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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

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

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. 16067/20,
4142/21 i 6336/21.

Abans de començar el debat, un moment perquè crec que...
ara m’interrompré jo mateixa perquè veig que fa falta una
substitució i perquè consti en acta, si?

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Presidenta, vengo en sustitución de Antonia Martín i Perdiz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, en queda constància. 

2) Proposició no de llei RGE núm. 4142/21, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la
transparència en la informació a la situació de la COVID-
19. 

Per tant, passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm. 4142/21, presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos,
pel procediment d’urgència, relativa a la transparència en la
informació a la situació de la COVID-19. Per a la seva defensa
per part del Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bona tarda a tots, membres
d’aquesta comissió, aquesta iniciativa que presenta el Grup
Parlamentari Ciutadans està datada, està registrada dia 20
d’abril, en un context d’incidència en la pandèmia important,
en un context d’aplicació de mesures per a contenció per part
de l’administració, per part de la contenció de la pandèmia, de
les conseqüències, en una situació de restriccions importants en
l’activitat social i econòmica i, per tant, quasi..., quasi no, un
any ja de conviure amb aquesta situació extraordinària que ens
va agafar a tots en un moment també de molta incertesa.

Per tant, la informació que es rebia, la ciutadania rebia la
informació envers les mesures que s’adaptaven als protocols
que canviaven constantment per fer front a aquesta pandèmia,
així ho argumentaven a les reunions... a les compareixences de
premsa de l’equip directiu de la conselleria, especialment de la
Conselleria de Salut i Consum, i el Consell de Govern, les
rodes de premsa.

El cert és que la ciutadania es trobava amb mesures de
restriccions, amb mesures a les quals havia de fer front, amb
adaptacions fins i tot per als seus establiments, per a la seva
activitat econòmica i la reducció de capacitat i de participació.

La contestació per part de la ciutadania en un any de
pandèmia era de cansament, d’angoixa, de preocupació i -si em
permeteu la paraula perquè ens entenguem i sense voler faltar
a ningú- d’emprenyament, de cabreo. 

Precisament per això nosaltres entenguérem des del primer
moment que era molt important per afavorir l’afecció de la
ciutadania damunt aquestes mesures que es prenien, combatre
sobretot les fake news, la desinformació, per fer una pedagogia
molt més clara i una resposta col·laborativa i cooperativa de
tota la societat envers restriccions per l’ús de la mascareta,
distanciament social, restriccions a l’activitat social, d’oci i
temps lliure de la gent, afavorir sobretot també la participació
a les campanyes de vacunació, enteníem que una de les eines
fonamentals del Govern de la credibilitat que ve acompanyada
d’afavorir tota aquesta argumentació científica i tècnica que
anava acompanyada de manera interna en els informes que es
traslladaven a les autoritats sanitàries per prendre aquestes
mesures.

Nosaltres ho hem demanat diverses vegades, fèiem
preguntes de control, demanàvem informació i per una
qüestió... de vegades la Llei de protecció de dades, de vegades
que es considerava que aquests informes no havien de ser de la
manera accessible que la ciutadania demanava, que els sectors
productius també demanaven, aquests informes no eren, no
estaven disponibles com nosaltres enteníem dins conceptes de
transparència i de rendiment de comptes i de responsabilitat.

Per això nosaltres vàrem registrar aquesta proposició no de
llei.

Altres debats paral·lels s’han dut envers el tema de la Llei
de protecció de dades. Jo crec que tenim la garantia de l’oficina
de la protecció de dades i dels controls que puguin tenir..., a
part de l’orientació que el Govern pugui fer consultes, els
controls post que es puguin fer damunt qualsevol recurs o
consulta. Per tant, la garantia de l’emparament de la Llei de
protecció de dades és constant i transversal en l’actuació de
l’administració i dels particulars.

