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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. TRIAY I FEDELICH:

Sí presidenta, Irene Triay substitueix Irantzu Fernández.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Sí, substitueix Marga Durán.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu al
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1163, 1527,
2470 i 4023/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1163/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel procediment
d’urgència, per garantir la màxima transparència i
compliment del protocol de vacunació i assegurar el
cessament dels polítics que s’ho botin o cometin qualsevol
tipus d’irregularitat associada al procés o a l’ordre de
vacunació.

Començam amb el debat de la proposició no de llei RGE
núm. 1163/2021, presentada pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d’urgència, per garantir la
màxima transparència i compliment del protocol de vacunació
i assegurar el cessament dels polítics que s’ho botin o cometin
qualsevol tipus d’irregularitat associada al procés o a l’ordre de
vacunació.

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

 Gràcies, presidenta, molt bona tarda a tothom. Aquesta
iniciativa, vostès tenen prou literatura i historiografia d’aquests
sis mesos d’any de curs parlamentari, on el tema de la
vacunació, on en els temes dels protocols de vacunació, d’ençà
que es varen iniciar el dia 27 de desembre, de la primera
aplicació fins fa uns mesos han succeït coses i, de fet,
concretament, quan es va presentar aquesta proposició no de
llei, quan dúiem manco d’un mes de l’inici de la campanya de
vacunació, evidentment varen succeir situacions que varen
preocupar la ciutadania, el conjunt de la ciutadania en general. 

Per tant, aquesta proposició no de llei té un interès, entenem
nosaltres, general, i, com sempre, cerca una línia propositiva i
una línia de millorar el funcionament de les administracions
públiques, de la gestió també dels fons i dels serveis i béns

públics, com són en aquest cas les vacunes i més en el context
que hi ha.

Varen succeir situacions on s’ha contestat en diferents
compareixences, tant de la mateixa presidenta del Govern, com
de la consellera titular de la cartera de Salut i diferents alts
càrrecs a l’àmbit de la Conselleria de Salut i Consum, el
manifestat per ells mateixos, les disfuncions, manifestats per
ells, irregularitats entenem nosaltres, des del Grup Parlamentari
Ciutadans, en la gestió de la campanya de vacunació, arran que
ens trobam en un context extraordinari de pandèmia, tot i que
la campanya de vacunació hi arriba quan duim nou mesos ja de
pandèmia.

Nosaltres hi vàrem..., arran del succeït i que se’n feren ressò
els mitjans de comunicació, fins i tot hi va haver iniciatives per
part de diferents grups parlamentaris de demanar explicacions
escrites, en compareixences, etc., vàrem arribar a demanar la
constitució d’una comissió d’investigació, arran d’uns fets que
denunciaven els mateixos mitjans de comunicació i alguns fins
i tot agents socials com poden ser associacions professionals,
sindicats i col·legis, que és el tema de, amb l’escassesa de la
manca del nombre de dosis de vacuna, amb la demora com
arribaven a aquesta comunitat autònoma, la interpretació que
feia el conjunt de la societat és que no s’aplicava un protocol
d’acord amb aquesta situació i no es prioritzaven els col·lectius
altament vulnerables i sobretot els funcionaris i treballadors
públics en primera línia.

Per la qual cosa el nostre grup parlamentari, arran d’aquesta
situació i que no era anecdòtica només en aquesta comunitat
autònoma, sinó arreu d’altres i per vetllar per l’interès general,
la transparència i la bona gestió i l’exemplaritat que toca donar
als serveis públics, va presentar una proposició no de llei que
vostès tenen aquí, per donar sobretot tranquil·litat, confiança i
exemplaritat dels gestors públics. Per la qual cosa vàrem
demanar dos punts en aquesta proposició no de llei, un dels
quals és garantir la transparència i la rendició de comptes per
a tota la ciutadania, en comprometre la pública informació dels
criteris i protocols de vacunació, com els registres que se’n
facin.

Arran d’això es va publicar el mes d’abril, en el portal de
transparència, i de la pressió que nosaltres vàrem exercir sobre
el control de govern, la llista d’alts càrrecs vacunats o en
situació de no-vacunació encara en el portal de transparència
del Govern de les Illes Balears, com deia.

Bé, lamentablement, avui hem constatat i esper que això
serveixi també per als seus titulars i gestors, que la darrera
actualització és del 27 d’abril, de fet, la presidenta i la
consellera Fina Santiago estan vacunades i no figuren en el
portal de transparència, ni tan sols la primera dosi,
l’actualització és de 27 d’abril. Entenem que la voluntat és
actualitzar-ho, el que no es comprèn és que arran d’aquesta
situació, després de sis mesos, aquest exercici de control no
s’hagi dut a terme, o almanco els gestors d’aquest portal, que
entenem que no és un alt càrrec, que ha de ser un treballador,
però sobre la responsabilitat d’un alt càrrec, encara no estigui
actualitzat.
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Insistim, exemplaritat, transparència i bona gestió, no
qüestionam que hi hagi la voluntat de no fer-ho així, però no hi
ha, per descomptat, l’actuació que ho demostri.

I per altra banda, és una proposició no de llei que
implícitament el que exigeix a tots els diputats i diputades
d’aquesta institució, és assumir el compromís ètic per demanar
i exercir la iniciativa on demani la dimissió o el cessament de
qualsevol alt càrrec, de qualsevol institució, -ja acab
presidenta-, de qualsevol institució on no s’exigeixi aquesta
exemplaritat i aquesta actitud d’honor que correspon a
qualsevol gestor públic, per la qual cosa vulneri qualsevol
protocol i boti la preferència que pugui tenir en tema de
vacunació en aquesta campanya i a qualsevol altra actitud en
aquest sentit.

Per tant, demanam, per l’interès general de tots, demanam
el suport de tots els grups parlamentaris.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha presentat, conjuntament pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
l’esmena RGE núm. 5801/21. Per a la seva defensa té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies presidenta. Vagi per endavant que el Grup
Parlamentari Socialista donarà suport als dos punts d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari de
Ciutadans.

Estam d’acord amb el contingut d’aquesta iniciativa i, com
bé deia, el nostre vot serà favorable. Estam d’acord amb el fons
i és cert, com bé deia el seu portaveu, que a l’inici del procés
de vacunació es varen produir uns fets que sí que han generat
una discrepància, per exemple entre el grup proposant
d’aquesta iniciativa i el nostre, entorn a les persones que es van
vacunar dia 27 de desembre, entre d’altres, i les persones que
es van vacunar el 27 de desembre.

Si més no és vera que s’han portat a terme diferents
iniciatives en relació amb aquesta qüestió i és cert que hi haurà
altres estaments que resoldran l’oportunitat de la vacunació
d’aquestes persones, que des del Grup Parlamentari Socialista
sempre hem defensat que els pertocava rebre la vacuna.

Més enllà d’aquesta qüestió, com bé comentava la
presidenta de la comissió, tant el Grup Parlamentari Socialista,
Unides Podem i MÉS per Mallorca hem presentat una esmena,
un nou punt a aquesta iniciativa, perquè pensam que també és
important, en benefici de la bona informació que reclama
aquesta iniciativa, en benefici de la transparència, en benefici
del combat contra les fake news, que es rebutgin determinades
afirmacions que es van fer sense un motiu gaire aparent,
acusacions falses que no estaven en cap moment fonamentades
i que es van portar a terme perquè sí, perquè convenia entenc
a l’oposició, o als grups que ho van fer, convenia políticament.

En aquell moment el Govern va ser transparent en aquest
sentit, va donar les explicacions oportunes en relació amb les
persones que s’havien vacunat i va negar la vacunació de tots
aquells càrrecs que de qualque manera s’assenyalava com si
s’haguessin vacunat, com si haguessin rebut la vacuna, i no era
cert, i així i tot no va servir, no va ser útil. Les explicacions que
es van donar no van ser útils per rebutjar les acusacions que es
van fer sense cap tipus de fonament.

En aquest sentit es van assenyalar els treballadors de
l’edifici administratiu de l’ib-salut i quan es va negar no es van
demanar disculpes i també es van assenyalar els membres del
Govern de les Illes Balears i evidentment, ara que veiem que es
porten a terme aquestes vacunacions, comprovam que realment
el Govern deia la veritat quan afirmava que els seus càrrecs no
s’havien vacunat, la presidenta i els diferents consellers.

Per tant, hem presentat, com bé deia, aquesta esmena a
aquesta iniciativa i he intervingut després del grup proposant,
m’imagín quin serà el discurs dels diferents grups que ho faran
després de jo, els diferents grups de l’oposició, però -acabaré
amb això, Sra. Presidenta-, com bé deia seran previsibles les
intervencions que faran la resta de grups de l’oposició, però
quan es parla de càrrecs polítics vacunats i de contractes de
càrrecs del Partit Socialista crec que només val..., només hem
de tenir en compte, només preval veure que on hi ha hagut una
persona detinguda per contractació fraudulenta en matèria
sanitària ha estat a Almeria, un càrrec del Partit Popular, de la
Diputació d’Almeria, i que és a Múrcia on es van prendre
decisions polítiques de caire poc ètic en relació amb el
transfuguisme perquè no es pogués esbrinar la veritat sobre el
que es coneix a Múrcia com el “Vacuna Gate”.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Mayor, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Unides Podem també
votarem a favor d’aquesta iniciativa, tot i que, bé, com ja bé ha
dit el Sr. Gómez, aquesta iniciativa es va registrar el gener i
s’ha debatut molt també al llarg de tots aquests mesos, fins i tot
ara ja es veu com a un poc llunyà tot això.

No obstant, sí que donarem suport perquè ho entenem,
nosaltres des del primer dia és ben coneguda resposta nostra,
diguem, en aquest sentit Unides Podem, persona vacunada
sense cap criteri tècnic persona que hauria de ser
immediatament cessada si és un càrrec públic. Des del primer
dia ho venim defensant. 

