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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Sí, Sra. Presidenta, Cristina Mayor substitueix Antònia
Martín.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, Sra. Presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu
Fernández. 

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 1293/21,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d’urgència, relativa a inclusió dels policies
locals com a personal de risc per ser vacunats el mes de
març.

LA SRA. PRESIDENTA:

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència informa que mitjançant l’escrit RGE núm. 5242/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, la Proposició no de
llei RGE núm. 1293/21, relativa a la inclusió dels policies
locals com a personal de risc per ser vacunats el mes de març,
ha estat retirada.

Si us sembla bé he parlat amb tots els portaveus per fer una
alteració de l’ordre del dia i començaríem per la proposició no
de llei. Hi estau tots d’acord? Sí. 

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 1031/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, per un pla urgent
de vacunació específic per a les Illes Balears i altres
comunitats autònomes turístiques.

Passam al debat, per tant, de la Proposició no de llei RGE
núm. 1031/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, pel procediment d’urgència, per un pla urgent de
vacunació específic per a les Illes Balears i altres comunitats
autònomes turístiques. Per a la defensa d’aquesta iniciativa té
la paraula, per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputades. Bé,
aquesta iniciativa, si miren la part superior esquerra de la
proposició no de llei, està registrada dia 13 de gener de l’any
2021, en aquell moment el Grup Parlamentari El Pi, a banda de
registrar aquesta petició, va fer preguntes en sessió plenària a
la presidenta del Govern i a l’executiu autonòmic per tal
d’accelerar demanar al Govern de l’Estat una vacunació
prioritària per poder accelerar i reactivar la nostra economia
d’una manera efectiva, tant aquí a Balears com a la resta de
comunitats turístiques del territori espanyol. No se’ns va fer cas
en aquell moment, fins i tot se’ns va acusar d’insolidaris, però

en qualsevol cas avui ens trobam en aquest dia d’avui, aquest
dia 2 de juny, debatent aquesta proposició no de llei del dia 13
de gener.

Només els voldria fer una reflexió, i per això no l’hem
retirada, ens trobam a dia d’avui que han rebut les dues dosis
de la vacuna, quan la temporada turística és aquí devora, un
total d’un 17% de la població, és a dir, han rebut..., i una dosi
l’han rebuda el 40%, per tant, la pauta completa l’han rebuda
tan sols 174.000 persones. Què avançam? Sí, és veritat,
avançam més ràpid del que fèiem, però pensam que si això
s’hagués tengut en compte en el seu moment i hagués posat fil
a l’agulla el Govern de l’Estat per tenir una mica, una mica
d’empatia amb aquesta comunitat autònoma ja tendríem la
població, el 70% que és necessari per tenir aquesta immunitat
de tribu o de rebaño o de ramat, com es digui, a hores d’ara.
Per tant, nosaltres no l’hem retirada.

Mirin, per tant, també les dades de l’atur que hem conegut
en el dia d’avui perquè ens trobam que si miram xifres
absolutes, és veritat, el mes d’abril va baixar, ha pujat un 0,9%
l’atur ara, però la vertadera xifra és la comparativa amb el mes
de maig de l’any 2019, que s’ha incrementat un 93%. Ens
trobam a un moment d’economia de subsistència, quan s’acabin
els ERTO no sabem què passarà, què passarà després, Europa
ja avisa que Espanya estarà endeutada d’una manera
espectacular o terrible durant els propers anys i que d’això no
sabem com en sortirem.

Per tant, nosaltres defensam aquesta proposició no de llei
perquè crec que no ens hem de tornar a trobar en situacions
com aquesta. De totes maneres, si poden fer més via, ja que el
Govern de les Illes ha dit en tantes ocasions, i nosaltres ho
creiem, que estan preparats per vacunar massivament, que ens
enviïn massivament les vacunes que facin falta i el que puguin.

Per tant, nosaltres reivindicam que s’ha d’establir aquest pla
urgent de vacunació específic per a les Illes entre altres
comunitats autònomes per tal d’accelerar la vacunació de la
majoria de la població amb la finalitat de salvar la temporada
turística del 2021. També instam a aconseguir que el 70% de la
població estigui vacunada com a màxim el 30 de juny del 2021.
Encara es pot, si estan capacitats per poder vacunar pensam que
es pot fer. Per això, l’executiu autonòmic ha d’habilitar tots els
recursos que siguin necessaris i les vacunes, totes les vacunes
que són necessàries, entenem, defensam i reivindicam que ja
haurien de ser aquí.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat per part dels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca les esmenes
RGE núm. 5281 i 5282/21. Per a la defensa d’aquestes esmenes
per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Dalmau, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, molt bé, gràcies, presidenta. Efectivament, tant el Grup
Parlamentari Socialista com Unides Podem i MÉS per Mallorca

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101293
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105242
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101031
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105281
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202105282
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hem presentat dues esmenes, una a cada un dels punts d’acord
de la iniciativa del Grup Parlamentari El Pi, que pensam que
s’adeqüen molt més al moment actual i que responen d’una
forma més clara a la realitat actual del procés de vacunació.

Quan parlam de procés de vacunació des del Grup
Socialista, des del Grup Parlamentari Socialista, som conscients
que partim d’un problema inicial i és que manquen vacunes per
proveir tota la població mundial en un període breu de temps,
aquesta és la realitat.

I com a socis comunitaris de la Unió Europea, Espanya
participa de la compra conjunta que realitza la Comissió
Europea de l’adquisició centralitzada de les vacunes que
realitza la Comissió Europea, un procés, un marc de compra de
vacunes, d’adquisició de vacunes que jo personalment i el Grup
Parlamentari Socialista sempre hem defensat, sobretot si posam
en perspectiva com es va gestionar la compra del material
sanitari durant la primera onada de la pandèmia. Per tant,
nosaltres som favorables a aquest marc de compra perquè pensa
que fora d’aquest marc de compra que realitza la Unió Europea
seria molt més complicat accedir a les vacunes.

Com he dit són escasses, no són suficients per abastir tota
la població i per això s’ha hagut de prioritzar diferents
col·lectius, segons la seva vulnerabilitat front al virus i també
diferents treballs, diferents feines que es consideren essencials.
I sobre aquests dos criteris s’han definit tres principis, que
podran comprovar les diferents estratègies de vacunació que ha
publicat el Ministeri de Sanitat contínuament, que són el
principi de necessitat, el principi d’equitat i el principi de
reciprocitat en relació amb la distribució i inoculació
d’aquestes vacunes.

Quan es planteja que la comunitat autònoma pugui abastir-
se de més vacunes, voldria plantejar, com?, si a través
d’aquests mercats obscurs que han circulat i hem conegut a
través de diferents titulars i que evidentment no en som gens
partidaris, o si proveint vacunes que haurien de ser per a
d’altres comunitats autònomes i que, per tant, es pensa que es
pugui proveir a la nostra comunitat autònoma?

Crec que en aquest marc, i si ens centram en el marc de la
temporada turística, el primer que voldria dir és que el 70% de
la població vacunada és una dada evidentment desitjable per
poder iniciar aquesta temporada amb més i millors garanties,
però en la mesura que es vacuna actualment i amb les dades
que tenim sembla que no és una qüestió imprescindible ara
mateix.

En aquest sentit, com bé deia la Sra. Pons, evidentment hi
ha un 40% de població vacunada amb un únic vial i el 17%
amb la pauta completa. En aquest sentit, només titulars
d’aquesta setmana ja sabem que “Los pequeños touroperadores
europeos reactivan la actividad turística en la isla”; “Las
Baleares vuelven a abrir el principal destino para los turistas
internacionales”; “Lleno total de pasajeros en el primer
trayecto del tren entre Palma y Sóller”; “KPMG prevé buenas
cifras turísticas porque se han hecho los deberes”.

Per tant, aquesta és la situació. Evidentment defensam que
seria el desitjable, però s’estan portant altres tipus de mesures

que també afavoreixen aquesta reactivació turística. De fet,
crec que val la pena posar en valor que la nostra comunitat
autònoma és una de les poques que ara mateix pot rebre turistes
en el marc de l’Estat.

I vull acabar, Sr. President, amb dues qüestions molt breus:
la primera, posar en valor que crec que hem de ser conscients
del que aprovam per no generar expectatives que no es puguin
complir o que no es podran complir. I vull insistir, perquè
sempre ho faig i crec que és important, que moltes vegades es
reivindica un procés de vacunació més àgil, però sempre pos
damunt la taula que els pressuposts generals de l’Estat preveien
1.000 milions d’euros per la compra de les vacunes adquirides
per la comunitat europea, per la Comissió Europea, i que hi va
haver partits que ara reivindiquen un procés de vacunació més
àgil i més ràpid, però varen votar en contra d’aquests
pressuposts que preveien aquesta quantia per a la compra de
vacunes.