Per tant, dic, vàrem presentar aquests dos punts, són molt
senzills i crec que són vigents encara, on s’insta el Govern que
els informes..., el primer punt parla de la necessitat que tota la
informació relativa a la gestió de la pandèmia sigui tractada
amb la màxima transparència, la màxima transparència és que
sigui pública i accessible i comprensible i en el format que
sigui el més còmode per la diversitat de la ciutadania, en
diferents formats; i l’altre és que sobretot, que és el que més
s’ha qüestionat i s’hi ha fet incidència, és que siguin accessibles
els informes i actes de tots aquells tècnics, comitès
independents científics que avalaven l’argumentació i les
peticions perquè l’administració prengués les necessàries
actuacions, que nosaltres no qüestionam, el que sí qüestionam
és que no anassin acompanyades les resolucions del Consell de
Govern, les mesures de l’autoritat sanitària d’aquests informes.
Creim que haguessin col·laborat molt més precisament en
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l’afecció, en la participació, en la col·laboració i en la
cooperació de tota la societat civil en aquestes mesures, per la
qual cosa el segon punt va en aquesta línia molt més específica.

Sé que s’ha fet una esmena, que el grup parlamentari que la
proposa, el Grup Parlamentari PSIB-PSOE i MÉS per
Mallorca... deixaré que la plantegin ells, però el seu argument
perquè la redacció de vegades pot fer dubtes, convenç que no
desvirtuï la nostra proposta que duim aquí, que acab d’exposar,
en principi no tendríem -en principi no tendríem cap
inconvenient- sempre que millori la intenció i la redacció del
text.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’ha redactat conjuntament pels grups
parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca l’esmena RGE
núm. 12176/21. Per a la seva defensa té la paraula per part del
Grup Parlamentari Socialista el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. En aquesta PNL està totalment marcada
l’actual pandèmia originada per la crisi de la COVID-19, una
pandèmia que a tots els governs pràcticament a nivell mundial
ha obligat a prendre decisions canviants segons la mateixa
evolució de la pandèmia.

Hi ha hagut governs que han optat per un major nombre de
restriccions i d’aquesta manera disminuir el nombre d’ingressos
i de persones que hagin pogut morir com a conseqüència
d’aquest virus, hi ha governs que han optat per aplicar manco
restriccions amb la conseqüència d’ampliar el nombre de
persones infectades i també la mortalitat de la població respecte
de la COVID-19.

En qualsevol cas aquesta PNL està centrada, fa esment a
ampliar la transparència -per dir-ho d’alguna manera- relativa
al qui, al què o a qui ha pres determinades decisions, a quines
mesures o... quin tipus de mesures s’han pres i com s’han pres
aquestes mesures. Per tant, aquesta PNL aniria centrada un poc
a respondre... o que es facin públic tots aquells informes i actes
que responguin aquestes tres preguntes: qui, què i com.

En aquest sentit també vull posar damunt la taula que el
Govern des del nostre punt de vista ha fet un esforç
considerable per explicar totes aquelles mesures que s’han
hagut de prendre aquests darrers mesos ja sigui a través de
l’establiment de diferents números de contacte de telèfon per
aclarir dubtes concrets o determinats, a través de diferents
campanyes d’informació, també per explicar qüestions relatives
a la pandèmia de la COVID-19, també l’establiment de
diferents espais web per poder rebre informació relativa a la
pandèmia.

S’han fet també un gran nombre de rodes de premsa per
part, sobretot, de la Conselleria de Salut, però també d’altres
conselleries del Govern i també és veritat que rebem
informació diària des de fa mesos de les dades de contagis o de

l’evolució de les dades de contagi i també de quina manera ha
evolucionat el procés de vacunació. 

Per tant, també des del nostre grup volíem fer un
reconeixement a totes les persones que des de principi de 2020
pràcticament a diari es dediquen a la gestió d’aquesta
pandèmia.

En qualsevol cas, també volia afirmar la posició del Grup
Parlamentari Socialista favorable a aquesta PNL i -com bé deia
el seu autor, el Sr. Gómez del Grup Parlamentari Ciutadans-
hem presentat conjuntament amb MÉS per Mallorca una
esmena que en primer lloc -i vull que quedi clar- no pretén
desdibuixar l’acord que planteja avui el Sr. Gómez, que
planteja avui el Grup Parlamentari Ciutadans, únicament sí que
pretén, per una banda, garantir aquesta qüestió de transparència
i també posar damunt la taula un matís, si escau, relatiu a la
manera com apareixen redactats a la iniciativa original els
diferents comitès que s’han encarregat de la gestió de la
pandèmia per part de la Conselleria de Salut. 