Quan va sorgir tota aquesta polèmica, la política del renou
i tota la confusió que hi va haver, nosaltres també vàrem ser
ben clars, fins i tot hi ha un compromís en aquest del Govern
que quan hi hagi el 70% de la població vacunada es farà una
auditoria per veure tots els procediments i tots els protocols que
s’han emprat per al tema de la vacunació. L’auditoria no ha de
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ser ni bona ni dolenta sinó que ha de servir per veure on hi ha
hagut els errors i els encerts per ser més forts com a sistemes
públics.

Cal dir que a totes les compareixences i a tot el debat que
hem tengut absolutament aquests mesos aquí, a aquesta
comissió i en seu parlamentària, sabem de sobres que aquí a
Balears la vacunació es fa per criteris tècnics, no per criteris
polítics en aquest cas, i evidentment seguint l’estratègia de
vacunació pactada amb el Ministeri de..., a nivell estatal i amb
totes les comunitats autònomes.

Així que votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

(Pèrdua del so)

Res més a afegir. Votarem a favor.

Gràcies.

(Rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyors i senyores
diputats. Des del Grup Popular donarem suport a la iniciativa
que presenta avui el Grup Ciutadans.

Des de fa mesos hem presentat diverses iniciatives i hem
reclamat tant a la consellera de Salut com a la resta del govern
d’Armengol transparència en la campanya de vacunació. Tots
coneixem i tots recordam els lamentables episodis de càrrecs
socialistes vacunats preferentment, quan no hi havia suficients
dosis per vacunar els majors, quan no hi havia prou vacunes hi
va haver càrrecs que es vacunaren incomplint el protocol estatal
i de forma totalment irregular. 

És necessari el compromís de totes les formacions
polítiques per reclamar la dimissió o cessar de manera
immediata qualsevol càrrec que s’hagi botat el pla de vacunació
incomplint el protocol. No només és necessari, però, el
compromís, sinó que aquest compromís s’ha de complir i un
exemple d’incompliment el tenim per part del Grup Socialista
o del Partit Socialista. 

Avui una vegada més voten a favor d’aquesta proposta,
però els fets són uns altres ja que ningú no ha dimitit per botar-
se la cua de vacunació, ni ningú no ha estat cessat. 

Desconeixem si el grup proposant acceptarà l’esmena que
presenten conjuntament els grups que donen suport al Govern,
de totes maneres, m’agradaria repetir literalment el que vaig dir
al Ple del 2 de febrer, quan les dosis eren escasses i no
arribaven als majors de les nostres illes: “Seria inhumà que fos
cert el rumor que tot l’edifici de l’ib-salut de Reina
Esclaramunda estigués vacunat, només faltaria que això també
fos veritat, com l’episodi de la nit de copes del Hat Bar. És
evident que acusació cap ni una, el desig era que no fos real
aquest rumor, com sí ho va fer finalment el de la nit de copes
de la presidenta Armengol”.

Passaren mesos fins que el Govern es va dignar a publicar
qui sí i qui no s’havia vacunat, actuant d’una manera totalment
opaca, poc transparent i col·laborant el govern mateix a
estendre els rumors. Per tant, en benefici de la realitat i en
contra de les fake news el que hauria d’haver fet era
transparència total de forma immediata i no deixar passar el
temps. El Govern no deia la veritat perquè tres alts càrrecs i un
regidor varen ser vacunats. 

Finalment, Sra. Presidenta, com he dit, donarem suport a la
proposta que avui ha defensat el Sr. Gómez i reclamam que
l’episodi de les vacunacions irregulars..., recalcam, perdó, que
l’episodi de les vacunacions irregulars és investigat per
l’Oficina Anticorrupció a causa de l’opacitat del Govern i dels
seus càrrecs a l’inici de la campanya de vacunació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn 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 los miembros de esta
comisión. En primer lugar, quería manifestar que me sorprende
que una proposición no de ley que se presenta en enero, por el
procedimiento de urgencia, sea debatida seis meses después,
una vez más vuelvo a reiterar mi preocupación sobre el
funcionamiento de este parlamento, sobre como están
organizadas las comisiones, sobre el horario que tienen las
comisiones, la frecuencia con la que se reúnen, la duración que
tienen y, en fin, en general, toda la organización que
seguramente podrá trasladarle usted, si lo desea o si no, no, a
la Mesa de este parlamento, para ver si, de una vez por todas,
pone un poco de orden y podemos empezar a debatir cosas de
una forma más ágil.

Éste es uno de los ejemplos, el escándalo de las vacunas
ocurre en enero y estamos aquí ahora, a mediados de junio,
debatiendo sobre ello.

Desde luego la consejera de Salud nos llegó a decir que se
vacunaron porque sobraban vacunas, ¡eh!, quiero decir, aquí
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hay que recordar todo cómo ha sucedido. Ahora vienen con
esta enmienda de que, bueno, de que..., dice que “ha sido todo
sin ningún tipo de fundamento, de manera totalmente
interesada”. Vamos a ver, si aquí comparece la consejera de
Salud y nos dice: no, sí, sí, se han vacunado algunos, pero es
que sobraban vacunas. Sin fundamento no es, desde luego. 

Entonces, bueno, luego nos sacan una lista de altos cargos
que no están vacunados, al cabo de meses, como ha dicho la
portavoz del Partido Popular, que me ha precedido. Bien, pero
es que aquí hay truco, es que los altos cargos del Gobierno
balear, según la Ley del Gobierno balear, son el presidente, el
vicepresidente, los consejeros, los directores generales y los
secretarios generales; luego hay otros cargos públicos, que no
son altos cargos, y entonces están jugando con esta
terminología para intentar salvar los muebles. Pero cuando aquí
se habla de que ha habido cargos que se han vacunado,
evidentemente no nos estamos refiriendo exclusivamente a los
altos cargos, sino a personas afines al PSOE que están
ocupando cargos de responsabilidad, puestos a dedo y que son
cargos públicos, que son todos los demás, desde gerentes de
hospitales; de empresas públicas; cargos en otras instituciones
como, por ejemplo, en el Consejo Insular de Mallorca, como
pasó con la Sra. Sofía Alonso, la directora insular de Tercera
Edad, que sigue en el cargo, por cierto, a pesar de que el pleno
aprobó su cese inmediato, el pleno del Consejo Insular de
Mallorca, por cierto con los votos a favor de MÉS per
Mallorca, que votó a favor del cese, pero supongo que fue un
paripé, porque luego no han adoptado ninguna oposición
cuando la presidenta del consejo insular no sólo no cesó a la
Sra. Alonso, en contra de lo que le ordenaba el pleno, sino que
la ratificó en su cargo y ahora, además, MÉS per Mallorca nos
trae esta enmienda que..., y luego pues tampoco interviene en
el debate que creo que le ha venido como anillo al dedo eso de
que el micro no funcionase.

En cuanto a la gerente del Hospital de Inca, pues, tres
cuartos de lo mismo, es otro cargo público, no es un alto cargo
porque no la define como tal la Ley del gobierno de Baleares,
pero es un cargo público, y se vacunó incluso antes que los
médicos que pasan consulta en el hospital, se vacunó el 13 de
enero, si no recuerdo mal.

Por tanto, nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, por
supuesto, aunque por mucho que la apoyen el resto de partidos
sabemos que cae en saco roto, porque luego no hacen nada de
lo que están votando, o sea, una cosa es lo que venden y otra
cosa es luego los hechos.

Y, en caso de que se acepte la enmienda del PSOE, de
Unidas Podemos y de MÉS, pues me gustaría que fuese una
votación separada porque evidentemente mi voto será
rotundamente en contra de esta enmienda, pero sí a favor de los
puntos que propone el Grupo Ciudadanos.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, 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.
Coincidesc plenament que els temps del Parlament són massa
lents, no donam la culpa a ningú, però és veritat que les coses
que són urgents i prioritàries i que, a més, es tramiten i es
registren per via d’urgència, s’hauria de tenir almanco una mica
en compte perquè quan parlam de les coses moltes vegades les
debatem i les aprovam ja estan caducades, tot i que creiem que
aquesta que avui ens ocupa té vigència, però arriba tard,
tardíssim el seu debat a aquesta cambra autonòmica.

Sis mesos duim ja de la campanya de vacunació i podria
considerar-se innecessària una qüestió d’aquestes
característiques, però, no obstant això, pensam que en aquest
cas concret no és així. Els ciutadans tenen dret a saber com ha
administrat la Conselleria de Salut les vacunes contra la
COVID-19 i quins criteris ha seguit per a la seva administració.
És una simple qüestió de rendició de comptes, que això també
entra en el contracte de transparència, de publicitat.

Per tant, donarem suport al punt 1 de la PNL perquè
consideram que la informació és un requisit fonamental per
garantir una democràcia sana i forta.

Sabem que la consellera va donar les explicacions, nosaltres
hi ha coses que les podem comprendre, però està clar que més
enllà de les nostres parets això no s’entén, no s’entén de cap
manera, nosaltres podem comprendre les explicacions: que
sobraven, que era dia 27, que justament, que..., tot això ho
podem comprendre, però està clar que més enllà d’aquestes
portes això ni s’entén ni es comprèn ni es pot tolerar. 

Respecte del punt 2 de la proposició no de llei, record que
jo mateixa, a una compareixença de la consellera de Salut
Patricia Gómez, celebrada dia 9 de febrer del 2021, vaig
expressar, en nom d’El Pi, de la nostra formació política, el
rebuig i la reprovació de tots aquells que a l’empara d’una
interpretació perversa o ingènua, diguem-ho així, del protocol,
s’haguessin aprofitat per botar-se l’ordre establert al protocol
de vacunació i efectivament vàrem demanar la dimissió, el
cessament d’aquestes persones si es comprovava i es demostràs
que ho haguessin fet.

