé, demanen la
gratuïtat per als pensionistes i els aturats. Jo estic convençuda
en aquest cas que els pensionistes i els aturats estarien més
agraïts en aquest cas si es fes realment una reforma de les
pensions i unes reformes laborals, així arribarien realment a
final de mes i econòmicament els sortiria molt més rendible tot. 

Sobre la reducció de l’IVA de les mascaretes, nosaltres no
som molt partidaris de les reduccions de l’IVA o de jugar amb
aquesta demagògia de la reducció de l’IVA, som partidaris, idò
com s’ha fet amb les mascaretes quirúrgiques, que es fica un
topall en el preu, perquè l’IVA, en definitiva, no acaba
repercutint en el consumidor; entenem i entenem que és de
bona voluntat demanar la reducció de l’IVA, que aquesta
reducció és, bé, o s’entén que pugui arribar al consumidor final,
però no és ver si no, d’alguna manera, es regula el preu de les
mascaretes.

Tot i així, hem presentat una esmena que entenem que és
amb coherència, si la Unió Europea en aquest cas declara que
les mascaretes FFP2 són considerades producte sanitari i que
siguin obligatòries, doncs que estudiïn en aquest cas la rebaixa
de l’IVA corresponent, sempre i quan idò això, sigui obligatori. 

I evidentment per al punt tercer -com no pot ser d’una altra
manera- és que hauríem d’estar d’acord, és que si en aquest cas
el Parlament no fa una gestió de traslladar qualsevol iniciativa
que s’aprovi aquí des d’aquesta cambra parlamentària doncs
potser no estaríem fent bé la feina. 

Dir també que aquesta iniciativa en el primer punt, en el
segon punt -perdó- ja es va debatre en el Congrés dels Diputats
i també va ser rebutjada aquesta iniciativa.

Així que..., res, que espero..., nosaltres votarem en contra
i si accepten l’esmena idò hi votarem a favor. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps màxim de
sis minuts. 
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sis? 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, perquè com que hem ajuntat les dues proposicions no de
llei ...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Ah, és ver... Idò serien deu... 

(Rialles de l’intervinent)

En tendré prou amb sis. Moltes gràcies. Bé, no hi ha gaire
més cosa a afegir respecte de les esmenes que s’han presentat
que, al cap i a la fi, el que pretenen és adaptar el text inicial i la
proposta que ha fet el Partit Popular per tota una sèrie de
motius que ben bé ja ha explicat tant el Sr. Dalmau com la Sra.
Mayor que m’han precedit en la paraula, i que fan referència a
tota una sèrie de qüestions, en primer lloc, semàntiques, que
evidentment són importants és a dir que no es tracta d’un
medicament i que, per tant, es tracta que sigui considerat un
producte sanitari, cosa que ni tan sols està considerat a dia
d’avui, no?

Així com, a més, unes rebaixes que evidentment no
contradiguin les directrius de la Unió Europea tal i com
dictamina la mateixa normativa i la mateixa legislació.

I en tot cas compartim també que mentre sigui una qüestió
que sigui obligatòria hi ha d’haver elements facilitadors per a
aquelles persones amb dificultats, amb dificultats econòmiques
que, per altra part, no tenen sempre perquè haver de ser
pensionistes, perquè hi ha pensionistes que tenen una bona
pensió, sinó de gent amb dificultats d’accés als recursos
econòmics. 

Res més, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicionament de
les dues iniciatives. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta, sobretot perquè tenguem un minut més
perquè s’han tocat temes a part de salut laboral temes de
regulació i temes de..., sobretot temes fiscals. 

L’IVA el que fa el que ven és agafar l’IVA que li agafa el
contribuent i el dóna a l’Estat, no es queda res. A qui
repercuteix l’IVA de la seva butxaca és a qui paga. Quan es
regula, perquè ja s’ha regulat i va arribar tard, va arribar tard el
Govern, primer va dir que la Unió Europea, que la Comissió no
ho autoritzava. Des del mes d’abril mesures en temes de
contenció de la COVID els governs són sobirans per regular, li
dèiem des del mes de març de 2020, mes de març de 2020;

rectifica, novembre, dels darrers estats que modifiquen les
mascaretes aquestes amb l’IVA. Govern d’Espanya, tard.