A la nostra esmena el nom concret dels comitès
desapareixen i ens referim als diferents comitès en genèric amb
un objectiu molt clar i és que si per qualsevol qüestió relativa
a l’evolució de la pandèmia demà, la propera setmana o en uns
propers mesos s’ha de crear un nou comitè amb unes funcions
diferents segons la pròpia evolució de la pandèmia, que també
la informació que es generi en el marc de les decisions que hagi
de prendre aquest grup estiguin sota el paraigües d’aquesta
iniciativa i que també es permeti, per tant, la publicació de les
actes i dels informes relatius a les decisions que puguin prendre
els grups que ja es coneixen i estan constituïts o també grups
futurs. 

Aquesta és la intenció de l’esmena que em reiter que no
pretén desdibuixar la idea inicial del grup proposant i que
únicament introdueix aquest matís amb el motiu que he explicat
i a més introdueix un plus a la redacció relatiu a la
transparència amb la qual s’ha d’actuar en relació amb la
publicació d’aquestes actes i d’aquests informes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Molt bones tardes, diputats, diputades,
molt bones no són, però bé. Primer de tot, vull que torni a
constar una vegada més el meu sentit record per totes les
víctimes, aquesta setmana va morir un metge més i vagi el meu
sentit record. També vull agrair als meus companys i a totes les
persones que varen donar la seva salut per atendre la nostra
també els vull donar des d’aquí un agraïment. Vull reconèixer,
com no pot ser d’una altra manera, la feina que ha fet aquest
govern i tots vosaltres, jo no hi era, però tots vosaltres féreu
davant d’aquesta pandèmia.
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Passant a la PNL, és veritat que en aquesta comunitat
autònoma ja el febrer quasi quasi no sabíem que hi havia
COVID i ja es va constituir un comitè autonòmic de malalties
infeccioses, un comitè autonòmic que crec que era més polític
que tècnic perquè de les tretze persones que el constituïen hi
havia dues infermeres, una era la consellera i l’altra una
directora general, hi havia quatre metges de família, tots eren
directors i alts càrrecs, hi havia dos internistes, que també eren
alts càrrecs i hi havia tres tècnics: un viròleg, un epidemiòleg
i un metge de família que era màster en Salut Pública.
D’aquestes tres persones, com que no sabem res, no tenim
actes, no tenim cap constància, no sabem quin paper varen
jugar ni quines opinions tenien perquè no hem pogut recaptar
mai informació. Posteriorment aquest comitè el març
d’enguany es va modificar i hi varen afegir un altre polític i un
tècnic, per la qual cosa també seguia estant un poc desvirtuat el
Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses. 

Per tant, pensam que hi havia molta informació, però
aquesta informació que teníem era descoordinada i molt poc
homogènia, era molta informació tant del ministeri com del
nostre mateix govern, però era molt poc transparent i, com que
era molt poc transparent, era molt poc ètica. 

Nosaltres, els professionals sanitaris ens guiam per quatre
principis de bioètica que són: autonomia, justícia, beneficència
i no maleficència.

L’autonomia sabreu tot d’una quina és, perquè és aquell
consentiment que ens fan firmar abans de qualsevol intervenció
que ens puguin fer o qualsevol operació o qualsevol
intervenció, qualsevol intervenció que pugui ser agressiva per
a nosaltres. Llavors, jo crec que amb la informació que teníem,
amb la informació que tenia la ciutadania no podia mai prendre
una decisió com calia, perquè la informació no era adequada ni
comprensible, que és una de les característiques que es
necessita perquè una persona després pugui donar el seu
consentiment. Aquesta informació no era ni adequada ni
comprensible per a la població general. Jo no sé vostès, però jo
com a metge sabia molt bé quin dibuix tenia el SARS-CoV-2,
però les decisions a l’hora d’aconsellar no eren gens fàcils de
prendre, ni les de les vacunes ni res. 