Per això, i per coherència també, votarem a favor del punt
2 d’aquesta proposició no de llei.

Pel que fa a l’esmena, entenc que això és una lluita entre els
dos partits majoritaris i que res no té a veure amb la proposta
que avui du aquí el Sr. Juanma Gómez, de Ciutadans, és a dir...,
crec que no és el moment ni és el dia.

Nosaltres votarem a favor dels dos punts de la PNL i no hi
votaríem en contra si de cas s’acceptàs l’esmena en contra
d’aquesta, però ens hi abstindríem, creiem que no és el lloc ni
el moment per a aquesta esmena i si s’han de barallar els dos
grans partits majoritaris que ho facin en una altra ocasió.

Moltíssimes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, correspon ara el torn al Grup Parlamentari Mixt, té
la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta, i bon dia a tothom. En la mateixa
línia de la resta de portaveus també votaré a favor d’aquesta
iniciativa.

És evident que la millor eina contra l’especulació és la
transparència, a banda que és un dret de la ciutadania el dret a
la informació. I sense cap dubte, tothom -tothom- ha de seguir
l’estratègia de vacunació que es va decidir, ens agradarà més,
ens agradarà menys, hi estarem més d’acord o menys d’acord,
però és la que està definida i, en aquest sentit, els càrrecs
públics sempre han de ser exemplars, així que a favor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al grup proposant, té la
paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Frases com: “A mí me metieron en una
lista”, això és una regidora d’un ajuntament, un càrrec públic,
electe, “me metieron en una lista”, això va ser el seu
raonament, i no l’ha fet davant l’Oficina Anticorrupció, que
encara dia 23 ha rebut la informació i encara no ha arxivat el
procediment, és a dir, és un tema que es troba a l’oficina de
persecució de possibles delictes.

Per tant, atès això, atès que no... aquest parlament, aquests
diputats i diputades, els 59, no tan sols els grups proposants, no
han pogut anar a una comissió no permanent d’investigació
sobre el fet de la campanya de vacunació i els protocols que
s’havien seguit per tenir tota aquesta informació, nosaltres hem
mantingut aquesta proposició no de llei en la línia del punt 1 i
2 sense entrar en interpretacions.

I vostès entendran, per l’argument que he exposat i no tan
sols pel que han plantejat la resta de grups parlamentaris de
l’oposició, que no acceptem l’esmena que proposen els tres
grups que donen suport al Govern, per una qüestió... que no és
el context, no crec que hagi de ser la iniciativa que es planteja
en aquesta proposició no de llei, que du la unanimitat, i
agraesc, del meu grup parlamentari, de tots els grups polítics,
en la línia de la voluntat de transparència, de bona gestió,
d’exemplaritat que almanco queda palesa amb els suports que
donam tots els grups parlamentaris avui aquí que és una fita a
la qual encara no hem arribat.

Per tant, la resposta a aquesta esmena presentada és no
acceptada pel nostre grup parlamentari.

I jo voldria fer una reflexió: les comissions d’investigació,
i jo crec que nosaltres ho hem demostrat durant aquests dos
anys amb les peticions de dues comissions d’investigació molt

concretes, van en la línia de la major... de donar en seu
parlamentària l’oportunitat no tan sols de la fiscalització per
part dels grups de l’oposició, sinó del Govern d’explicar-se i
que no sigui només a través dels mitjans de comunicació o de
les preguntes taxades en minuts als grups parlamentaris, i
sobretot perquè això és el que necessita i exigeix la ciutadania.
I si cal, amb un hashtag que empra molt el Govern, que és allò
d’”ens trobam en una situació excepcional”, per la qual cosa
aquestes iniciatives donen l’oportunitat perquè en aquesta
situació excepcional també tengui major dedicació a
l’explicació a la ciutadania.

Insistesc, una cosa demanada i tan fàcil com el Portal de
Transparència no està actualitzat -no està actualitzat-, quan
sortim als mitjans de comunicació i veiem la foto de la
presidenta, la foto de consellers i d’alts càrrecs que s’han
vacunat, però al Portal de Transparència no hi està reflectit i
això és una cosa curiosa.

Em sum a una reflexió que s’ha fet aquí, i crec que la
veurem en diferents iniciatives i la trasllat a la Mesa, i la trasllat
a la Mesa amb tota l’empatia perquè acompleix un reglament,
però tenim una oportunitat precisament a la comissió
d’actualització del Reglament perquè si veiem en una situació
com la que s’ha viscut aquí que hi ha iniciatives precisament en
via d’urgència que duen cinc mesos registrades i alguna més
que n’hi ha que encara no es veuran en aquest període de
sessions, sinó al següent, i és una que va presentar precisament
Ciutadans per via d’urgència..., si se n’han de fer quatre, que
se’n facin quatre, i si s’ha d’adaptar la situació del Parlament
a aquest volum d’iniciatives, que es pugui fer, però aquesta
tasca la tenim els diputats de la Comissió del Reglament per
donar les eines a les diferents meses de les comissions. Perquè
no se’m passa pel cap, en absolut, que la Mesa vulgui
prevaricar amb el seu rodillo de majoria absoluta i digui
“aquesta m’interessa i aquesta no”, al meu grup parlamentari no
se li ha passat mai pel cap.

Per tant, crec que és innecessari aquest matís que he fet,
però el vull fer amb la iniciativa de queixa implícita que avui es
debatin quatre proposicions no de llei, i agraesc que es pugui
fer, perquè són dues que no s’hauran de veure d’aquí tres
mesos, i no se’n puguin veure d’altres que també són
importants perquè estan presentades en el context de pandèmia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam a votar, idò, la proposició no de llei amb
els termes establerts.

Vots a favor? Unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 1163/21, per garantir la màxima transparència i
compliment del protocol de vacunació i assegurar el cessament
dels polítics que s’ho botin o cometin qualsevol tipus
d’irregularitat associada al procés o a l’ordre de vacunació.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 1527/21, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, pel
procediment d’urgència, relativa a mesures de garanties
sanitàries i acceleració de la vacunació per contenir la
pandèmia a causa de la COVID-19.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
1527/21, presentada pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, pel procediment d’urgència, relativa a mesures de
garantia sanitària i acceleració de la vacunació per contenir la
pandèmia a causa de la COVID-19.

Per a la defensa d’aquesta iniciativa, per part del 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. Bueno, una vez más reitero que esta
iniciativa se presenta el 8 de febrero, por el procedimiento de
urgencia, y la estamos debatiendo en junio. 

De todos modos sigue siendo actual porque, a diferencia de
lo que nos pensábamos, pues todavía estamos muy muy lejos de
tener una inmunidad de grupo. Así como nos decían miembros
del Gobierno balear en el mes de enero, que en verano ya
tendríamos el 70% de la población vacunada, lo cierto es que,
a día de hoy, eso dista mucho de la realidad.

Cuando nosotros presentamos esta proposición no de ley,
nos encontrábamos en un momento en el que existía un impulso
optimista para hacer frente a la pandemia por la
comercialización de las vacunas, de las diferentes vacunas por
diferentes farmacéuticas. Y nosotros creíamos en ese momento
que lo que teníamos que hacer era mantener y aspirar a
aumentar progresivamente el ritmo de tests periódicos a la
población, para detectar y aislar lo antes posible a personas
contagiadas y, además, vacunar de manera ordenada y rápida,
a la población, garantizando un seguimiento sanitario
exhaustivo a cada una de las personas vacunadas con controles
periódicos de su estado de salud general entre la administración
de las dos dosis y después de completar la vacunación. 

Seguimos creyendo exactamente lo mismo, esto es lo que
debería hacer un gobierno responsable y, por tanto, por eso
creo que esta proposición no de ley, esta iniciativa sigue siendo
de actualidad.

Y lo cierto es que, a pesar de la propaganda masiva del
Gobierno, la estrategia de vacunación está dando unos pésimos
resultados, ya los daba en el mes de febrero y continuamos
exactamente igual. Ha habido quejas de las comunidades
autónomas porque no llegan las vacunas previstas o llegan en
deficientes condiciones. Actualmente, y según el informe de
actividad del proceso de vacunación, ahora mismo en Baleares
con una dosis hay un 48,8% de la población, estamos por
delante solamente de Melilla, pero es que con pauta completa
estamos en el 28% de la población, y aquí sí que estamos a la
cola de España, hasta Melilla ya nos ha pasado por delante. Y
esto son datos publicados, como digo, por el Ministerio de
Sanidad en su página web, accesible por todo el mundo.

Por tanto, nosotros, con el respeto a la libertad de
vacunación, por supuesto, pero también creemos que los
españoles que quieran vacunarse han de hacerlo lo antes
posible y en condiciones de seguridad. Creemos que la
estrategia además ha de ser nacional y debe garantizarse la
posibilidad de vacunarse, que eso no dependa del lugar de
España en el que uno se encuentre. Todo esto se podría haber
conseguido si España hubiese acudido a los mercados
internacionales a adquirir vacunas, cuando se constató la
ineficacia de la Unión Europea para abastecer de vacunas
suficientes a la población para poder conseguir una inmunidad
de grupo antes de la llegada de la temporada alta de verano,
especialmente en una región como Baleares, que vive
básicamente del turismo y que ha sido una de las más golpeadas
de España y de Europa, con unos datos de paro estremecedores
y con una caída del producto interior bruto que supera con
creces al resto de regiones de Europa.

Por tanto, nosotros, en esta iniciativa lo que hacemos es
establecer una serie de pautas que debería contener un plan de
vacunación serio y riguroso para poder vacunar a la población
en un estado ideal en el que tuviésemos suficientes vacunas en
el caso de que el Estado hubiese cumplido con su función y
hubiese hecho lo posible por proveer a la población de las
vacunas necesarias.