Una altra oportunitat aquí, FFP2. Donam l’excusa ara que
és una qüestió de salut laboral en un context COVID? S’està
recomanant, s’està duent aquí a debat, la consellera la primera,
evidència científica, dit per totes les associacions, que l’FFP2
té un grau, baldament sigui un punt més, de millora per a la
protecció enfront de la COVID, i acaben d’argumentar vostès
que això ha vengut aquí, que encara el romandrem, que encara
el tendrem, que encara s’allargarà i hem de prendre mesures i
que l’hem d’assumir, i qüestionam l’IVA de les FFP2?

Hem de fer una reflexió un poquet més coherent, ho dic per
això, primer el que ha dit la Unió Europa: escolti, la mascareta
FFP2 no fa falta considerar-la producte sanitari, és suficient
considerar-la producte essencial, i no fa falta catalogar-ho això,
ho pot modificar la llei via decret llei, immediatament, i no hi
haurà ningú que li faci una esmena.

Sap qui li farà l’esmena Unidas Podemos i Partit Socialista?
El criteri que “acarrea una menor recaudación”, això és
l’argument que varen emprar vostès per rebutjar la iniciativa de
la baixada de les mascaretes FFP2 al Congrés, acarrea una
menor recaudación. 

Seguretat davant la COVID, facin una modificació de..., si
vostès pugen ara els impostos a les classes mitjanes i altres
d’aquí no res, ho estan anunciant. I vostès diuen que un tema de
seguretat tan essencial davant la mort precisament s’excusen en
aquest tema? Són titulars de diaris, són arguments d’una
ministra, eh! És incoherent, Sr. Dalmau, és incoherent, Sra.
Mayor, en aquest context, els arguments que vostès ja han
emprat aquí.

Miri, ha vengut per quedar-se, com major protecció donem
millor. El que no ha de triar la gent és entre major o menor
perquè no m’ho puc pagar. Això seria cínic per part nostra, per
als membres d’aquesta comissió, i això és una cosa que
demanam al Govern central, aquest parlament, com demanaran
altres. I seria coherent donar suport des d’aquesta comissió
unànimement els grups parlamentari fer les modificacions
adients per facilitar l’accés a la major protecció.

I n’hi diré una altra, nosaltres vàrem demanar, Sra. Ribas i
Sra. Marí, nosaltres vàrem demanar que s’inclogués com a
producte essencial també l’hidrogel alcohòlic, perquè també ha
quedat perquè està pertot, perquè els comerciants sí l’han de
pagar, però almanco que els usuaris, les persones que duen la
botelleta, el puguin adquirir a un preu i baixarà, i baixarà si es
baixa l’IVA, perquè el Govern també ha regulat un preu
màxim, l’hem demanat a aquesta comissió també i l’hem
demanat per a aquests productes.

Per tant, estarà condicionat al que estigui condicionat per
decret del Govern central el preu d’un producte tan essencial
com l’hidrogel alcohòlic i les mascaretes FFP2. I aquest és el
debat que hi ha, si vostès no hi volen ser perquè el Govern
d’Espanya ha dit que no, no es preocupin, si ja s’han
manifestat, sigui el que han dit. No facem..., no facem..., és que
s’ha dit, ens identificam com a cínics en aquest sentit, quan
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cercam la millor mesura de protecció. Cada dia el discurs de la
consellera d’aquest govern.

Per tant, nosaltres, ja li dic, donarem suport a la iniciativa
però per una qüestió de..., no perquè ja ho haguem votat, sinó
perquè és el que reclama i fem que acompleixi la ciutadania, les
mesures, major protecció. És normal que li recomanem a la
ciutadania, vostè es compri l’FFP2 que protegeix un poquet
més i llavors diguin, sí, però aquest IVA no el tocam, tocam les
altres que protegeixen un poquet menys, malgrat sigui un 2%
de percentatge menys. Això és l’argument que hi ha damunt la
taula.