Res més. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la defensa d’aquestes esmenes té la
paraula per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra.
Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ens trobem davant la major
campanya de vacunació global de la història, en cap moment de
la història ens hem trobat amb un problema així i és
absolutament global i, en aquest cas, pertanyem a la Unió
Europea i només la Unió Europea pot comprar les vacunes, ni
Espanya ni les comunitats autònomes, en aquest cas, poden
adquirir-les. 

Crec que no hi ha absolutament cap líder polític en cap país
que no vulgui en aquest cas vacunar el més aviat possible tota
la població. Nosaltres aquí, a Espanya, el protocol de
vacunació està pactat en aquest cas amb el Ministeri de Sanitat
i amb les diferents comunitats autònomes en el Consell
Interterritorial de Salut, i el protocol es fa en funció de criteris
poblacionals, dona rellevància a les persones més vulnerables
i sense cap discriminació. 

Com ja s’ha dit aquí, actualment tenim el 40% de la
població amb una sola dosi i al voltant del 18%, ja, amb les
dues dosis. Cal recordar que la pandèmia ens ha deixat molta
gent -lamentablement-, gent major que ha marxat; actualment
tenim el cent per cent de les persones vacunades majors de 80
anys; tenim pràcticament també el cent per cent de les persones
entre els 60 i els 69 anys. Crec que a molta gent d’aquesta sala
també ja li ha arribat l’hora de la vacuna i si no tenim molts
familiars que poc a poc anem vacunant ja en aquest temps.
S’està avançant, s’està fent una bona feina amb tota la
tramitació i la vacunació per part de la població i en aquest cas,
des del nostre grup parlamentari, considerem que davant d’una
vacunació mundial el que cal és una equitat, no?

Referent al punt 1, Sra. Pons, hem presentat aquesta
esmena, perquè si les Illes Balears en aquest cas té un pla per
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accelerar o prioritzar un pla de vacunació, abans d’altres
comunitats autònomes, digui per favor quins són els grups en
aquest cas de risc, o quins són els criteris que deixarien en
aquest cas les altres comunitats autònomes per poder fer-ho. 

Llavors entenem que l’esmena que hem presentat, que el
que demana és assegurar la quantitat i la distribució de la
vacuna que sigui necessària per protegir la vacunació que és la
feina que hauria de fer el Govern.

I també hem presentat en el punt número 2 l’esmena que
esperem que sigui acceptada. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara, igualment per a la defensa
d’aquestes esmenes, al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
té la paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Sra. Mayor, m’ha fet molta gràcia això
que en aquesta sala hi ha hagut gent que li ha arribat l’hora de
la vacuna. Dic, jo som un dels quals, no sé si això és bo o no.
I tu no riguis que..., també hi has passat...

(Rialles de l’intervinent)

Precisament l’altre dia rèiem amb la diputada de
Formentera, que parlàvem d’una pel·lícula que s’havia gravat
a Formentera que és deia Lucía y el sexo i qualcú deia: aqueixa
pel·lícula ja té els seus anys; i un diu: sí, per dir-ho d’una
manera fina, diguem que la protagonista ja està vacunada”...

(Rialles de l’intervinent)

..., i va bé!, escolta, massa bé!

I bromes a part, efectivament crec que no hem de llevar la
importància que crec que té, és a dir, crec que és una de les
campanyes que evidentment des de la perspectiva històrica no
té precedents i que haurà estat en poc temps una de les
campanyes d’immunitzar el màxim nombre de població en un
temps que al cap i a la fi haurà estat rècord, no? I crec que són
d’aquelles qüestions que provoquen o fan que no deixem de
perdre mai la fe en la humanitat i en la capacitat que tenen les
dones i els homes de donar resposta als contratemps.

A més, amb una circumstància on, d’entrada, ha deixat
molta gent pel camí, és a dir, molta gent que fa temps hi era i
ara no hi són, però que també, evidentment, ha generat
moltíssim patiment a molta altra gent derivat de les
conseqüències econòmiques d’aquesta crisi. I on des de les
administracions sempre hem hagut de fer aquests equilibris
entre aquest binomi entre economia i entre salut. I evidentment
la vacuna serà un dels elements fonamentals que posaran la
justa mesura entre aquest binomi entre salut i economia.

I evidentment del tema de vacunes en podem parlar i en
podem parlar des de moltíssimes perspectives; l’ètica, que

tendrem ocasió, ja, de parlar d’una proposició no de llei
precisament que ha presentat el meu grup parlamentari sobre el
tema de la patent. Moltes vegades tot el tema de les indústries
farmacèutiques..., bé, per ventura no hi ha la transparència que
hi hauria d’haver o que s’hagués pogut donar amb unes altres
circumstàncies, o des d’una perspectiva fins i tot política
també, no?

Però bé, anem a qüestions concretes, a la proposició no de
llei que ens presenta avui El Pi Proposta per les Illes, cert -com
ha dit la seva proposant, la Sra. Pons- que està presentada dia
14 de gener, per tant, des de llavonces ençà han passat moltes
coses, passen moltes coses, se segueix vacunant, els
percentatges augmenten dia rere dia, és vera que a les xifres els
podem fer dir el que vulguem, perquè una cosa és la quantitat
de dosis que s’han administrades a dia d’avui, una altra és la
quantitat de gent que ja té les dues dosis i per tant ja ha arribat
a aquest nivell òptim d’immunitat..., però bé, el cert i segur és
que hi ha un dispositiu, jo mateix hi he passat i puc donar fer de
la gran professionalitat i del nivell d’organització i crec que en
aquest sentit ens hem de felicitar també com a societat i com a
administracions públiques.

I evidentment encara ara seguir enviant aquest missatge de
suport als professionals que són els que al cap i a la fi ho fan
possible dia rere dia. 

I com bé s’ha dit, són dues esmenes que el que fan és que en
certa manera adapten aquella proposició no de llei que va
registrar El Pi Proposta per les Illes pel gener, adaptar-les a la
realitat de dia d’avui. 

Res més. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Per part
del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un
temps màxim de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta, bon dia diputats i diputades. Des
del Grup Popular no podem estar més d’acord amb aquesta
proposta que presenta avui la Sra. Pons i hem de dir que el
Partit Popular també fa mesos que reclamam un pla diferenciat
per a les Balears, un pla de vacunació específic que no ha
arribat a temps per poder encara aquesta temporada amb un
70% de la població vacunada.

A dia d’avui, a 2 de juny, no arribam al 20% de la població
vacunada amb la pauta completa. Un percentatge que fa
avergonyir i situa les nostres illes entre les darreres comunitats
autònomes amb el pitjor percentatge d’immunització. Durant el
darrer mes de febrer, el Servei de Salut de les Illes Balears, el
mateix Sr. Juli Fuster, va assegurar que arribaríem al juny amb
el 70% de la població vacunada, una altra mentida i un altre
engany d’aquest govern, tant de bo l’Executiu aconseguís amb
un mes el que no ha estat capaç de fer amb cinc mesos: tenir
vacunat el 70% de la població. 
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Consideram que aquesta és, com he dit, una bona iniciativa,
una proposta compartida per diferents grups polítics que ho han
manifestat en altres ocasions i que també l’hauria de compartir
el Govern de Francina Armengol. Consideram que és necessari
que arribin més vacunes més ràpid i no perdre ni un minut més
per aconseguir aquest objectiu. 

Per acabar, m’agradaria proposar una esmena in voce, si la
portaveu del grup proposant ho accepta, i afegir al segon punt:
”que el 70% de la població de les Illes sigui vacunada de forma
equitativa sense discriminacions entre illes.” És inacceptable
que les Pitiüses vagin per darrere de Mallorca i Menorca en
percentatge de vacunació, així com va ser inacceptable que a
Eivissa s’iniciàs la campanya amb retard, rebés vacunes més
tard i als pocs dies les hagués de retornar a Mallorca. Quin
tipus d’igualtat és aquest i quin tipus d’equitat és aquesta?

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al 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. Sra. Pons,
vostè té feina avui i no sé si per mor de les esmenes, que
reestructuren la proposició no de llei que El Pi ha presentat, o
la in voce, que acaba de fer ara el Partit Popular, que també
presenta una circumstància que es troba vigent i actual per part
almanco que denuncia el mateix Consell d’Eivissa.

Miri, nosaltres vàrem presentar una proposició no de llei, no
és que vulgui fer apologia de la nostra proposició no de llei,
però dia 7 de gener vàrem presentar una proposició no de llei,
per via d’urgència, amb un paquet de mesures, amb un paquet
de mesures no tan sols en una qüestió de la incidència que tenia
a la nostra comunitat autònoma en aquell moment la nul·la
arribada de vacunes, parlam d’una proposició no de llei del mes
de gener, on proposàvem, entre altres coses, i vostès ens ho han
sentit dir a diferents intervencions, un pla estratègic específic
de més dotació de personal, que s’obrissin els 7 dies a la
setmana la vacunació, que s’impliqués tot el sector sanitari de
l’àmbit privat i públic a l’aplicació de les vacunes, que, a més
a més, era un pla contingent no tan sols per una qüestió e
vacunació, sinó que es poguessin cobrir les quarantenes i les
baixes de personal, etc.