Por esto instábamos al Gobierno de las Islas Baleares a
contener la pandemia mediante tests masivos y garantías
sanitarias durante el período de vacunación de la población, y
también a adoptar las medidas que, teniendo en cuenta la
característica de cada vacuna, ayuden a lograr el mayor número
de dosis administradas en el menor tiempo posible a la
población favorable a recibir las vacunas, por supuesto siempre
desde el respeto a la libertad de las personas.

En concreto, las medidas consisten en diseñar y comunicar
una estrategia de vacunación por etapas y grupos poblacionales.
Esta estrategia de vacunación, por mucho que nos digan que
nos han presentado un plan de vacunación, no se ha hecho, es
falsa. De hecho, hoy hemos conocido una noticia de que ahora
hay un convenio con una determinada empresa que va a poner
tres autobuses para vacunar en diferentes puntos de las Islas
Baleares a las personas dentro de los autobuses. Bueno, esto no
constaba en ningún plan de vacunación, es otra improvisación
más, vamos aquí a golpe de improvisación, y algo tan serio y
tan importante para la vida de tantas personas y para la
economía de nuestra región, no puede quedar en manos de la
improvisación, debe haber un plan diseñado de forma rigurosa.

Por tanto, este plan de formación... ¿perdón?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

... -sí, bien, bueno-, pues el plan de vacunación es el que les he
presentado en esta proposición no de ley, consiste en asegurar
la participación del máximo número de profesionales, diseñar
los espacios físicos en los que se va a llevar a cabo esta
vacunación, establecer circuitos que agilicen la actividad
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durante la vacunación, publicar de forma periódica y
transparente la información, habilitar líneas gratuitas, diseñar
una aplicación móvil, realizar una campaña de información y
comunicación, asegurar la disponibilidad de materiales
sanitarios complementarios y coordinarse con los colegios
profesionales implicados en la campaña de vacunación, así
como garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de
protección de datos.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. És evident que moltes de les
propostes que avui presenta el Grup VOX en aquesta iniciativa
ja es desenvolupen o s’apliquen a les Illes Balears. Votarem a
favor de la proposició no de llei, entre altres motius perquè
moltes d’aquestes propostes ja han estat presentades també pel
Partit Popular, han estat debatudes i en alguna ocasió
aprovades.

Vàrem defensar la necessitat de realitzar tests massius i
seguim considerant que els cribratges massius poden ajudar a
aturar cadenes de contagis. També proposàrem comptar amb
tots els sectors i professionals necessaris per poder aconseguir
el major nombre de dosis administrades en el menor temps
possible, així com col·laborar amb mútues, farmàcies, clíniques
dentals, empreses privades i forces i cossos de seguretat de
l’Estat, com avui es proposa. Tothom que ha pogut col·laborar
ho ha fet i ha ofert des d’espais privats fins a espais públics per
poder arribar al màxim de ciutadans en el menor temps
possible. 

Sobre la publicació periòdica és cert que moltes dades es
fan públiques, però d’altres no són prou transparents ni
específiques, i consideram que així hauria de ser per evitar
conflictes com el que hem debatut fa una estona sobre les
vacunacions irregulars dels càrrecs socialistes.

També donam suport que el Govern es coordini amb els
diferents col·legis professionals i evidentment també estam
d’acord que es garanteixi el compliment de la Llei Orgànica de
protecció de dades per evitar l’elaboració de llistes de no-
vacunats sense el consentiment dels interessats.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Ribas, usted, en su
discurso, ustedes, siempre apelan al debate y a la política del
ruido: tenemos que proveer a la población de vacunas

necesarias, las vacunas no llegan ¿y después votaron ustedes
ayer en contra de la liberalización de las patentes para que
podamos precisamente abastecer absolutamente a toda la
población mundial, no solamente a Baleares, sino mundial, de
todas las vacunas? Y también votan en contra en Europa.
Ustedes no..., es que no es creíble ni su discurso ni su
propuesta. Nosotros vamos a votar en contra.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Ciudadanos,
té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Sra. Ribas, y ¿cómo le vamos a votar
que no, si el 95% del protocolo que hay aquí es el protocolo del
ministerio? Digo el 95, algunos matices, pero es el protocolo
del ministerio, e incluso bastante amplio, parece la propuesta
de actuación de un protocolo de un ministerio. Per tant,
nosaltres ja li dic que en los puntos 1, 2 y 3 le vamos a votar a
favor.  

Me suscita dudas el punto 4, y ahora le razonaré el porqué.
Mire, nos preocupan las residencias y nos preocupa que
tengamos a 10.000 personas que se hayan negado a aplicarse la
vacuna a partir de..., además, o sea, -perdón-, además, a pesar
de la constatación y del anuncio de colegios oficiales de
médicos, no de evidencia científica ya, sino de los colegios
oficiales, las asociaciones profesionales, y creo que no hay
nadie, salvo algunos negacionistas e irresponsables que hayan
dicho que hay que vacunarse. De hecho hemos retomado ahora
la..., y se ha demostrado que AstraZeneca la segunda dosis es
recomendable, pero incluso hay la opción de otra vacunación. 

Por lo tanto, cuando se dice “evitando la elaboración de
listas de no vacunados sin el consentimiento de los
interesados”, el interés general, el interés público y la salud de
una pandemia que está matando gente, nos preocupan las
residencias. Cuando ustedes, su grupo parlamentario y el
nuestro, entre otros, saben que hemos sido muy insistentes con
el tema precisamente de los protocolos en las residencias, y en
las residencias tenemos a trabajadores públicos y a trabajadores
privados donde ese contacto ante un colectivo muy vulnerable,
o incluso a profesionales sanitarios, es fundamental.

Por lo tanto, veo..., como está redactado me preocupa, a
nuestro grupo parlamentario, dar apoyo evitando la elaboración
de listas, una cosa es la Ley de protección de datos y las
responsabilidades penales que hay en su utilización o no, y otra
cosa es que tenga que pedir el consentimiento para meter a esos
trabajadores, a ese personal vinculado concretamente en esos
espacios de riesgo, con colectivos de riesgo, a que no sean
recogidos en una lista para que se puedan establecer los
protocolos de seguridad necesarios internos en cada una de las
instituciones, en hospitales, centros de salud, centros de
personas con altas discapacidades, o residencias. En aras,
además, de que pueda revertir esta situación de mejora y pueda
complicarse, entonces, en ese sentido, no lo vemos adecuado.
No es lo mismo un consentimiento de estar en una lista de
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consumidores, el que en una oferta de consumo, a la de
profesionales que están trabajando en el entorno de la salud.

Evitar la adopción de medidas coercitivas. Pues no sé a qué
se refiere, las medidas coercitivas están establecidas, ustedes lo
saben, en la Ley de procedimiento administrativo, en el estatuto
de funcionarios también y las conductas que se puedan desviar
de ese rigor y de esa actuación de la administración y en el
Código Penal. Entonces, las medidas coercitivas son lícitas si
se vulnera lo que está establecido y recurribles, por supuesto,
en la vía administrativa y en la vía penal.

Con lo cual, en principio, yo esperaría a su turno de réplica,
si puede matizar esto para posicionar nuestro voto. 

Y le diré otra cosa, y un poco haciendo la reflexión, y ya
acabo, con lo que ha comentado usted antes, con el tema del
número de iniciativas y del espació que tiene, usted conoce una
proposición no de ley presentada el día 7 de enero, por vía de
urgencia y bien justificada, digo justificada porque fue
calificada así, sobre medidas urgentes para mejorar la estrategia
de vacunación en su eficacia y actuaciones de contingencia
necesarias ante la tercera ola de la COVID, está registrada el 7
de enero, y es de Ciudadanos, que recoge medidas también que
usted plantea aquí. Es lamentable que no se puedan haber...,
haber tenido la oportunidad de trabajar conjuntamente éstas,
porque las trabajaremos en el mes de octubre.

Y vuelvo a insistir en el tema de la Mesa, porque nos consta
que lo que hubiese sido injusto es que, aunque fuese la nuestra
anterior a la suya, aquí debatiésemos dos nuestras y no la de
ustedes, y entiendo yo que lo que se ha dado es la diversidad de
turnos a los grupos parlamentarios. Pero si hace falta que en el
siguiente curso parlamentario se tenga, por el volumen y por el
contexto en que son las iniciativas presentadas, por la
temporalidad, se tengan que debatir cuatro, este diputado, como
no puede ser de otra manera, y entiendo que el conjunto de los
diputados de esta institución, estaríamos de acuerdo en estar
hasta las horas que hagan falta, para trabajar estas iniciativas.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al 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. No en faré ús, hi votarem en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Malauradament, com sempre, la
tramitació parlamentària ho hem de tornar recordar és massa
lenta. Normalment la realitat ens passa per davant, en la

majoria dels casos desactualitzam moltes de les iniciatives que
es debaten. Evidentment totes les qüestions organitzatives que
s’estableixen en aquesta proposició no de llei és una proposta
organitzativa, molts punts de la qual ja funcionen així i d’altres
funcionen d’una altra manera.

El que hem de jutjar en aquests moments i a hores d’ara, i
després ja criticaré tot el que ha anat malament, és si
l’organització, tal i com està establerta, funciona o no funciona.
Vull dir, jo vaig anar a vacunar-me, em varen cridar, em varen
dir vine a les nou, a les nou i cinc vaig sortir amb la vacuna
posada, i la immensa majoria de gent diu això. Quin és el
problema? Que les vacunes no han arribat, estam absolutament
d’acord amb això, que ja sabíem el gener que el 70% de les
persones no estarien vacunades el mes de juny, i per això
nosaltres també vàrem presentar una proposició no de llei en
què es demanava, exigia i instava que hi hagués vacunació
prioritària, i li vàrem dir en el Ple a la presidenta i ho vàrem dir
en el Ple a la consellera. No ens va servir de res, perquè al final
pintam poc quan sortim de les nostres aigües territorials.