Per això, Sra. Marí, Sra. Ribas, nosaltres li donarem suport
al plantejament. Entenc les autoesmenes que s’han fet perquè
és una qüestió de context, però li diria que el nostre grup
parlamentari, atesa la caparrudesa del Govern de racionalitzar
el pressupost, li puc assegurar que també estaríem d’acord amb
una modificació del sostre de despesa si suposés que aquesta
mesura es dugués endavant per facilitar-les gratuïtament.
Estaríem d’acord, fixi’s què li dic, Sra. Ribas, de modificar el
sostre de despesa per a aquest fet concret, perquè sabríem que
no regularitzarien, no racionalitzarien altres despeses com es
demostra que fan amb necessitats immediates com ajudes
directes als col·lectius afectats, etc.

El que els deman des del nostre Grup Parlamentari
Ciutadans és que reconsiderin vostès que haurem de fer, que
arribarà tard el Govern d’Espanya de bell nou a aquesta
mesura, perquè de cada vegada s’argumenta molt més la
necessitat i recomanar l’FFP2.

Supòs que ja em pas fins i tot dels sis minuts. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Bé,
nosaltres dir que donarem suport a les dues iniciatives que avui
es presenten, no són iguals, però són semblants. 

Si fem una mica de cronologia, dia 22 d’abril de l’any
passat el Govern de l’Estat va establir un preu màxim per evitar
especulacions, es va fixar -recordaran-, en 96 cèntims.

El 3 de juny a aquesta Comissió de Salut el Grup
Parlamentari Popular ja va presentar una proposició no de llei
on vàrem debatre aquest tema.

El Pi ja va reclamar al Govern dia 12 d’abril de 2020 que
repartissin mascaretes a la població de risc a través de les
farmàcies i la targeta sanitària, vàrem demanar a l’executiu que
planificàs la distribució perquè tothom en pogués tenir al
desconfinament i la distribució de manera esglaonada perquè
no hi hagués aglomeracions a les farmàcies i als llocs on
s’haguessin de dispensar.

El Partit Popular demanava que les mascaretes, mentre
duràs la pandèmia, fossin considerades medicament finançat, a
nosaltres en aquell moment ens va semblar bé malgrat que el
preu d’aquest producte està limitat que no finançat, és més o
manco, ho direm entre cometes, assumible, però el seu ús
continuat en el temps arriba a ser un caramull d’euros per a les
famílies de les nostres illes, per tant, també ens sembla bé.

Dia 12 de novembre de 2020, la Comissió interministerial
dels preus dels medicaments estableix el preu màxim de les
mascaretes a 72 cèntims. 18 de novembre la Comissió
interministerial de preus dels medicaments torna a revisar el
preu i les rebaixa a 62 euros a conseqüència de la rebaixa de
l’IVA del 21 al 4%, establert en el Reial decret 34/20, de 17 de
novembre de 2020, però només de les mascaretes quirúrgiques,
un matís que nosaltres tampoc no acabam d’entendre. No
entenem per què les mascaretes FFP2, recomanables i molt més
segures, i les higièniques, que són les més utilitzades, no estan
incloses a aquesta rebaixa de l’IVA del 21 al 4. 

Vull dir que nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.

I pel que fa al Partit Popular i la seva proposició que avui
ens presenten també hi votarem a favor.

I ja està, simplement, tal vegada hagués fet una esmena in
voce, però si queda aprovada la primera pensam que quedarà
aprovada la segona, és a dir, que aniríem una mica més enllà,
que s’hauria de rebaixar també l’IVA a les mascaretes FFP2 i
també les higièniques que són, com hem dit abans, les que més
fa servir la població.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula la Sra. Font, per un temps màxim de sis minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. El que semblava que havia de ser
un debat insípid s’ha convertit en una cosa prou potent avui. 

A veure, crec que també tenim moltíssima, i no nosaltres, a
nivell de població moltíssima confusió entre el producte
sanitari, EPI, medicaments, etc., sí, és cert, és cert que les
mascaretes quirúrgiques són producte sanitari i la mascareta
FFP2 està considerada com a material de protecció, els famosos
EPI, però recomanat perquè ho empri el personal sanitari
precisament per la seva efectivitat. 