Ja dic, no vull fer apologia de la nostra proposició no de
llei, que supòs que arribarà la setmana que ve o aviat i que
hauria estat interessant fer-la conjunta, però sobretot el que li
dic és que el nostre posicionament com a grup parlamentari,
evidentment no li podem dir que no a una cosa que nosaltres ja
implícitament havíem demanat, però havíem demanat amb uns
principis no diferents dels que vostès plantegen aquí, sinó amb
una perspectiva diferent, i és que el que es troba a un estat, a un
país com el nostre, on l’economia, el factor de l’índex del PIB
és elevat en tema de sector serveis, és a dir, turisme i activitats
complementàries a les 17 comunitats i a les 2 ciutats
autònomes, no tan sols a les Illes Balears.

Com que vostès proposen aquí una actuació que no
especifica quines comunitats autònomes queden fora, sinó que
agafa el vessant de totes les comunitats autònomes, o no, però
almanco en tema de turisme, nosaltres ja li dic que no hi
votarem en contra per una qüestió d’aquesta lògica que li
planteig. 

Nosaltres consideram que la responsabilitat, la
corresponsabilitat i la solidaritat interterritorial mai no
demanarem privilegis, hem demanat no-privilegis en vacunes,
com s’han produït a algunes comunitats autònomes i aquesta no
és aliena, que s’han practicat vacunes quan hi havia escassetat
de vacunes a segons quins alts càrrecs, que no els corresponia,
o a directius que no tenien en primera línia, mentre n’hi havia
d’altres que no estaven vacunats encara. Per tant, no
demanarem que una comunitat autònoma, sigui aquesta o una
altra, tengui més prioritat a l’hora de les vacunes, per una
qüestió que els principis..., no són principis d’una qüestió de
salut pública, són principis transversals del nostre ordenament
jurídic i de la nostra essència d’estat de dret i d’estat de
benestar; és a dir, la igualtat d’oportunitats i a l’àmbit de la
salut l’equitat de tots els ciutadans a les prestacions.

El que passa és que... Sra. Pons, vostè sap perfectament que
això del 30 de juny, jo no sé si qualcú li votarà en contra, no
crec que s’atreveixi ningú a votar en contra del que vostè
planteja, però no serà una realitat, per això li han fet les
esmenes que li han fet, no? I lamentablement no serà una
realitat perquè demanam aquestes mesures des del mes de
gener, no les demanam ara. I l’altre dia la consellera va
constatar que, evidentment, és clar, quan els partits que donen
suport al Govern diuen que només manegen l’índex elevat de
vacunes de la primera dosi, sembla que aquí estan perfectes les
dades, però és que hem de manejar la segona, la immunitat. La
immunitat que és important quan arribin els milions de turistes
que esperem que arribin, aquesta és la important. I la immunitat
quan s’ha suspès l’aplicació d’AstraZeneca, que no se sap
quina data i que és evident que té un termini per no suspendre
la immunitat. És clar, si comptam tot aquest relat tenim una
perspectiva un poquet més objectiva.

I jo no hagués fet aquesta intervenció si no hagués sentit el
posicionament dels grups parlamentaris que donen suport al
Govern, amb la literatura de vestir un poc l’actuació estratègica
del Govern en matèria de...

És ver que tenim vacunes i que ens arribarem cent i busques
de mil dosis aquesta setmana, però el debat que es denunciava
són 5 mesos abans, 5 mesos abans de la situació i 5 mesos
abans que va passar el que havia passat, que qualcú es va posar
la vacuna, que no hi havia una estratègia, que no hi havia un pla
de contingència suficient, i això és el que vostès plantegen aquí.

Nosaltres li donarem suport, tot i que entenc que s’haurà de
transaccionar a l’àmbit almanco de les esmenes, o almanco
acceptar algunes, entre altres coses perquè és el que recull el
decret i el que estableix el ministeri. 

Hi ha una cosa que és important quan citam allò del debat
i del consens en el Comitè Interterritorial, el Comitè
Interterritorial té debat, evidentment hi ha un debat i hi pot
haver consens, però qui treu un decret i qui treu un decret llei
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és el ministeri, és el Govern d’Espanya, i pot haver-hi consens
o no haver-hi consens, però un tema on té l’autoritat de salut
pública, concedida per la Constitució i per les transposicions
d’un pla de la Unió Europea, -ja acab presidenta-, és el
ministeri, és el ministeri. Ho dic perquè aquí consta en el Diari
de Sessions un relat molt bo, (...) estarien contentíssims de
sentir-nos amb aquest relat, però l’important és qui té l’àmbit
de les competències i la responsabilitat.

Ja li dic, Sra. Pons, que nosaltres li donarem suport,
independentment de l’acceptació que pugui fer de les esmenes
o no, entre altres coses perquè els terminis són els que són.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al 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. Esta iniciativa que debatimos hoy, que se
presentó el 14 de enero, como hemos comprobado y oído de
otros representantes, no es la única iniciativa que se ha
presentado en esta comisión con respecto al modo en que se
debería llevar esta campaña de vacunación. También nosotros
presentamos una proposición no de ley, para instar al Gobierno
balear a llevar a cabo un plan de vacunación concreto,
proponiendo una serie de medidas para acelerar esa vacunación
al máximo.

Lo que está claro es que hoy por hoy, aparte de no haber
debatido casi ninguna de esas iniciativas, bueno, pues no
llegamos al 20% de la vacunación completa en nuestra
comunidad autónoma, estamos a la cola de toda España. Y aquí
lo único cierto que podemos extraer como conclusión es que ni
el Gobierno de la nación, ni el Gobierno autonómico, está
teniendo en cuenta el factor económico en la gestión de esta
pandemia, y es un auténtico error, porque la pandemia se tiene
que gestionar evidentemente, se tienen que establecer medidas
para evitar la propagación del virus, pero siempre atendiendo
a la economía y que ésta se vea perjudicada lo menos posible,
cosa que para el Gobierno autonómico y para el Gobierno de
la nación parece, pues, como que no es importante, que no
existe y que no pasa nada si la gente se arruina, ¿verdad? Y si
las empresas quiebran y si, en fin, y si no tenemos turismo y si
no somos un destino seguro.

Tenemos que tener en cuenta que Baleares vive del turismo,
un altísimo porcentaje del Producto Interior Bruto es gracias al
turismo, y si no cuidamos nuestro principal factor de
producción, pues vamos a tener unas dificultades económicas
muy complicadas, que ya las estamos teniendo y que nos va a
ser muy complicado salir. 

Bueno, como no se tiene en cuenta este factor económico,
pues estamos como estamos, nosotros en nuestra iniciativa
instábamos..., -que es del 8 de febrero y que espero que algún
día se debata-, yo creo que cuando se debate, que será dentro

de 3 o 4 meses a este ritmo, pues todavía estará en vigor y será
de actualidad, porque no creo que haya acabado la campaña de
vacunación al ritmo que estamos vacunando a la gente. En
enero tuvimos la foto de la llegada de las vacunas a España,
con el logo del Gobierno de España incluido en aquella foto, en
aquellas cajas de aquellas primeras vacunas, y 5 meses después
resulta que en Baleares llevamos un 20% de la población
inmunizada. A este paso pues necesitaremos un año y medio o
dos para acabar de inmunizarnos todos.

En fin, nosotros considerábamos que se debía vacunar las
24 horas del día, los 7 días de la semana para poder llegar antes
del inicio de la temporada de verano con una inmunidad de
grupo. Evidentemente esto no ha sido así, ¿por qué? Pues
porque no han llegado las vacunas necesarias para poder
hacerlo y además incluso tampoco el ritmo de vacunación ha
ido al día, en función de las vacunas que se entregaban, ha
habido una dilación en el tiempo también.

Por tanto, nosotros, sí, estamos a favor de esta iniciativa,
lamentamos profundamente que tengamos unos gobiernos que
no tienen en cuenta este factor económico que es vital para la
gente, que es esencial porque todos los trabajos son esenciales,
porque todos los trabajos permiten a la gente sobrevivir, pagar
sus facturas, llevar comida a su casa; y, bueno, esperemos que
tomen nota y que se espabilen y que empiecen a vacunar a
mayor ritmo y que esto acabe lo antes posible. De lo contrario
mucho me temo que, por muchas PNL que presentemos aquí,
pues entrarán por un oído y saldrán por el otro de las personas
que están al mando y seguiremos con este ritmo de vacunación
lento, que nos hace estar a la cola de España y que nos lleva a
la ruina absoluta a los ciudadanos de Baleares.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta, bona tarda a tothom. En primer lloc,
deman disculpes per haver arribat amb retard, però agraesc
també que tots els grups hagin convingut en alterar l’ordre del
dia per poder debatre els punts que corresponen al Grup Mixt
en darrer terme. Per tant, els ho agraesc a tots.