La campanya de vacunació ha estat molt lenta, però, com
deia, en aquests moments segueix sent lenta, però el que es fa,
es fa bé. Per tant, nosaltres pensam dues coses: una, en aquests
moments tenim bones dades epidemiològiques, esperem que
continuem així, mirau per exemple, les llars de la gent gran,
que no s’ha tornat contagiar ni un d’ençà que estan vacunats i
estam molt contents per aquests fets.

Per tant, hi ha qualque punt molt concret molt concret que
li votaria a favor, però, com que la seva proposició no de llei és
tan extensa, crec que ens abstendrem, perquè tal vegada de tot,
de tot, de tot li votaria un punt del punt 2.6, de la resta crec que
és millor que ens abstenguem. I estic molt d’acord i estaré molt
expectant escoltant el que vostè diu en el punt número 4,
perquè crec que això és una mica..., no diré sospitós, però no
ens agrada molt ni la redacció, ni el fons, ni la forma d’aquest
punt. Així que ens abstendrem en general.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari Mixt, a la
Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Jo tenc la sensació que amb tots
els mesos que duim parlant d’aquesta pandèmia, sembla que
encara no hem après, no hem après perquè sempre es fan
intervencions amb una visió molt parcial de la situació. No
podem parlar exclusivament del percentatge de vacunació,
perquè no val, no val, ens hem de fixar també en la incidència
acumulada, en la pressió hospitalària, en la taxa de positivitat,
és un políedre que cal mirar-lo tot sencer. 

És clar, jo em poso a mirar dades, pens en alguna comunitat
a la qual VOX pugui participar, mir Andalusia i la incidència
acumulada d’Andalusia és brutal. Posem el cas d’Astúries,
Astúries que té un boníssim ritme de vacunació, té una pauta
completa..., si va molt bé de vacunació, però la incidència
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acumulada d’Astúries a 14 dies és de 65, mentre que la
incidència acumulada que tenim a les Illes Balears a 14 dies és
de 42. Potser sí que som els darrers en vacunació, però és que
no només ens hem de fixar en el percentatge de vacunació.

Jo votaré en contra d’aquesta iniciativa, alguns diuen que
voten a favor perquè ja es fa, jo precisament votaré en contra
perquè, com que ja es fa no li trob sentit votar-la a favor. I
també m’afegiria als comentaris crítics del darrer punt, perquè
a mi també em sembla molt sospitós.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Socialista. Té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, gràcies. De qualque de manera sembla que
el procés de vacunació a la nostra comunitat autònoma és una
calamitat i, certament veient els comentaris de la població que
dia rera dia es vacuna, no sembla que sigui així, ni per espais,
ni per atenció, ni per assistència dels diferents professionals
encarregats de desenvolupar aquesta tasca. Per tant, sobta
aquesta interpretació tan negativa.

Evidentment, el plantejament del grup parlamentari
proposant d’aquesta iniciativa és totalment diferent i oposat del
que defensa el Grup Parlamentari Socialista. De fet, des del
nostre parer sempre hem defensat l’adquisició centralitzada de
vacunes que ha portat a terme la Comissió Europea, ho defens
ara, ho he defensat comissió rera comissió, hem defensat
aquesta compra centralitzada per una raó molt simple, perquè
a la primera onada vam veure com en relació al material
sanitari de protecció va ser un caos, dit pel Sr. Palomino en
aquesta comissió, va ser un caos haver d’accedir a diferents
mercats, a diferents territoris en aquest tipus de material.

I, per tant, crec que sense aquesta tasca que ha desenvolupat
la Unió Europea, encara seria molt més difícil accedir als
diferents vaccins que s’inoculen a la Unió Europea.

I també hem defensat que, davant la vulnerabilitat de part
de la població a aquesta malaltia, hagin estat prioritaris a l’hora
de vacunar, i evidentment a les Illes Balears si té una població
més jove, rep i rebrà més vacunes quan es comenci a vacunar
aquesta població més jove i justament coincideix amb aquest
mes que, tal com va confirmar la consellera a la seva
compareixença la setmana passada, aquest mes de juny la
nostra comunitat autònoma rebrà més de 400.000 vacunes.

També s’ha parlat d’improvisació i certament em crida molt
l’atenció, justament la setmana passada també es criticava a la
consellera que hi hagués vacunes a la gelera i que no es fessin
servir tots els recursos públics i privats per poder inocular-les.
I justament aquesta setmana, quan ahir durant el ple es va
conèixer que a Eivissa participarà una clínica privada al procés
de vaccinació i que avui s’amplien espais a través
d’automòbils, per dir-ho de qualque manera, que permetran
vacunar crec que 20.000 a la setmana, es parli d’improvisació,

quan constantment el que s’ha criticat al Govern és la seva
negativa que les clíniques privades, l’exèrcit, entre d’altres,
poguessin participar d’aquest procés de vacunació. I des del
Govern -i nosaltres ho hem defensat i ho hem suportat sempre-
s’ha dit que si hi hagués una allau de vacunes es recorreria a
tots els recursos necessaris per poder inocular-les de la manera
més ràpida possible.

Que ara arriben més vacunes i és necessari recórrer a altres
espais? Benvinguts siguin. Evidentment, com bé deia a l’inici
de la meva intervenció, el plantejament que fa VOX del procés
de vacunació és totalment oposat al del Grup Parlamentari
Socialista i votarem en contra íntegrament d’aquesta PNL. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara al grup proposant, té la paraula la
Sra. Ribas. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Esta proposición no de ley lo que hace
es establecer un plan de vacunación acorde al ideario de VOX
y además acorde a lo que creemos que es justo para la
población y lo que necesitamos para llegar vacunados e
inmunizados lo antes posible. 

Evidentemente, el problema que tenemos aquí es que no
tenemos suficientes vacunas, porque está claro que Bruselas ha
fracasado en su negociación con las farmacéuticas. 

Precisamente, todo esto que se ha puesto ahora tan de
moda, de expropiar las patentes y que están reivindicando
determinados grupos de la izquierda -también en este
parlamento al que, por supuesto, nosotros votamos en contra-,
precisamente eso de expropiar las patentes no es más que una
cortina de humo para ocultar esa mala gestión en la compra de
las patentes por parte de Bruselas. Ahora resultará que la culpa
de que no tengamos suficientes vacunas es de las patentes. Pues
miren, no. Perfectamente saben ustedes que liberalizar las
patentes lo que hace es provocar un desincentivo a la
investigación y al desarrollo de nuevas vacunas y
medicamentos, por eso lo que consideramos desde VOX es que
tendríamos que tener una industria nacional fuerte para poder
negociar y cooperar con empresas nacionales.

Nosotros creemos que lo que procede es imponer a las
empresas titulares de las patentes la obligación de explotar la
invención para abastecer la demanda del mercado español, tal
y como ya contempla la Ley 24/2015, de patentes, por tanto no
hay que inventar la pólvora, esto ya está previsto. Y el
Gobierno de España puede y debe, por motivos de interés
público y siendo de primordial importancia para la salud
pública, imponer ese régimen de licencia obligatoria, y así lo
exige y lo seguirá exigiendo VOX. 

En cuanto al punto número cuarto, yo me ratifico en lo que
consta en esta proposición no de ley, en esta iniciativa, que es
que “el Parlamento de las islas Baleares insta al Gobierno de
Baleares a garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de
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protección de datos, evitando la elaboración de listas de no
vacunados sin el consentimiento de los interesados, así como
a evitar la adopción de medidas coercitivas.” Aquí se trata, ni
más ni menos, que garantizar el derecho a la integridad física
de las personas. Lo del consentimiento informado no es una
cosa nueva, esto ya hace tiempo que existe y, es más, se
generalizó como un derecho de las personas precisamente
después de la Segunda Guerra Mundial y de muchas
atrocidades que se hicieron sobre personas en las que se
practicó la medicina sin su consentimiento. 

Por tanto nosotros estamos a favor de que cada uno pueda
decidir si se quiere vacunar o si no se puede vacunar. Por
supuesto, promovemos la vacunación y esperamos que se
vacune la mayor cantidad posible de personas, pero,
evidentemente, no podemos estar a favor de que se obligue a
nadie a vacunarse ni que se adopte ningún tipo de medida
coercitiva, por tanto me ratifico plenamente en el punto número
4 de esta iniciativa. 

Y en cuanto al resto de puntos, sí, bueno, hay cosas que se
están haciendo porque evidentemente se está vacunando a
gente, de hecho ya llevamos casi un 24% de personas
vacunadas en Baleares, perdón, 28% con pauta completa; en
fin, a lo mejor dentro de un año podremos haber alcanzado la
inmunidad de grupo. Mientras tanto, pues seguimos como
seguimos.

Y desde luego aquí se concreta muchísimo más cuáles
deberían ser los medios que se utilizaran para vacunar y
evidentemente sí, ahora, al fin, la consejería ha dicho que va a
colaborar con un hospital privado, pero es que hasta ahora nos
ha estado diciendo categóricamente que eso no iba a suceder y
que se negaban en rotundo a hacerlo, a pesar de que se lo
hemos estado pidiendo por activa y por pasiva. 

Por tanto, me reitero: estamos ante un plan de vacunación
que brilla por su ausencia, que estamos en manos de una
Consejería de Salud que va improvisando y que, en función de
cómo van pasando los acontecimientos, adopta unas decisiones
u otras sin tener claros cuáles son sus objetivos, ni cuáles son
sus metas, ni cuáles son los medios que va a emplear para
llevar a cabo la vacunación masiva de la población, en una
situación ideal en la que se consiguen todas las vacunas
necesarias. 

Y también, por cierto, echamos en falta una reivindicación
más contundente del Gobierno regional hacia el Gobierno de
España para la adquisición de las vacunas suficientes para
inmunizar tanto a la población de Baleares como a la población
del resto de España. 

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gracias. Acabat el debat, passam a votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1527/21, entenc que s’accepta la votació
separada del punt 4? Faríem dos torns de votació. 