Crec que hauríem de passar una mica de puntetes per, sé
que segurament dins de l’àmbit legal la diferenciació entre
producte sanitari o no té la seva implicació, però és que crec
que a hores d’ara, amb el que vivim, a la gent ja no li podem
continuar dient: has de filar prim per distingir entre mascareta
o no; quan, a més a més, no fa gaire hi va haver també molt de
debat sobre si s’havia de posar o no... com la seva
obligatorietat. Llavors, jo crec que, sincerament, aquesta
reducció de l’IVA és necessària -és necessària-, i nosaltres
donarem suport a la iniciativa del Partit Popular.
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Regular el preu? Sí, podria ser una altra opció. Jo el que
veig, i aquí ja m’adreçaré una mica més a VOX, jo no..., és que
no crec que sigui possible la gratuïtat directament, oferir a tot
el país mascaretes, FFP2 o quirúrgiques a tot el país cada dia és
que ho veig inviable, sincerament, i llavors fer un vot per una
qüestió que veig absolutament inviable no el faré.

I potser som jo que no ho he entès, potser som jo, Sra.
Ribas, i li agrairia que en el torn de rèplica... perquè m’ha
semblat que entre el primer punt i el quart punt, després de les
esmenes in voce que ha fet, quedaven com a contradictoris,
potser som jo que no l’he entesa bé i, per açò li agrairia, si és
possible, que ho matisés millor, perquè si no... és que no l’he
entesa, em sap molt de greu, però no l’he entesa.

Així, i per acabar ja, perquè no crec que calgui dir res més
després de tot el que s’ha comentat per aquí, a favor de la
iniciativa del PP i vull veure... quant als tres primers punts de
VOX, en què demanen que sigui tot gratuït, no hi puc donar
suport, a veure què diu el quart punt, si em queda més clar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Idò ara en torn de contradiccions té la paraula la
Sra. Ribas, per un temps màxim també de sis minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, yo las excusas que he
escuchado para votar en contra de esta iniciativa de verdad que
las encuentro muy forzadas y muy rebuscadas.

He escuchado hasta que el IVA no lo soporta el consumidor
final, me ha parecido escuchar eso, no sé, yo creo que quien no
soporta el IVA es quien vende el producto que luego lo
compensa con el IVA que ha pagado y, al final, ingresa IVA a
Hacienda o le devuelve IVA Hacienda, pero al que vende las
mascarillas, que el IVA esté al 21 o al 5 no le afecta más que en
el hecho de que se encarece el precio final del producto y
puede tener menos ventas, pero no..., no..., no sé, es que no lo
acabo de entender.

Quien sí paga el IVA es precisamente el consumidor final.

Y sobre todo no olvidemos que todos estamos inmersos en
un sistema de seguridad de protección social que es obligatorio,
o sea, no podemos elegir salirnos del sistema, estamos
obligados a estar dentro del sistema de protección social de la
Seguridad Social, y todos pagamos nuestras cuotas a la
Seguridad Social, que no son baratas por cierto, los
empleadores también están pagando la parte de la cuota obrera
que paga el trabajador, está la cuota empresarial que tampoco
no es nada despreciable, y el sistema de Seguridad Social
consiste precisamente en eso, en tener una cobertura ante
determinadas contingencias y una de ellas consiste en los
productos sanitarios, como explicaba yo en la exposición de
motivos de mi iniciativa.

Y resulta que el sistema de Seguridad Social está
dispensando los productos sanitarios que necesita una persona

por motivos de salud y las mascarillas higiénicas y quirúrgicas,
que sí, que aquí no hay debate porque sí que están consideradas
como un producto sanitario, pues esas no las está
subvencionando el Sistema Nacional de Salud cuando resulta
que el Estado es el que te está obligando a llevarlas y, además,
es que resulta que estamos en una situación de pandemia y
tenemos a toda la población paralizada, la gente que no puede
trabajar, la gente que se está arruinando, resulta que los
restaurantes no pueden tener a la gente dentro para darles de
comer, resulta que el ocio nocturno no puede abrir, y luego...,
o sea, tan grave es la pandemia que estamos sufriendo todo esto
y luego resulta que lo de las mascarillas, bueno, pues que
tampoco es... para el Estado tampoco es tan importante, porque
si fuera realmente importante, ¡oye!