Dit això, i amb referència a aquesta proposició no de llei, és
clar, posant en context el moment que es presenta, s’entén la
reclamació quan ens trobàvem a 14 de gener, el 14 de gener era
perfectament comprensible posar en context aquesta
reclamació. Malauradament, el ritme de debat d’iniciatives al
Parlament moltes vegades no és tan ràpid com hauria de ser i
per això de vegades les iniciatives queden... no estan
actualitzades en el moment que es discuteixen i, per tant, de
vegades perden part del seu sentit.

El cert és que... jo no sé si algun intervinent que m’ha
precedit ho ha dit o no, però, en tot cas, jo sí que ho diré: a dia
d’avui hi ha centres de vacunació que estan perfectament
preparats i capacitats per vacunar molta més gent de la que
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vacunen a diari, senzillament hi ha molta gent que es podria
vacunar en aquest moment i no ho fa perquè no s’ha preocupat
de demanar la cita, perquè desconfia dels efectes de la
vacunació, perquè pensa que en algun moment potser serà
obligatori i, per tant, ja ho farà quan l’obliguin; és a dir, hi ha
moltes circumstàncies que fan que molta gent que en aquest
moment podria vacunar-se no ho faci.

I jo mateixa, amb els meus ulls, he vist centres de vacunació
que podrien rebre molta més gent de la que reben i, en canvi,
l’afluència de gent a vacunar-se no és la que es pot suportar per
part del sistema a la nostra comunitat. Per tant, crec que les
coses s’han de posar negre sobre blanc i no podem fer
paral·lelismes d’una situació de gener amb la que tenim ara,
perquè hi ha gent dins els grups d’edat que s’habiliten en aquest
moment per vacunar-se que no van a vacunar-se, i d’això no
se’n pot responsabilitzar el Govern de les Illes Balears, perquè
fer-ho és dir mentides, és mentir, per si algú ho fa, això és
mentir directament.

Hem de ser responsables tots i aquells grups d’edat que
estan en disposició de vacunar-se el que han de fer és anar a
vacunar-se i, si no ho fan, cau sobre la responsabilitat
individual de cada persona, i això crec que s’ha de dir per si
ningú no ho havia dit, però jo ho vull dir. Per això dic que la
situació d’ara no és comparable ni extrapolable a la situació del
mes de gener, on certament les vacunes no arribaven amb la
suficiència ni amb la celeritat que a tots ens hagués agradat.

Per tant, entendran vostès que jo voti en base a la situació
d’avui, la situació d’avui és una altra, vacunes a disposició n’hi
ha per qui es vulgui vacunar dins els grups d’edat que estan
oberts a vacunar-se en aquest moment i, per tant, crec que ara
hem de ser tots responsables, i no es pot derivar tota la
responsabilitat ni sobre l’economia ni sobre la bona marxa de
l’activitat turística ni sobre l’evolució de la pandèmia
exclusivament sobre el Govern balear, i fer-ho és irresponsable
i absolutament i profundament demagògic. Vull dir-ho perquè
crec que és just.

A partir d’aquí, com els he dit, crec que aquesta proposició
no de llei estava absolutament justificada el gener, crec que
avui els termes amb els quals es planteja no té gaire sentit, i
més quan vostès saben que també la qüestió de si hem de tenir
preferències o privilegis, si ho volem dir així, a Balears, pel fet
de ser una comunitat turística, és un tema que ha portat
llarguíssims debats en aquest parlament, crec que gairebé a
totes les comissions parlamentàries, també al Ple, i tots tenim
punts diferents, tots tenim punts de vista diferents, hi ha matisos
i hi ha òptiques diferent sobre aquesta qüestió. 

Jo tampoc... no tornarem..., jo, com a mínim, no tornaré
debatre sobre si hem de tenir un tracte diferenciat o un tracte
especial o no, perquè, ja dic, avui, a dia d’avui no té sentit tenir
aquest debat, no té sentit, el que ha de fer la gent és anar a
vacunar-se, anar a vacunar-se, i crec que els grups polítics
farien molt bé de cridar la població que té possibilitat d’anar a
vacunar-se, fent-ho, cridar la gent perquè ho faci, perquè els
mitjans hi són i dir el contrari és mentir a dia d’avui.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, procedeix ara la suspensió de la sessió per un
temps de deu minuts per la qual cosa es demana al grup
proposant si vol la suspensió de la sessió o si podem continuar.
Per tant, té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Estic
una mica amb els cabells drets, francament, des del respecte ho
dic, però hi estic. És a dir, vostè ens parla, Sr. Dalmau, que
aquesta proposició no de llei i els seus punts no s’adeqüen al
moment actual. Jo li diré a què s’adequa, s’adequa al
menyspreu cap a aquesta realitat actual i històrica que té
aquesta comunitat autònoma. 

Vostè em parla d’uns pressuposts generals de l’Estat que
contemplaven uns doblers per a aquestes vacunes. Això són fets
puntuals, vostè em parla dels pressupostos generals de l’Estat
i de si s’hi va votar en contra, a algunes de les partides de les
diferents conselleries s’hi va votar a favor; ara nosaltres per
aquest menyspreu sistemàtic cap a aquesta comunitat no hi
passarem, i si el Tribunal Constitucional no ho arregla, també
li diré que serà el nostre futur, que no canviarà com no ha
canviat els darrers quaranta anys.

Vostè ens parla de com s’havien de posar aquestes vacunes,
idò jo li ho diré: amb una solidaritat d’un tant per cent petit de
la resta de comunitats autònomes cap a la nostra, perquè li he
de recordar que tal vegada amb un 10% del que nosaltres hem
donat a la resta de comunitats, 450 milions en concepte de
solidaritat..., li he de contar tot el que hem fet, tots els doblers
que van i no tornen, totes aquestes coses que vostè coneix tan
bé com jo? Bé, idò amb un 10% ja estaríem vacunats fa molt de
temps, segurament ja estaríem vacunats.

Vostè ens diu: ah, no, però ara les coses milloren, “Lleno
total en el tren de Sóller”, té vuit vagons el tren de Sóller, no
sé si vostè ho sap, però jo el veig passar per davant ca meva,
amb quatre amics de la família i la meva família l’omplim, això
és recuperar la temporada turística? Per favor, no em posi
aquest exemple de veure el tren de Sóller ple, perquè és que em
sembla romàntic, però em sembla poc seriós.

Per altra banda, Sra. Mayor, li record que nosaltres som
diputats autonòmics, no diputats justificadors de la mala
política estatal quan la política estatal es fa malament. Vostè
què justifica de la política estatal que han fet tan malament amb
la nostra comunitat autònoma, que ens menyspreen, que no
coneixen la nostra realitat, que només falta que ens enviïn a
Eivissa nedant o en tren, d’una illa a l’altra perquè no saben ni
el que és un arxipèlag! Per favor, que això ja ho hem viscut
moltes vegades.

I li agraesc que hagi fet el repàs de les persones vacunades
i els col·lectius, jo també he vengut llegida de casa, és a dir, ja
les sabia aquestes dades, i el que m’ha faltat és el repàs dels
que no estan vacunats. Aquest és el vertader repàs que a mi
m’interessa, no del que ja està fet.
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Per altra banda, el que no aguant és que vostè ens posin: de
quin grup de risc vol que no es vacunin perquè siguin solidaris
amb nosaltres? Perdoni, la Sra. Armengol em va dir el mes de
febrer: què vol, que no vacunin una..., com ho va dir?..., una
resident de La Rioja perquè ens vacunin a nosaltres? No, no,
els grups de risc, no ho ha dit vostè?, ja estan vacunats. Parl de
població en general per a una comunitat autònoma que s’ofega
-que s’ofega- i si no en arribar comptarem.

Per tant, senyora d’Unides Podem, i Sra. Mayor, amb tots
els meus respectes, vostès com més lluny enfoquen més
solidaris són -més solidaris són-, però, i aquí? I en aquests
moments? Per favor, amb la que cau!

Sr. Ensenyat, estic d’acord només amb una cosa: que la
protagonista de Lucía y el sexo està vacunada, i amb una altra
més: que són grans professionals i molt ben organitzats els que
ens han posat les vacunes, que ja m’han posat la primera i
dilluns em posaran la segona, però bé...