Per tant, passam a votar els punts 1, 2 i 3 de la proposició
no de llei. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

5 vots a favor, 7 en contra, 1 abstenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a votar el punt número 4 de la proposició no de llei. 

Vots a favor?

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

1 vot a favor, 7 en contra, 5 abstencions. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1527/21,   relativa a mesures de garanties sanitàries
i acceleració de la vacunació per contenir la pandèmia a causa
de la COVID-19.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2470/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la vacunació
d’altres col·lectius assistencials i complementaris als
educatius.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
2470/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
la vacunació d'altres col·lectius assistencials i complementaris
als educatius. 

Per a la defensa d’aquesta iniciativa per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí, per un temps
màxim de cinc..., ah, la Sra. Pons...,

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

No, García.

LA SRA. PRESIDENT:

... García, ai, perdó, la Sra. García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda, senyores i senyors
diputats. Mirin, va ser el 10 de març passat quan el Partit
Popular enregistrà en aquesta cambra una iniciativa objecte del
debat d’avui on sol·licitava que el Pla de vacunació no
exclogués col·lectius assistencials i complementaris als
educatius: treballadors dels centres d’educació infantil no
oficials, personal de guarderies i altres centres assistencials de
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nins de 0 a 3 anys, així com el personal que desenvolupa les
activitats extraescolars i activitats complementàries a les
escoles. Col·lectius, tots ells, molt vulnerables a la pandèmia,
per raons pròpies de l’exercici de la seva professió.

I avui, pràcticament finalitzat el curs escolar, comprovam
que els col·lectius educatius, en general, i en particular els
col·lectius assistencials i complementaris als educatius, no
estan immunitzats.

Idò, bé, amb la intenció que la realitat immunològica sigui
diferent i que tots els professionals, tots els professionals, dels
sectors educatius estiguin vacunats al proper inici del curs
escolar, el Partit Popular acceptarà l’esmena de modificació
presentada pel PSOE-PSIB, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca, amb l’esperança de poder afrontar un nou curs
escolar amb moltes més garanties sanitàries per als seus
treballadors. 

Per tots aquests motius, els demano el suport a aquesta
iniciativa. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. S’han presentat, conjuntament pel Grup
Parlamentari Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
l’esmena RGE núm. 5802/21 i, per a la seva defensa, té la
paraula, per part del Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Sí, gràcies, novament, Sra. Presidenta, no puc fer una altra
cosa que agrair a la portaveu del Grup Parlamentari Popular
que hagi acceptat la nostra esmena la qual, evidentment, vam
plantejar des d’una voluntat totalment constructiva en aquest
cas i en aquesta iniciativa, tal com apareix en el redactat. 

Nosaltres creiem que és important que es mantengui
l’estratègia de vacunació que preveu que l’educació reglada
hagi estat essencial i s’hagi avançat d’una forma prioritària la
seva vacunació, i això, aquesta qüestió, des del nostre parer no
implica que la resta de col·lectius que s’anomenen en els punts
d’acord que preveu la iniciativa del Grup Parlamentari Popular,
com puguin ser les guarderies, diferents tipus de monitors o
personal que fa activitats de repàs, no s’hagin de vacunar,
evidentment, des del nostre parer, tot aquest col·lectiu està
prevista la seva vacunació en els marcs dels diferents grups
d’edat. 

Per tant, com bé deia valoram afirmativament, positivament,
que hagin acceptat la nostra esmena i que la vacunació continuï
avançant amb els criteris establerts tal com es fa constar a la
nostra esmena.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. També per a la defensa d’aquesta esmena té la
paraula per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos, la Sra.
Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Des d’Unides Podem ens
preocupa molt tot el tema de la vacunació dels professionals de
l’educació, però també de l’alumnat, també de persones majors,
també de la gent vulnerable, dels treballadors, en definitiva, de
tota la població. A Espanya som 45, 47 milions de persones,
més o menys, a Europa és molt menys i hem de seguir una
estratègia clara. Per això nosaltres estem d’acord en aquest
sentit amb l’estratègia de vacunació i insistim que es pacta i que
fins ara està tota pactada entre el ministeri i les comunitats
autònomes. 

Com que el Partit Popular ja ha manifestat que accepta la
nostra esmena, nosaltres votarem a favor d’aquesta iniciativa. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la defensa d’aquesta esmena té la paraula el Sr.
Ensenyat. 

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT: 

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En la mateixa línia de les
persones que m’han precedit en la paraula, evidentment, és una
esmena que es fa des d’una perspectiva totalment constructiva
i també és ben cert, i com ja ha dit abans la Sra. García a la
seva exposició, és una proposició no de llei amb registre
d’entrada de dia 10 de març i que, des de dia 10 de març a dia
d’avui, moltes persones ja hi han passat, fins i tot, amb unes
xifres que realment són esperançadores.

I el que hem de dir és que tanta sort que no estan per
nosaltres, per allò que ja hem dit avui horabaixa un parell de
vegades, que la tramitació parlamentària no és tan àgil tal volta
com hauria de ser, i tal volta hauria estat més interessant que
aquesta proposició no de llei ja l’haguéssim poguda valorar,
perquè segurament ja més de la meitat d’aquests treballadors a
la qual fa referència la proposta ja estan vacunats o almanco ja
tenen la seva primera dosi posada.

Per tant, entenem que és important, que hi ha una estratègia
que està pactada amb les comunitats autònomes, elaborada des
d’una perspectiva totalment tècnica i que és la que ha de regir
tot aquest procés i, per tant, ben content que el grup proposant
hagi acceptat l’esmena i també hi donarem suport.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta. Vostès saben que el nostre grup
parlamentari envers els treballadors de l’àmbit de l’ensenyança
pública i privada, de l’ensenyança reglada, sempre hem estat en
posicionament que fos un col·lectiu prioritari, atès que seria, a
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més a més, els infants i els joves, un col·lectiu que seria el
darrer en vacunar-se i que tenia una socialització, infants i
joves, molt major que podria tenir un altre grup de població.

Nosaltres donaríem suport a aquesta iniciativa tal i com està
redactada aquí en el moment abans de canviar l’estratègia de
vacunació, quan es parlava de grups, i no es parlava de franges
d’edat, fora dels grups prioritaris. 

Evidentment, la clau rau sobretot en què arribin les vacunes
i que, a més a més, es posin a més persones en el menys temps
possible, atès que s’ha fet l’acceptació de l’esmena plantejada
pels tres grups parlamentaris que m’han precedit i ha estat
acceptada pel grup proposant, nosaltres donarem suport al
plantejament que ha fet la seva portaveu. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Mi voto también será a favor de esta
iniciativa.

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 també hi votarem a
favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Font. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, presidenta. També a favor. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té l’ús de la paraula, ara, el grup proposant, la Sra. García. 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE: 

Moltes gràcies, presidenta. Simplement paraules
d’agraïment pel to que han utilitzat tots els portaveus, per
aquest to constructiu de l’esmena i, amb l’esperança que aquest
50% de professors que avui dia estan vacunats, pugui ser el
cent per cent a l’inici de curs, idò els agraesc a tots vostès el
suport. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entenc que podríem donar per aprovada per assentiment
aquesta proposició no de llei si us va bé a tots els portaveus.

 Per tant, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 2470/21, relativa a la vacunació d'altres
col·lectius assistencials i complementaris als educatius.

4) Proposició no de llei RGE núm. 4023/21, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
pel procediment d’urgència, relativa a priorització de la
vacunació del personal dedicat al sector turístic per salvar
la temporada 2021.

Finalment, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 4023/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears, pel procediment d'urgència, relativa a la
priorització de la vacunació del personal dedicat al sector
turístic per salvar la temporada 2021.

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

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Sembla que he tengut més sort que les proposicions no de llei
anteriors perquè a la nostra la vàrem enregistrar el 16 d’abril,
i avui ja es debat, abans que s’acabi el període de sessions, així
és que estam molt satisfets per aquesta qüestió. 

Vaig al contingut. La pandèmia de la COVID ha suposat -
com saben i hem repetit moltíssimes vegades- una enorme crisi
per a les Illes Balears en el pla de la salut, per a les persones
que han perdut la vida, els que han estat malalts o hi estan, per
totes les implicacions generals que ha provocat la malaltia, des
de les psicològiques -allà on nosaltres també hi hem posat molt
l’accent- a l’increment de la despesa pública, en el pla
econòmic, perquè ha suposat una aturada sense precedents en
aquest monocultiu, que no volem tenir però que tenim del 90%,
pràcticament, de la nostra economia; no és que no el vulguem
tenir sinó que sempre parlam de diversificació i ens n’omplim
la boca, però està clar que hi ha una diversificació absolutament
inexistent i que ha quedat molt clar amb aquesta pandèmia. 

Per aquesta necessitat de fer de les Illes una destinació
segura perquè existeixi una temporada turística amb un mínim
de visitants, l’activitat, a l’any 2021 seria convenient, ja que no
es pot assolir la immunització de ramat -ja s’ha dit aquí avui
horabaixa i ho venim veient des d’abans que arribàs aquest
mes- pensam que el personal de l’hoteleria, el transport o el
comerç turístic estan més directament en relació amb aquests
turistes que arriben, esperem que n’arribin molts, i que fos
objecte de vacunació prioritària. 

Per tant la nostra proposta és molt clara i ara la resumesc:
el Parlament de les Illes insta el Govern de les Illes a prioritzar
la immediata vacunació del personal del sector turístic per
intentar que existeixi una mínima temporada turística
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d’enguany i per consolidar la imatge de les Illes Balears com a
destinació segura.