Y del mismo modo que estás obligando a la gente a hacer
este sacrificio y a cerrar sus negocios y a no ir a trabajar y
tenemos un altísimo índice de paro y tenemos a muchísima
gente, a millones de personas en ERTE, pues el Estado también
debería ser consecuente con la situación tan grave y
proporcionar las mascarillas que la población necesita, para
evitar que esta pandemia continúe adelante, precisamente. ¿O
ustedes no han visto gente que lleva las mascarillas que casi,
casi pueden andar solas? Porque yo sí que lo he visto, porque
son caras para un salario medio de hoy en día.

Y, bueno, no puedo entender que ustedes, que son
precisamente los que hablan de sanidad universal para todo el
mundo, para que venga aquí cualquiera y que se pueda hacer
cualquier tratamiento aunque no sea de aquí, aunque haya
venido y sea de forma ilegal, y luego para esto, en plena
pandemia, dicen que no, y con excusas de que al final el IVA
no influye en el precio del consumidor o de que si las FFP2 no
son producto sanitario y primero habría que declararlas
sanitarias antes de... Miren, aquí no estamos hablando de si son
productos sanitarios o no son productos sanitarios, estamos
hablando de que es un producto necesario para frenar la
expansión de la pandemia. 

Y, por tanto, me parece totalmente incongruente, excusas de
mal pagador y de no querer ponerse manos a la obra para
trabajar en los presupuestos, tanto en el Estado como en la
comunidad autónoma, para dedicar el dinero público a lo
verdaderamente importante que es luchar contra esta pandemia
para poder salir adelante y poder dejar de arruinarnos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, correspon ara al Grup Parlamentari Popular, a la
Sra. Marí, per fixar posició envers l’esmena i també en torn de
contradiccions.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular agraïm als
diferents grups parlamentaris que han donat suport a aquesta
iniciativa, però lamentam el canvi de criteri dels grups que
donen suport al Govern. Fa mesos varen votar a favor, després
la consellera va anunciar que no es podien assumir aquests
costs i ara presenten una esmena per reclamar a la Unió
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Europea. No ens sorprèn aquesta maniobra de no assumir
competències, quan ahir mateix o fa un parell de dies
coneguérem que el Govern de Sánchez es planteja suprimir
l’IVA reduït.

No recorden tampoc quan la seva ministra va dir que no es
podia rebaixar l’IVA de les mascaretes quirúrgiques, afirmava
que la Unió Europea no ho permetia i als pocs dies es va
confirmar que sí es podia. Mentia una vegada més, la ministra
i el Govern de Sánchez ens van enganyar.

Igual que no recorden que, al primer punt, fa un any hi
votaren a favor i avui donen arguments en contra.

En definitiva, consideram que aquesta proposta és una
proposta totalment assumible i que és una qüestió de prioritats
polítiques.

Està clar que les prioritats del Govern balear o del Govern
de l’Estat són atacar la capacitat econòmica dels ciutadans en
encarir els productes fonamentals bàsics i essencials com són
avui en dia les mascaretes.

Finalment, vull dir que no acceptarem l’esmena que proposa
el Grup Socialista, MÉS per Mallorca i Podem, però confiam
que canviïn de criteri una vegada més i ho facin a favor de la
ciutadania i votin a favor d’aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei del Grup Parlamentari VOX-Actúa Baleares, RGE núm.
15983/20, amb la incorporació de les esmenes in voce per tal
d’actualitzar la iniciativa si ningú no objecta res.

Per tant, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

No has comptat? D’acord...

Vots a favor?...

(Rialles de la Sra. Presidenta)

Perdonau, repetim la votació, disculpau.

Vots a favor?

Vots en contra?

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI:

5 vots a favor, 7 vots en contra, cap abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

No, 6 sis vots a favor, 7 vots en contra...

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, perdó.

LA SRA. PRESIDENTA:

... i cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 15983/20, relativa al finançament de mascaretes.

Passam ara a la votació de la Proposició no de llei del Grup
Parlamentari Popular, RGE núm. 1265/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1265/21, relativa a la reducció de l’IVA de les
mascaretes FFP2 del 21% al 4%.

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