Vull agrair l’enorme bona voluntat que han tengut vostès a
plantejar-me dues esmenes perquè això vol dir que tenen la
voluntat d’aprovar-la, el que passa és que aquestes esmenes...,
jo directament els convidaria que facin altres PNL perquè no
tenen res a veure amb l’origen i amb el bessó del que deman.
I crec que està més vigent que mai el que deman, ni 13 de gener
ni res, és que ens trobam com sempre, és que parlem del que
parlem a Balears ens trobam com sempre, amb la mateixa... el
mateix menyspreu, el mateix desconeixement. Però si, Sra. Tur,
vostè ens parla d’una altra realitat, què li passa a Formentera
cada dia en relació no amb Madrid, amb Mallorca, amb
Mallorca? Per tant, aquest discurs que vostè fa a mi tampoc no
em quadra. No em quadra perquè el centralisme, què vol dir
que de vegades sí i de vegades no? Jo defens que no hi hagi
centralisme, ho defens en tots els sentits i també quan mir a
Madrid!

Per altra banda, vull dir que dit tot això, no canviaré ni una
sola coma de les meves propostes i que seguiré lluitant perquè
això en tots els temes que pugui debatre tiri endavant en
qualsevol tema i en qualsevol comissió. Ara bé, afegiré una
frase, que és l’esmena in voce que ha fet la Sra. Marí, del Partit
Popular, perquè és cert que és una vergonya el que passa a les
altres illes en relació amb Mallorca. El que passa a Balears en
relació amb Madrid és de traca, però el que passa a Eivissa, a
Formentera i a Menorca en relació amb Mallorca també ho és.
Per tant, afegirem aquesta esmena in voce.

I a la Sra. Tur, li he de dir que vostè diu que això ja no té
res a veure amb res, li diré que és un 17% de la població la que
està vacunada. Que hi ha gent que no hi va? Aquí sí que
m’hauria d’haver dut estadística: qui és que no hi va? Un 1%,
un 2%...? Idò així...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... així ja estaria el 20% vacunat? No és el 70, a què no?

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

Qui no vol..., però vostè m’ha de dur una estadística, no em
digui: ai, no és que jo tenc un... És clar, jo també conec una

veïnada que no es vol vacunar, però quina estadística hi ha de
persones que no hi han anat? De moment no la tenim i tenim un
17% de la població vacunada.

He de dir també que vostè diu: jo no tornaré debatre això.
Perdoni, nosaltres hem de debatre-ho tot sempre, hem de
debatre-ho tot sempre perquè això és el parlamentarisme,
debatre-ho tot sempre les vegades que facin falta i si pot ser
fins que ens entenguem.

Així que..., és igual, em sembla bé que vostès votin en
contra, votin a favor, don les gràcies a tots aquells que han dit
que hi donaran suport i... no, no som insolidaris en absolut,
però no som beneits.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc que passam a votar la proposició no de llei
amb la incorporació de l’esmena in voce que ha fet el Partit
Popular, que si la pot tornar repetir per favor... Sra. Pons, si pot
dir exactament com quedaria l’esmena in voce del Partit
Popular..., perquè pugui constar.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Sí, Sra. Presidenta. Idò: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern a establir un pla urgent de vacunació específic
per a les Illes Balears per tal d’accelerar la vacunació de la
majoria de la seva població, amb la finalitat de salvar la
temporada turística del 2021, sense diferències...”, o com ha dit
la Sra. Marí, és que és perquè quedi clar que totes les illes...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, sí, si la Sra. Marí ho pot aclarir. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Seria: “el 70% de la població de les Illes sigui vacunada de
forma equitativa sense discriminacions entre illes.”

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos. Idò ara ja queda aclarit, per tant vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

Pots dir el resultat de la votació, Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI: 

Sí, 6 vots a favor, cap vot en contra, 7 abstencions. 
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LA SRA. PRESIDENTA: 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1031/21, per un pla urgent de vacunació específic
per a Illes Balears i altres comunitats autònomes turístiques.

Ara sí, passam al debat de les peticions de compareixença.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1558/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article
46.3), pel qual se sol·licita la compareixença del Sr. Antonio
Francisco Bellver i Julià, director general de la Gerència
d’Atenció d’Urgències 061, per retre compte sobre el
funcionament de la base operativa del 061 a Formentera. 

Passam al debat de l’adopció de l’acord respecte de l'escrit
RGE núm. 1558/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt,
sol·licitant la compareixença del Sr. Antonio Francisco Bellver
i Julià, director general de la Gerència d'Atenció d'Urgències
061, per retre compte sobre el funcionament de la base
operativa del 061 a Formentera.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, presidenta. A veure, aquesta qüestió ve de lluny, ve
de lluny..., l’any 2015...

Perdoni, presidenta, em puc llevar la mascareta per fer la
intervenció?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Sí, per intervenir se la pot llevar i després se l’ha de tornar
posar. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Sí?, gràcies, presidenta, és que el so ja és un poc complicat
i amb mascareta, més. 

El mes d’octubre de l’any 2015, a la legislatura passada,
vàrem presentar una iniciativa en aquesta mateixa comissió, on
es posava de relleu la dificultat o el problema que hi havia
concret a l’illa de Formentera pel fet que, quan s’havien
d’atendre emergències extrahospitalàries, per part del Servei de
Salut, pel fet de no haver-hi un servei del 061, aquestes
urgències s’havien d’atendre amb el personal mèdic
d’urgències del mateix hospital. Amb la qual cosa, cada vegada
que hi havia una sortida d’metge o un equip mèdic d’urgències
de l’hospital, s’havien de desatendre parcialment aquells
pacients que arribaven pel seu mateix peu a l’hospital perquè
es trobaven desplaçats i tenien un accident o qualsevol tipus
d’urgència.

Aquesta situació va provocar que demanéssim un reforç del
Servei d’Urgències i es va produir. Des de l’any 2016 cap aquí
hi ha hagut un reforç important al Servei d’Urgències propi de

l’hospital perquè aquestes sortides es poguessin fer sense
descavalcar o desmantellar el Servei d’Urgències de l’hospital.

No obstant, aquesta reivindicació originàriament -i també
ho vaig fer amb la defensa d’aquest punt en el seu dia- tenia per
objecte avançar per aconseguir un servei del 061 a l’illa de
Formentera. Amb el temps, tot i que la nostra demanda fa
referència a un servei del 061 tot l’any, com hi ha a la resta
d’illes, amb el temps i des de l’estiu passat hem aconseguit un
servei del 061 tres mesos a l’estiu -això l’any passat- i, per a
enguany, quatre mesos. Crec que va començar ahir mateix, o
comença avui o ahir o fa dos dies, vull dir, acaba de començar.

I vostès diran, i per què demana la compareixença, idò?
Molt senzill. Demanam la compareixença perquè volem
conèixer les raons tècniques que pugui esgrimir el representant
del Servei del 061, el representant de la gerència, per justificar
que a l’illa de Formentera no tengui un Servei del 061 tot l’any. 

Sabem la dificultat que hi ha, com en tot, i sempre a la
nostra comunitat per aconseguir professionals de l’àmbit
sanitari, sabem que és difícil i, quan es tracta de portar-los a
Formentera, més, per moltes raons que tampoc crec que no fa
falta entrar a debatre ara mateix, però la realitat és que la
demanda que hem traslladat sempre i que hem traslladat als
pressuposts és un 061 tot l’any. 

Nosaltres seguim amb aquesta reivindicació política que
pensam que és de justícia, que hem aconseguit parcialment,
però no d’una manera suficientment satisfactòria a hores d’ara
i per tant consideram que és adient la compareixença d’aquesta
persona, perquè ens doni totes les explicacions d’àmbit tècnic
que justificarien el fet de no tenir un 061 tot l’any, si és que així
es considera, o les possibilitats tècniques també de tenir-lo, tot
i que es pugui fer adaptant i adequant aquest servei a les
característiques de la nostra illa, com nosaltres consideram que
s’ha de fer.

I per tant aquesta és la motivació que ens porta a demanar
la compareixença d’aquesta persona, amb el benentès que ens
podrà informar d’una manera prou detallada de quins criteris
s’estableixen més enllà dels merament poblacionals. Perquè
aquest és un debat que nosaltres també hem criticat molt, quan
tot es porta a una qüestió de ràtios el poble de Formentera hi
perd, i nosaltres això evidentment no ho podem acceptar, i
volem conèixer els criteris tècnics que justificarien la decisió
del Govern de no ampliar a dia d’avui aquest servei més enllà
de quatre mesos de temporada turística, i sobretot posant l’ull
en la seva justificació -com ja el Govern actualment- pel fet de
tenir turistes, com si els ciutadans de la nostra illa no
poguéssim accedir a aquest recurs la resta d’any. 

I aquesta és la motivació. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim un torn de fixació de posició. Per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí. 
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LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular només
farem ús del nostre torn de paraula per anunciar que votarem a
favor de la proposta de compareixença que avui presenta el
Grup Mixt. 