S’ha parlat aquí del col·lectiu dels professors, s’ha parlat
aquí de moltes coses, nosaltres pensam que menjam del turisme
i per tant el nostre personal ja hauria d’estar vacunat. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. S’han presentat conjuntament pels grups
parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
l’esmena RGE núm. 5803/21. Per a la seva defensa té la
paraula per part del Grup Parlamentari Socialista el Sr.
Dalmau. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Gràcies, novament, Sra. Presidenta. Sra. Pons aquesta PNL,
aquesta iniciativa s’assembla molt a una que vam debatre just
ara fa quinze dies i, de fet, la nostra esmena, en aquest sentit, és
calcada a la que li vam presentar just fa quinze dies, com bé
deia, a una iniciativa prou semblant. Esperam que en aquesta
ocasió la nostra esmena tengui més sort que fa quinze dies
davant el fet que vostè no la va acceptar. 

En qualsevol cas, reiteraré una qüestió que en el debat que
vam formular ara fa quinze dies a la proposició no de llei que
vostè també presentava vaig dir i és que el fet d’arribar al 70%
de la població vacunada a inici de l’estiu, o el fet que l’àmbit
turístic, el sector turístic, els professionals que donen forma a
l’àmbit turístic estiguin vacunats, són qüestions desitjables, que
serien desitjables, però que no són indispensables, i el fet més
clar que no són indispensables és que ja tenim temporada
turística, a diferència d’altres comunitats autònomes.

Quan vostè es refereix a una mínima temporada turística, el
terme “mínim” és molt difícil de calibrar, no sé si el que
considera ara ja és mínim..., si hauria de ser més elevat per
considerar-lo mínim, si encara podria ser més mínim del que
tenim ara, en fi, el terme “mínim” és difícil de calibrar, però el
que sí és cert és que, davant les nostres dades d’incidència del
virus, com bé comentava la Sra. Font a l’inici dels debats que
hem tengut avui, han permès que ara mateix a la nostra
comunitat autònoma sigui possible tenir una certa activitat
turística. I esperam que en les properes setmanes aquesta es
pugui incrementar.

Per tant, com bé li deia, nosaltres hem presentat l’esmena
com fa quinze dies perquè és de qualque manera el marc que
defensam, i de la mateixa manera que a la PNL anterior, també
és cert que aquest col·lectiu que fa feina, els professionals de
l’àmbit turístic, també s’han pogut vacunar dins el marc dels
criteris d’edat. 

Per tant en, aquest sentit seria el nostre posicionament en
relació amb aquesta PNL.

I sí demanaria un minut a la presidenta, si em resta temps,
per fer una reflexió quant a tota la qüestió que s’ha comentat
avui de la priorització de les diferents PNL que debatem en
aquesta comissió.

Jo, encara que no ho sembli, perquè aquestes darreres
setmanes he intervengut, soc membre de la Mesa i cregui’m
que fem l’impossible per donar cabuda a totes les PNL, que són
moltes, i compareixences, que són moltes, que es presenten.
També agrairíem, però, que, una vegada formalitzats els ordres
del dia els grups parlamentaris no esperin a retirar les seves
iniciatives una vegada tancat l’ordre del dia perquè això
endarrereix també els debats. I qualque vegada, per voluntat de
la Mesa, hem inclòs més de dues proposicions no de llei per
dur a debatre i els grups parlamentaris han esperat que es tancàs
l’ordre del dia per retirar-les, això ha fet que hi hagi hagut
sessions que, després de preveure tres, quatre PNL, només
n’haguem debatuda una.

Res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara la defensa d’aquesta esmena al Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Pons, vostè quan diu
aquí “el personal del sector turístic”, a qui no es refereix
d’aquí, de les Illes Balears? Perquè, per sort o lamentablement,
aquí, a les Illes Balears, quasi tothom depenem del sector del
turisme, una dependenta del supermercat també depèn del
turisme, un agricultor que també subministra els productes al
seu hotel també depèn del turisme, un mecànic que arranja els
cotxes de lloguer perquè puguin venir i emprar la gent també és
el sector del turisme, els socorristes, els de neteja de platges, els
escombriaires per tenir els carrers nets per a tot el turisme.

Mentre érem aquí al debat em venia a la ment que és un
percentatge petit de població que directament o indirectament
no depèn del sector del turisme, per tant, el que vostès
proposen aquí és una vacunació massiva de tota la comunitat
autònoma. Crec que ningú d’aquesta sala no estaria també
d’acord. 

Tots sabem, hem parlat moltes vegades i avui, a més, molt
més extensament, tot el tema de la vacuna com va. Nosaltres
hem presentat aquesta esmena, que esperem que sigui admesa
per ser realistes amb les circumstàncies del que demanem.

I em reiter en el que vaig dir ahir en seu parlamentària,
d’aquesta pandèmia i d’aquesta campanya, diguem, de
vacunació o en sortim totes o no en sortim ningú i n’hem de
sortir totes juntes, i això només passa per la fraternitat i
l’equitat a l’hora d’implantar totes les mesures per poder sortir
d’aquesta.

Esperem que sigui acceptada l’esmena per poder votar a
favor.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca, té la paraula el Sr. Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En la línia del que
parlàvem abans, que abans fins i tot la Sra. Pons a la seva
exposició n’ha fet referència, és que hem parlat de molts
col·lectius i si ajuntàssim tots els col·lectius dels quals hem
parlat, bé, crec que quedaria un reducte de la població prou
minvant, quant que just ara la Sra. Mayor deia: bé, i qui no viu
del turisme a Mallorca? I evidentment compartim aquesta
preocupació que la nostra economia no es pot permetre tenir
una temporada turística que torni a ser dolenta o que sigui
dolenta o que sigui inexistent o que sigui fins i tot mínima.

Per tant, al que hem d’anar és a fer via i en aquest sentit
hem presentat aquesta..., a fer via em referesc a vacunar el
nombre major possible de persones en el temps mínim possible.
Crec que en aquest sentit, tot i la queixa de les xifres, almanco
amb una primera dosi tenim uns percentatges d’edat en què
realment sembla que això serà possible i que dins aquest mes
de juny aconseguirem un percentatge de població prou elevat,
que almanco aquesta primera dosi sí que tendrà.

Entenem, per tant, que aquesta esmena que preparam o que
presentam l’hem feta des d’un esperit totalment consultiu
perquè al cap i a la fi entenem que darrera hi ha una qüestió
amb la qual tots estam d’acord.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrirem ara un torn de fixació de posicions. Per
part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Perdó, gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Popular
compartim la iniciativa que avui presenta la Sra. Pons i així ho
hem manifestat en nombroses ocasions a aquest parlament. És
evident que la situació no és la mateixa a dia d’avui que en el
mes de gener o abril, quan es va plantejar aquesta iniciativa. De
totes maneres, és fonamental poder afrontar aquest estiu amb
un percentatge important de població immunitzada. I a dia
d’avui no s’ha complert la previsió del Govern de tenir per a
aquest mes de juny el 70% de la població de Balears vacunada
amb la pauta completa. 

És fonamental donar una imatge i no només una imatge,
sinó que també és important que sigui una realitat que som un
destí segur, tant per als qui ens visiten com per als mateixos
residents. Està clar que a dia d’avui la incidència acumulada és
baixa, però, com he dit, el percentatge de vacunació també és
baix i ha provocat que el govern britànic, per exemple, no ens
situï al semàfor verd. Per tant, necessitam més vacunes, més
gent vacunada i també necessitam el sector turístic protegit i
aconseguir la immunitat el més aviat possible. 

En definitiva, votarem a favor de la proposició no de llei
presentada pel Grup El Pi.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. És clar, Sra. Pons, 16 d’abril, la
situació el 16 d’abril era no tan sols poques vacunes, per tant,
poca immunització, sinó tota la incertesa i recordem dels grups
turístics britànic i alemany, i aquella situació de temporada...,
la temporada turística semblava una utopia salvar-la.

Sí és cert que ara tenim turisme i tenim un turisme que es
veu..., concretament no és britànic, que és necessari, és
imprescindible, però tenim un turisme que es desenvolupa a les
nostres illes que ha permès obertura de negocis. Tenim un
procediment de desescalada, tenim un augment en la població,
no arriba ni al 50% que ha rebut la primera dosi, però estam en
la línia de prop del 25% d’immunitzada. 

Jo entenc la seva reflexió, però, entenc la reflexió, per altra
banda, perquè lamentablement l’abandonament d’estudis a
aquesta comunitat autònoma és dels més alts i lamentablement
moltes sortides únicament per a aquests estudiants, fins i tot
dels que tenen formació, és el sector vinculat amb el turisme,
i és una població que, com que té de mitjana menys de 35 anys
la gran majoria, aleshores no està immunitzada, no està
vacunada.

Sí és cert també que ha entrat en vigor el certificat verd
digital de la Unió Europea, per tant, hi ha una major
diguéssim..., no una major garantia per a la promoció i destí
turístic de les Illes sinó que sigui bidireccional entre diferents
països de la Unió Europea. Per tant, es produeixen unes
circumstàncies diferents i entenc jo que en la línia de millorar
respecte de la inquietud que vostès presentaven, tenien, i
presentaven, per tant, per a aquesta proposició no de llei.

És veritat que el sector turístic té una diversificació que aquí
no ve especificada, parlaríem doncs no sé si del 30% dels
treballadors de les Illes Balears si començam a vincular sectors,
que, és clar, és molt indeterminat, i evidentment hi ha un rebuig
clar del portaveu Negueruela, del Govern, quan va dir que de
cap de les maneres es prioritzaria uns sectors i que es
complirien les estratègies establertes pel ministeri, que és per
nombre de població i que el sector turístic, vinculat al personal
del sector turístic, no es considerava un sector prioritari ni
vulnerable. Per tant, està rebutjada per part del Govern i del
ministeri.