Consideram necessari tenir informació dels càrrecs del
Govern, del departament de Salut per conèixer en quina
situació es troben els diferents serveis sanitaris a les nostres
illes. En aquest cas, el Servei del 061 i -com ha exposat la Sra.
Tur- per conèixer les explicacions tècniques que justifiquen no
prestar el Servei del 061 durant tot l’any a l’illa de Formentera. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor. 

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
compareixença. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Sra. Tur jo crec que cada vegada que
vostès duen una proposició d’aquest tipus de compareixença és
una denúncia implícita d’un mal estructural que es dona i
aprofitaré perquè consti en tema de manca d’especialistes, en
tema de manca d’una ambulància de suport vital avançada, de
reforç de temporada turística, en manca de l’atenció en tema de
diàlisi, que s’han de desplaçar encara a l’illa d’Eivissa, etc.

Per tant, és una oportunitat que quan vengui el director de
gerència del 061 puguem debatre no tan sols sobre aquest tema
sinó que sigui un canal de transmissió en aquesta situació amb
la Conselleria de Salut i Consum i la seva titular. Per tant vostè
pot deduir ja que li donarem suport.

I vull aprofitar, perquè li direm al director quan vengui -
perquè també és un altaveu- perquè, a més a més, que han de
sortir els metges per atendre una urgència i per tant quan vostè
hi arribi amb el seu vehicle o la policia local traslladi a qualcú,
i no hi sigui aquest metge, resulta que el metge que ha sortit no
té -com reivindica el col·lectiu- una especialització en urgència
i emergència, sinó que és un metge de família i que
possiblement a la seva voluntat i altruisme s’ha format en el
tema d’emergències, és a dir, un altre mal estructural que també
reivindica el col·lectiu.

Per tant, a més a més -i crec que serà unànime- en aquesta
cambra, de reivindicar i sap vostè que és una qüestió de
pressupost -perquè és una qüestió de pressupost-, no vull
pensar que hi hagi ningú que cregui que Formentera no es

mereix les mateixes atencions sanitàries que qualsevol altra illa,
independentment que l’hospital de referència sigui un o l’altre,
amb especialitats i amb diferents estructures, serà una
oportunitat per parlar-ne o almanco per reivindicar aquestes
altres coses que són per descomptat també transversals i
col·laterals. 

Així que nosaltres -com no pot ser d’una altra manera- li
donarem suport en aquesta oportunitat que vostès plantegen
aquí. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies. Donarem suport a la proposta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la
paraula la Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Nosotros creemos que precisamente este tipo de servicios
que prestan las administraciones públicas es lo que justifica la
existencia misma de las administraciones públicas y el poder
llegar allí donde no puede llegar el sector privado. Entonces, yo
creo que esto sí que compensa el que paguemos impuestos y el
que sostengamos a las administraciones públicas, y no
precisamente otras actuaciones que, desde nuestro punto de
vista, son innecesarias.

Lo que también sé -y todos sabemos- es que los ciudadanos
de Formentera pagan los mismos impuestos, exactamente, que
los de Mallorca, los de Menorca, los de Ibiza o los de la
península, por tanto es inaceptable que a día de hoy todavía los
ciudadanos de Formentera o de cualquier otra isla tengan algún
tipo de discriminación con respecto de los servicios públicos
que reciben por parte del Gobierno balear o por parte del
Gobierno del Estado. 

Por tanto, votaremos a favor de esta comparecencia. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres hi votarem a favor.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el
Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Hi votarem a favor, gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, entenc que es pot aprovar per assentiment
ateses les diferents intervencions. 

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
1558/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, pel qual se
sol·licita la compareixença del Sr. Antonio Francisco Bellver
i Julià, director general de la Gerència d’Atenció d’Urgències
del 061, per retre compte sobre el funcionament de la base
operativa del 061 a Formentera.

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1641/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt (article
46.3), pel procediment d’urgència, pel qual se sol·licita la
compareixença de la sots-directora d’Atenció a la
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc
Freqüents del Govern de les Illes Balears, per retre comptes
de l’incompliment dels acords pressupostaris del 2020 en
matèria d’atenció a la cronicitat a l’illa de Formentera.

A continuació passam al debat relatiu a l’adopció d’acord
respecte de l’escrit RGE núm. 1641/21, presentat pel Grup
Parlamentari Mixt, pel procediment d’urgència, pel qual se
sol·licita la compareixença de la sots-directora d’Atenció a la
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc
Freqüents del Govern de les Illes Balears, per retre comptes de
l’incompliment dels acords pressupostaris del 2020 en matèria
d’atenció a la cronicitat a l’illa de Formentera.

Per a la seva defensa té la paraula per part del Grup
Parlamentari Mixt la Sra. Tur, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies a tots els grups també
per haver... per entendre aquesta reclamació que hem defensat
fa just un moment i per haver donat suport a aquesta petició de
compareixença la qual, a més, estic segura que serà molt
interessant perquè tots tendrem oportunitat de traslladar
qüestions que ens permetran entendre més també com funciona
el 061 i fins i tot quins mancances pot tenir en aquest moment
aquest servei, no només estrictament a Formentera, bé.

En el cas de la sots-directora de Cronicitat just ahir vaig
assabentar-me que aquesta persona no... que la persona que
ocupava aquest càrrec no exerceix més aquesta funció fa unes
setmanes i, per tant, bé, entenc que la persona que inicialment
estava previst que comparegués no ho farà. No obstant això,
nosaltres hem mantingut aquesta sol·licitud de compareixença
perquè suposam que aviat el Govern nomenarà una persona que

assumirà aquestes funcions i, per tant, ens interessa no la
persona, sinó la feina que ha de desenvolupar aquesta persona.

L’estratègia de cronicitat és una estratègia que es mostra
cada vegada més rellevant i cada vegada més necessària, vull
dir, fa temps que parlam de cronicitat en aquest parlament i en
aquesta comissió, fa molt de temps, però cada vegada més es
veu la importància i rellevància de desenvolupar adequadament
i amb el pressupost adient aquest Pla de cronicitat que tenim
per a les Illes Balears.

Dins aquest pla, una de les qüestions que s’ha posat de
relleu, especialment en el darrer any, sobretot en el darrer any
i mig, és que una de les figures que el mateix pla, si vostès han
tengut oportunitat de llegir-lo només que sigui per damunt, una
de les figures que el mateix pla considera més importants per
fer una bona atenció als malalts crònics de les nostres illes és
l’infermer o infermera de casos, aquella persona de referència
que des dels centres de salut de cada illa i de cada municipi fa
una labor importantíssima de persona, d’alguna manera, que
coordina les diferents cites mèdiques d’aquelles persones que
tenen malalties múltiples o malalties molt greus que fa un
suport i una intermediació directa entre aquestes persones
malaltes i les seves famílies i els serveis sanitaris, també amb
els serveis sociosanitaris, una part molt important, i que s’ha
demostrat evidentment l’efectivitat d’aquesta figura i la
rellevància d’aquesta figura com a una clau, com a una part
cabdal de l’èxit del Pla de cronicitat.

Per això mateix, a nosaltres..., que vostès ja saben i han
estat testimonis que aquesta qüestió l’hem traslladada també
amb diferents preguntes de control al Ple i amb diferents
iniciatives parlamentàries i també en els pressuposts de 2020 i
en els de 2021, Formentera no compta amb aquesta persona a
dia d’avui, tot i que a una resposta que jo he tengut per escrit
per part del Govern, a una sol·licitud d’informació, s’assegura
que al juliol del 2019 es va contractar una persona, una
infermera de cronicitat a l’illa de Formentera.

Del juliol del 2019 cap aquí, però, la realitat és que aquesta
persona no ha estat mai prestant aquesta funció a Formentera,
sinó que actualment es troba desenvolupant una feina des de
l’Hospital de Can Misses al programa InfoCOVID, o
EduCOVID, perdó, EduCOVID.

Total, aquesta persona no hi és i, com vostès saben, jo
mateixa he tengut discrepàncies i debats oberts i públics amb
la consellera de Salut sobre aquesta qüestió, perquè novament
per part del Govern s’han esgrimit... arguments de ràtios de
població, cosa que per a nosaltres -ja dic- és radicalment
inacceptable, i en altres ocasions s’ha, d’alguna manera,
minoritzat o devaluat la importància d’aquesta figura quan es
tracta de Formentera en al·legar que des dels serveis d’atenció
primària i per part dels metges de família es dona una atenció
excel·lent i fantàstica als pacients crònics i que, per tant, no
seria tan necessària aquesta figura.

És clar, jo, com vostès comprendran m’opòs radicalment a
aquest argument, primer perquè és un argument que no se
sustenta pel fet que si fos així no tendria cap sentit que a
Eivissa, Menorca i Mallorca hi hagués infermeres de casos. Si
aquestes infermeres no són necessàries a Formentera, per què
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han de ser necessàries a la resta d’illes? Perquè entenem que,
per tant, Atenció Primària podria atendre tothom i no seria
necessària aquesta figura, la qual cosa a més contravé el que el
mateix govern ha planificat al seu Pla de cronicitat.