Per tant, li suggeresc, si vostè hi està d’acord, nosaltres li
donaríem suport si llevassin això de “prioritzar” i que fos “de
forma immediata”. Per què? Perquè entenem que el que han
d’arribar són vacunes i que s’han d’aplicar les vacunes que
arribin. I el mateix titular de la cartera de Turisme va
manifestar que un dels problemes és que arriben les vacunes
que ens toquen, entre cometes, però no ens arriben amb la
mateixa celeritat ni situació que tenen altres comunitats
autònomes, i ho va dir ell. Per què? Pel fet insular. Amb la qual
cosa, el conseller de Turisme i portaveu del Govern de les Illes
Balears reconeix la marginació del Govern central a les Illes
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Balears que arribin, almanco tenint en compte els terminis de
la insularitat, i no només a Mallorca, sinó que de Mallorca se
n’han d’anar a la resta d’illes, a Formentera no va per avió,
afortunadament.

Per tant, tota aquesta situació és una situació de l’estratègia
de com arriben les vacunes no de qui prioritàriament o quin
grup s’ha d’aplicar atès que l’estratègia és per edats. 

Per tant, nosaltres sí li donaríem suport tal com vostè ha
presentat la iniciativa, si no accepta l’esmena plantejada pels
tres grups que donen suport al Govern, si considera, amb una
esmena in voce, llevar això de “prioritat”, amb el raonament
que jo li he fet a vostè aquí, i si no amb aquest context
d’arguments que li he plantejat nosaltres ens abstindríem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn ara al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Bueno..., a mí me ha sorprendido
bastante la enmienda presentada por PSOE, Unidas Podemos
y MÉS, es que parece que la ha redactado VOX. Quiero decir,
ustedes instan al Gobierno del Estado a asegurar la cantidad de
distribución de la vacuna contra la COVID-19 necesaria para
proteger a la población y conseguir que las Islas Baleares sean
un destino seguro para esta temporada turística. 

Vaya, bueno... para que el Estado asegure tener suficientes
vacunas, lo que tiene que hacer es poner todos los medios que
tiene a su alcance y entre ellos -tal y como yo comentaba hace
un par de intervenciones en otra proposición no de ley que
hemos discutido antes- el Gobierno puede imponer a las
empresas titulares de patentes la obligación de explotar la
invención para abastecer a la demanda del mercado español, tal
y como ya contempla la Ley 24/2015, de patentes. No hace
falta expropiar ninguna patente, no hace inventar la pólvora,
como les he dicho antes, basta con aplicar la Ley de patentes.
Y de hecho, el Gobierno de España puede, por motivos de
interés público y siendo de primordial importancia para la salud
pública, imponer ese régimen de licencia obligatoria, y así lo
estamos exigiendo desde nuestra formación política.

Por tanto, bienvenida esta enmienda de PSOE, Unidas
Podemos y MÉS, y espero que cuando ustedes dicen aquí que
quieren que el Estado asegure la cantidad y distribución de la
vacuna, pues no se cierren a ninguna posibilidad y menos aún
a una posibilidad que está contemplada legalmente, ¿verdad?

También, otra posibilidad que tiene el Gobierno es
desmarcarse de la compra conjunta de la Unión Europea, como
ya han hecho otros gobiernos de la Unión Europea, como ha
hecho por ejemplo Alemania, que cerró en septiembre un
contrato bilateral para adquirir 30 millones de dosis adicionales
de Pfizer; Hungría, que fue el primer país en comprar las
vacunas de Rusia y de China, su presidente Orbán llegó a
afirmar que si no tuviesen las vacunas rusa y china tendrían un

gran problema; Eslovaquia, que ha comprado 2 millones de
dosis de la vacuna rusa; República Checa, que ya anunció que
había comprado vacunas a China; Austria y Dinamarca, que
han acordado con Israel el desarrollo conjunto de vacunas de
segunda generación y adquirir las dosis que les sobren a los
israelíes. Esto también lo podría hacer España perfectamente,
lo que pasa es que a ustedes les es más cómodo excusarse
detrás del manto de la Unión Europea para disimular su
incompetencia y su incapacidad para conseguir vacunas que
abastezcan a la población española y que nos permitan
recuperarnos y tener una temporada turística, que es lo que
necesita España y, en particular, esta región que es Baleares,
que es una de las más golpeadas por esta crisis y por esta
nefasta gestión de la pandemia.

Por tanto, tanto si acepta o no acepta la enmienda, mi voto
será a favor de esta iniciativa.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon al Grup Parlamentari Mixt, té la paraula
la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. A veure, jo amb aquesta iniciativa
reconec que tenc una mica de dubtes, en quin sentit? A no sé
quina iniciativa, a la primera o a la segona que hem debatut
avui, ja no sé a quina ha estat, he defensat que tothom ha de
seguir l’estratègia de vacunació, i ho mantenc, ho mantenc,
però..., -i aquí també el Sr. Gómez ha fet un comentari
semblant al que jo vull fer-, quan parlam de turisme parlam, i
en aquest cas més encara, de camins bidireccionals, és a dir, no
és només que nosaltres haguem d’estar bé, és que l’altre país
també ha d’estar bé. Vull dir, nosaltres aquí podem estar al cent
per cent vacunats amb una incidència acumulada de zero, però
si la resta de països tenen contagis... què volem, què s’arrisqui
la nostra població perquè vengui gent? No, tampoc no és el que
volem.

Després també la pregunta: quins són els treballadors
turístics? Perquè tenint en compte el pes que té el turisme a
Balears, podríem dir que un tant per cent molt elevat de la gent
que viu a Balears té feina turística. Hem de vacunar els que ja
estan contractats? Els que no sabem si contractarem el juliol?
Són preguntes que faig sense cap mena de... de suspicàcia, ni
res, Sra. Pons, és que són dubtes que em sorgeixen.

Crec que, per exemple, si ens fixam en les dades actuals de
les Illes Balears, som un destí segur, de fet..., i aquí, Sra Marí,
li he de fer un comentari: el Regne Unit és qui augmenta la seva
incidència, és Boris Johnson qui va dir que el dia 21 de juny
iniciaran la desescalada i ha decidit que no serà fins al dia 19
de juliol la desescalada, per què? Perquè augmenten..., els
contagis han augmentat un 12%, té una incidència acumulada
de 128, és el Regne Unit qui ho ha fet. I jo crec que, fixeu-vos,
amb una vacunació de primera dosi del 79,2%, amb una pauta
completa del 56,9%, però amb una incidència acumulada de
128.
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Torn aquí al d’abans, que he dit també abans, no ens podem
fixar exclusivament en una variable, ens hem de fixar en totes
les variables. 

Llavors, Sra. Pons, jo reivindic..., -sí, ara..., n’estic segura-
..., reivindic continuar amb l’estratègia de vacunació perquè, a
més a més, les dades ens diuen que ja... sí, tant de bo, tant de
bo! poguéssim tenir ja la immunitat de rebaño aconseguida,
tant de bo, però les vacunes arriben com arriben.

Si jo em fix en el tant per cent de gent vacunada i pensam
que acabam d’iniciar tota aquesta vacunació de franges de 49
cap avall, és a dir, menors de 49 anys, duim un ritme que, que
podria ser millor? Sí, però Deu ni do com va de bé!

Jo reivindic, Sra. Pons, sí, que seguim l’estratègia de
vacunació; m’agradaria si pogués ser possible que acceptés
l’esmena perquè crec que podria sortia moltíssim... amb un
acord unànime d’aquesta comissió aquesta iniciativa i, si no,
lamentablement, crec que faré un vot en contra pel que li dic,
perquè crec que tothom ha de seguir l’estratègia de vacunació.

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, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, és cert
que nosaltres dia 11 de gener vàrem registrar aquella
proposició no de llei per a aquesta vacunació prioritària a un
territori com el nostre, que és territori turístic, igual que per
exemple Canàries, això és el que vàrem oferir en aquella
ocasió. En aquell moment el Govern ens va dir que érem
insolidaris i que això no podia ser, que no podia ser de cap
manera i que no... això, però després d’un parell de mesos la
mateixa consellera Gómez va dir que havia demanat a l’Estat
que, per favor, hi hagués vacunació prioritària en aquesta terra
perquè som una comunitat turística.

Nosaltres el mes d’abril vàrem enregistrar aquesta
proposició no de llei a la desesperada, comença -com ha dit ben
bé el Sr. Gómez- o se suposa que començarà la temporada
turística, ens plantam al mes d’abril i no sabem exactament què
passarà. Per tant, nosaltres què fem? Demanar, per favor, que,
per ser una destinació turística, tots aquells treballadors que
estiguin en contacte amb els turistes que puguin venir que
tenguin vacunació prioritària perquè se sentin segurs i
contribuir a ser una destinació segura. 

Faig cronologia perquè vostès vegin l’evolució de tot el que
hem plantejat per tal de poder tenir turistes i dir: eh!, que som
molt segurs; no només pels casos de... o per la taxa acumulada
de contagis, sinó també per això, no?, estam vacunats, poden
venir fins aquí.

Jo agraesc molt al Sr. Gómez la seva proposta per poder
votar a favor, però la veritat és que la Sra. Mayor m’ha
convençut, i després d’ella m’ha convençut la Sra. Font, és

veritat, és que tots som treballadors turístics -és que tots som
treballadors turístics-, el que passa és que nosaltres ens
referíem a aquells que estan en contacte directe amb aquelles
persones que arriben als hotels, que arriben als establiments,
però, és clar, qui va a arreglar la roda del cotxe de lloguer es
troba un mecànic que si hi és també té dret a estar vacunat. 

Així és que l’única cosa que els puc dir és que el
parlamentarisme té aquestes coses i que vostès avui..., jo
entrava amb la convicció de no acceptar l’esmena, però m’han
convençut, sobretot els arguments que m’han donat més que el
text escrit. Així és que acceptaré l’esmena.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc, idò, que passam a votar la PNL, amb la
incorporació de l’esmena, i que la podem donar per aprovada
per assentiment? Sí? 

Idò, en conseqüència, queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 4023/21, relativa a la priorització de vacunació
del personal dedicat al sector turístic per salvar la temporada
2021.

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