En definitiva, nosaltres consideram que la persona que vagi
a ocupar aquest càrrec, esper que aviat, tengui l’oportunitat de
venir aquí si nosaltres aquí ho decidim per majoria, comparegui
en aquesta cambra, expliqui què prioritzarà en atenció a aquest
Pla de cronicitat, però sobretot com donarà resposta a
Formentera; no volem una infermera de casos un dia per
setmana, que sembla quelcom prestat d’Eivissa, quelcom
prestat d’Eivissa que no ens correspon. No, no volem préstecs,
volem el que ens correspon, ni més ni menys.

Per tant, acab, esper que vostès entenguin la situació perquè
evidentment hi ha molts de paral·lelismes amb el punt de debat
anterior, tot i que es tracti d’un altre servei i esper que puguin
votar a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular donarem
suport a aquesta proposta de compareixença. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unidas Podem donarem
suport a aquesta proposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Tur, jo abans de donar-li suport,
que l’hi donaré, li faré una reflexió. L’argument de la seva
sol·licitud..., ho dic per la figura d’un sots-director general, i
els que hem tengut responsabilitat de govern més o manco
ubicam què és un sots-director general i, per experiència de
compareixences, el que podrà dir un sots-director general quan
se li demana “retre comptes de l’incompliment dels acords
pressupostaris del 2020 en matèria d’atenció a la cronicitat de
l’illa de Formentera”. Vendrà la sots-directora que nomenin, no
la que realment ha començat a gestionar pressuposts, i dins les
seves competències que estan establertes, les seves funcions,

catàleg de funcions diu, entre d’altres, que en té devers 13 o 15,
diu: “Asegurar el cumplimiento de la cartera de servicio al
Servei de Salut”, li podrem demanar, evidentment, de la cartera
de serveis entre d’altres vinculada al Pla de cronicitat què ha fet
i què no ha fet, i haurà d’assumir no que comencin... ni
demanar cent dies com qualque director que ha vengut aquí
encara a demanar cent dies després de dos anys, sinó que haurà
d’assumir el que s’ha fet des de l’inici de legislatura o almanco
sobre el pla.

Llavors en té una altra: participar, no determinar,
“participar en l’elaboració dels diferents pressuposts de l’àmbit
dels serveis socials que li corresponen”.  Jo consider, Sra. Tur,
per una qüestió d’eficàcia d’aquesta compareixença, pel que se
li demana, perquè no li podrem dir que vostè no contesta
segons quines coses que no li pertoca contestar, hauria de
demanar la compareixença del director de l’ib-salut, que té
responsabilitat de gestió pressupostària de tot el pressupost, o
fins i tot de la consellera.

Per tant, nosaltres li donarem suport, perquè entenc el que
vostè pretén aquí, crec que és... que part dels diputats o gran
part de... o tots els diputats i diputades entenem que és
necessari, però fins i tot li donarem suport quan vostè mateixa
s’adoni que no li haurà contestat perquè no podrà fer-ho, no és
perquè no ho vulgui fer pel que entenc jo que vostè pretén
vostè amb aquesta iniciativa, que és contestar i determinar-li a
vostè els terminis de quan es resoldrà el que no s’està fent.

Vull fer aquest debat i aquesta reflexió perquè consti... la
nostra intervenció quan vengui la sots-directora serà escoltar-la
i no li podrem demanar gaire cosa més de responsabilitat,
perquè no li pertoca, seria injust, a més seria injust per la nostra
part.

En tot cas, donarem suport a la seva petició. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Gràcies, presidenta, li donarem suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula la
Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. En la línea de lo manifestado en el
punto anterior del orden del día, nosotros también daremos
apoyo a esta iniciativa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres també hi donarem
suport.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula el Sr.
Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa
i, a més, voldria aprofitar aquests minuts per reconèixer la
magnífica tasca, el magnífic llegat que deixa la Sra. Angélica
Miguélez a la nostra comunitat autònoma en matèria de
cronicitat, malgrat algunes qüestions com les que ha plantejat
la Sra. Tur, i que tendrem oportunitat de debatre en el moment
que hi hagi una nova persona, un nou responsable en aquest
càrrec i puguem compartir amb ell aquestes qüestions i moltes
altres en un tema tan important.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ateses les intervencions, podríem donar aprovada per
unanimitat la petició?

En conseqüència, queda aprovat l’escrit RGE núm.
1641/21, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, pel qual se
sol·licita la compareixença de la sots-directora d’Atenció a la
Cronicitat, Coordinació Sociosanitària i Malalties Poc
Freqüents del Govern de les Illes Balears per retre comptes de
l’incompliment dels acords pressupostaris del 2020 en matèria
d’Atenció a la Cronicitat a l’illa de Formentera.

I.3) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
1970/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), pel procediment d’urgència, pel qual se sol·licita la
compareixença de la directora general de Salut Pública i
Participació, per tal d’informar sobre el Pla de vacunació
contra la COVID que aplica el Govern.

A continuació passam al debat relativa a l’adopció de
l’acord respecte de l’escrit RGE núm. 1970/21, presentat pel
Grup Parlamentari Popular, pel procediment d’urgència, pel
qual se sol·licita la compareixença de la directora general de
Salut Pública i Participació per tal d’informar sobre el Pla de
vacunació contra la COVID que aplica el Govern.

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, seré molt breu. Amb referència a
la proposta de comparèixença que avui sol·licitam des del Grup
Popular, és més que evident que el Pla de vacunació  ha
provocat, com he dit abans a la proposta d’El Pi, ha provocat
discriminacions, ha provocat confusions i va provocar un caos

a l’inici de la campanya, un caos que mereix ser explicat per
part de la directora general de Salut Pública.

Per aquests motius demanam als diferents grups
parlamentaris que donin suport a l’iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem no
donarem suport a aquesta petició.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el
Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Ostres!, idò, al meu grup parlamentari
li va... i jo crec que a molta més gent, als ciutadans sobretot,
que argumentem per què diem no, per què diem sí es pot
deduir, però per què diem no, amb tot el meu respecte a
l’autonomia de qualque parlamentari, de qualque grup a
legitimar la seva intervenció, però crec que aporta, entre altres
coses perquè tal vegada el meu grup parlamentari necessita més
informació per al seu posicionament i els que venguin i la resta.
Però, bé, no és qüestió de tutelar les intervencions de cap
portaveu ni de cap grup, ni molt manco.

Jo sí faré una intervenció per aportar. Primer, Sra. Marí,
crec que hauria d’haver estat més extensa, diu seré breu, però
aquesta concretament crec que hagués important, per què?
Perquè el tema de vacunació vostè el demana el mes de febrer
i la situació d’evolució i el que ha esmentat abans a una
intervenció sobre Formentera, perdoni, sobre Eivissa, dóna
per..., o almanco perquè nosaltres li donem suport a aquesta
compareixença, que en teníem ganes, que en teníem ganes
d’una compareixença, no de la directora general, tal vegada de
la consellera, que hauria de tenir iniciatives amb les diferents
evolucions que ha tengut de campanya de vacunació a les Illes
Balears de comparèixer i informar. 

Per tant, crec que és una oportunitat concretament d’aquesta
directora. I amb tots els respectes, esper que aquesta vegada, i
són manifestacions d’aquesta directora que compareixerà, si li
donaran suport, no ho tenc tan clar, no, li donarem suport, però
no tenc tan clar que surti endavant, és que no arribi cansada,
com va dir a una intervenció a aquesta mateixa comissió. Per
tant, que pugui demostrar que l’eficàcia i la gestió d’aquesta
campanya de vacunació que s’ha pogut reorientar gràcies que
han vengut més vacunes i a l’esforç del personal, surti
endavant. Per tant, que la seva intervenció i la seva
compareixença sigui molt positiva per aclarir una informació de
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la qual ens documentam a través dels mitjans de comunicació,
a través de les rodes de premsa i qualque resposta, qualque
resposta, del titular de la conselleria.

Per tant, crec que era important dedicar-li un poquet més de
temps a l’argumentació sobre per què ha de venir un director o
una directora general. Nosaltres la deduïm, Sra. Marí, jo li ho
dic, perquè hem fet seguiment i estam molt interessats en què
ha passat a la campanya de vacunes. Per tant, tot i aquesta
reflexió ja li dic que nosaltres li donarem suport a aquesta
compareixença.

I com que no tenc molt clar que surti endavant, seguirem
demanant i seguirem fent control i seguiment de la campanya
de vacunació a la directora i a la consellera titular d’aquesta
cartera.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Segons tenc entès, la
consellera ha sol·licitat una compareixença precisament per
explicar aquest tema, a petició pròpia, i crec que fins i tot s’ha
de produir la setmana que ve o hi ha possibilitats que es
produeixi la setmana que. Per tant, si ve la consellera a
explicar-ho, jo no sé si té molt de sentit que també hagi de
venir la directora general a explicar el mateix.

I perquè no s’enfadin ni vegin coses rares, no sé si per
ventura valdria la pena que plantejàssim deixar el tema damunt
la taula i si a partir de la compareixença de la consellera vostès
no quedassin satisfets de les explicacions que els puguin donar
o necessitessin més el detall que la consellera no els pugui
donar després ja tornaríem a tractar el tema. 

Jo entenc, però, que, escolta, si ve la consellera
específicament a parlar sobre aquest tema, també hem de fer
venir la director general? Em sembla com a redundant.
Evidentment no hi ha cap altra motiu que aquest, és que si
donam suport a altres compareixences i a aquesta no sense
tenir, diguem-ne, en compte aquest detall, però jo entenc,
escolta, que si ve la consellera no té molt de sentit que no
vengui..., bé, no ho sé, és el que jo trob.

Per tant, la meva proposta és que quedi damunt la taula, que
ho deixin damunt la taula i a partir de després ja em diguin, si
no han quedat satisfets, que es torni sotmetre a consideració.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno, veo que algún diputado se
extraña de que los grupos que dan apoyo al Gobierno balear
pues no apoyen esta iniciativa del Grupo Popular por la que
piden que comparezca la directora general de Salud Pública y
Participación para informar sobre el Plan de vacunación contra
la COVID que está aplicando el Gobierno balear, y se extrañan,
pero, bueno, yo quiero recordar que al final este parlamento ya
sabemos que se ha convertido en una catorce consejería..., una
consejería más del Gobierno balear; esta es la consejería del
Parlamento balear, que se llama, a partir de ahora, la podemos
rebautizar así.

En fin, bueno, yo creo que en plena campaña de vacunación
evidentemente a los ciudadanos les interesa que venga la
directora general responsable de esta campaña para explicar a
los ciudadanos como se está desarrollando. Se ve que algunos
consideran que no es así.

De todos modos, también tengo que advertir que esta
directora general ya compareció aquí el pasado mes de octubre
y tampoco creo que nos perdamos mucho si no viene. Si su
intervención va a ser igual que la que hizo en octubre casi vale
más que no venga, porque nos vamos a quedar igual. Lo único
que hizo fue sacarnos unas gráficas con las olas y decir: aquí
sube, aquí sube, aquí sube, aquí baja, aquí baja, aquí baja, aquí
sube, aquí sube, aquí..., y así se tiró, no sé, 20 minutos
diciéndonos, parecía esto un programa de Barrio Sésamo más
que una comparecencia en el Parlamento balear. Así que, en
fin.

Voy a apoyar la iniciativa, sé que no saldrá adelante porque
los grupos que apoyan al Gobierno no quieren, pero, bueno, no
estaría mal que viniesen a explicarnos algo alguna vez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres donarem suport a la
petició de compareixença, com fem sempre amb qualsevol
compareixença. És a dir, la immensa majoria a aquesta
Comissió de Salut ens solem donar suport els uns als altres
quan tenim curiositat per saber coses que llavors podrem
explicar a la ciutadania, i no només a través de les rodes de
premsa que dóna l’executiu.

Ara bé, coincidesc amb què ha dit el Sr. Gómez, i una mica
amb què ha dit la Sra. Ribas, que la darrera vegada que va venir
la directora general de Salut Pública ens va dir primer que
estava esgotada, segon que havia fet bons amics dins la direcció
general i amb tots els sanitaris, que hi havia molt bon rotllo, i
jo el que demanaria és que vengui primer, nosaltres li donam
suport, però que vengui preparada i a donar-nos informació
seriosa, és a dir que no és necessari que ens conti si és feliç, jo
també feia pa en temps de confinament i no ho cont.
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Per tant, nosaltres direm que sí. I després una altra cosa, si
la consellera de Salut ha de comparèixer, nosaltres no ho sabem
a hores d’ara i aquesta petició de compareixença és de dia 22
de febrer d’enguany, la que avui se’ns presenta. Així que crec
que una cosa no exclou l’altra, que vengui, comparegui la
directora general i si la consellera ha de comparèixer, que
comparegui també.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Mixt té la paraula
la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Gràcies, presidenta. Bé, sobretot agraesc la intervenció del
Sr. Ensenyat, perquè ha canviat un poc l’eix del tema. A veure,
jo no hi era el dia de..., -perquè, per cert, presidenta, no he dit
que em trob en substitució de la Sra. Font, que també ho hauria
d’haver dit, per tant, que quedi dit-, jo no hi era el dia que es va
produir aquesta compareixença, però veig que no va causar
sensació, o sí, depèn de com es miri, o sí.

En tot cas, nosaltres també generalment sempre donam
suport a totes les peticions de compareixença. Jo en aquest cas,
però, li demanaria, atenent el que ha dit el Sr. Ensenyat, que em
sembla molt assenyat, em sembla molt de sentit comú, és a dir,
si realment algú aquí està en condicions d’afirmar o d’assegurar
que hi ha prevista una compareixença de la consellera de Salut
per donar explicació sobre aquesta qüestió, això és el primer
que s’hauria d’haver posat sobre la taula, crec jo, si realment és
així i està previst per a la setmana que ve, jo estic més per una
abstenció; no votaré en contra, però estic més per una abstenció
perquè entenc que podrà aclarir molta més informació i molts
més dubtes, i serà més interessant probablement poder escoltar
d’una manera directa la consellera, en explicar què passa amb
el pla de vacunació.

Per tant, no ho sé, no sé si algú està en condicions
d’informar-nos sobre aquesta compareixença que el Sr.
Ensenyat diu que està prevista per a la setmana que ve. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí presidenta, el Grup Parlamentari Socialista votarà en
contra d’aquesta compareixença. Primer, perquè no hem
compartit l’exposició de motius que ha expressat la portaveu
del PP per justificar aquesta compareixença i, segon, perquè
sobre l’ordre del dia...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -perdó, tenc la paraula jo, gràcies-, i segon, perquè, segons
les qüestions pendents en aquesta comissió, hi ha una petició,

a iniciativa pròpia, de la consellera de Salut per comparèixer en
relació als mateixos termes relatius a aquesta compareixença.

Per tant, creiem més interessant que aquesta qüestió la
pugui venir a defensar la consellera de Salut en aquesta
comissió, tal com ha sol·licitat. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Acabat el debat, passam a votar l’escrit RGE núm.
1970...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per una qüestió presidenta?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí?

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Només perquè el sentit de vot de la Sra. Tur va un poc..., no
dic que condicionat, però és una abstenció en base a l’argument
que ha fet el Sr. Ensenyat, i no sabem quan compareixerà la
consellera, ni per quin motiu almanco... potser que hi hagi un
escrit però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, hi ha una petició...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Podeu informar idò presidenta a la comissió?

LA SRA. PRESIDENTA:

No, hi ha una petició que va fer la consellera, a petició
pròpia, per comparèixer amb els mateixos termes...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Els mateixos termes...

LA SRA. PRESIDENTA:

... que demana la Sra. Marí. Puc confirmar això.

(Remor de veus)

Sí. Sr. Lletrat, per favor, ho pot aclarir millor?

EL SR. LLETRAT:

Hi ha un punt de l’ordre del dia que s’ha substanciat quant
al debat, procedeix la votació conforme el Reglament. Gràcies.

Perdó, excepte que, de manera unànime, tots els grups
parlamentaris estiguin d’acord amb retirar aquest punt de
l’ordre del dia.
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LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Podem prosseguir la sessió? Acabat...

LA SRA. TUR I RIBAS:

Sra. Presidenta, perdoni. A veure, perquè serveixi d’alguna
cosa aquest debat i perquè no ens anem amb dubtes a casa. Cap
la possibilitat que la portaveu proposant ens aclareixi si estaria
en disposició no de retirar, perquè també ho pot fer,
evidentment, però jo trob que potser no té cap sentit, però cap
la possibilitat que la senyora proposant ens indiqui si està
disposada a deixar pendent de debatre aquest punt, en funció
dels termes amb els quals es produeixi la compareixença?

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar, així com el lletrat ens ha indicat, l’escrit
RGE núm. 1970/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Sr. Secretari?

EL SR. SECRETARI:

6 vots a favor, 6 vots en contra, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Lletrat s’ha produït un..., bé, no.

EL SR. LLETRAT:

No es tracta d’una PNL, procedeix resoldre amb el vot
ponderat. No és una PNL això.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ens pot indicar quin seria el resultat idò de la votació?

(Pausa)

El resultat de la votació ponderada és de 27 vots a favor i
29 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjat l’escrit RGE núm.
1970/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel qual se
sol·licita la compareixença de la directora general de Salut
Pública i Participació, per tal d’informar sobre el Pla de
vacunació contra la COVID que aplica el Govern.

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