El principi de justícia està relacionat amb l’equitat i si
començam i pensam un poquet no..., no, hi havia una falta
d’equitat molt grossa a l’hora de posar gomets a les persones a
les residències, a l’hora de vacunar no hi va haver equitat no de
forma..., jo no dic, ni pens, que fos de forma malintencionada,
però sí era per una mala gestió. Hi va haver moltes decisions
que no es prengueren de forma..., amb una equitat. De justícia
també podem dir que es deixaren d’atendre moltes patologies
probablement per aquesta mala gestió que deixaren a part,
patologies greus per patologies menys greus com podia ser la
COVID, que a vegades es donava prioritat quan hi havia
patologies més greus que no s’havien atès. Donar la culpa als
metges que es contagiaven de fora dels centres per tenir, per no
reconèixer una falta de responsabilitat ni una falta de material
també era una falta de justícia. 

Crec que altres vegades com fer tractaments que no estaven
suficientment provats podria ser una falta de beneficència i de
no maleficència. 

Per tant, donarem suport a aquesta PNL perquè creim en la
importància que té l’ètica i la transparència en la presa de
decisions i volem saber sempre i és important saber per què,
quan, com i qui prenia les decisions i en tot moment saber-les. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. La propuesta que nos trae hoy Ciudadanos
pide constatar la necesidad de que toda la información relativa
a la gestión de la pandemia sea tratada con la máxima
transparencia así como que se publiquen en un lugar accesible
todos los informes, todas las actas, todos los acuerdos de los
diferentes comités que deciden las medidas que han de tomarse
con respecto a ella. 

Aunque consideramos que esta información que se pide
aquí de alguna manera ya está accesible a través de las
diferentes plataformas de las que dispone el Govern, votaremos
a favor de esta iniciativa porque entendemos que lo que pide
Ciudadanos es un único espacio donde se recopile toda esa
información más técnica, que esté todo más unificado y más,
por lo tanto, accesible al conjunto de la ciudadanía. 

En este sentido la enmienda que también se ha presentado
del Partido Socialista y de MÉS per Mallorca creemos que
recoge también esta cuestión que yo acabo de comentar.

Desde Unidas Podemos consideramos que tenemos que ir
incluso un poco más allá, un paso más allá en la transparencia
y no limitarnos a la comunidad autónoma en la gestión de la
pandemia, hay que empezar con la propia Comisión Europea,
que se olvidó por completo de negociar cláusula de
transparencia y fiscalización del contrato de adquisición de
vacunas, algo que sería muy importante porque aún estamos
pendientes de conocer más detalles de todos estos contratos.

Consideramos, por tanto, que debería abrirse un profundo
debate sobre la necesidad de ampliar la transparencia y la
intervención de los poderes públicos en estos sectores
estratégicos, queremos poder consultar los contratos completos
firmados con las farmacéuticas sin ninguna parte censurada.
Por lo que animamos a formaciones que hoy votarán a favor de
esta iniciativa y que tienen representación en Europa que
también lo exijan allí, que exijan esta transparencia que se
demanda en esta PNL, por lo tanto, una transparencia en la
información relativa a todo el proceso o a toda la gestión
completa de la COVID-19.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-
Actua Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenas tardes a los miembros de esta
comisión. Por supuesto, estamos de acuerdo con esta iniciativa.
Nosotros desde el principio de la pandemia hemos estado
advirtiendo sobre esta falta de transparencia que ha
caracterizado la gestión tanto del Gobierno autonómico como
del Gobierno estatal y por supuesto también de los organismos
internacionales. Es más, no es que haya habido falta de
transparencia, es que incluso nos han llegado a ocultar
información a propósito porque ya se ha sabido, un informe de
expertos nombrados por la propia Organización Mundial de la
Salud ya ha advertido de que si se hubiese advertido antes a la
población sobre el peligro de la pandemia pues se hubiese
podido..., perdón, sobre el peligro del virus chino pues se
hubiese podido evitar esta pandemia mundial, pero no se hizo
así, se ocultó por parte de las autoridades chinas y luego se
ocultó por parte de la OMS y luego parece ser que emulando
este modus operandi pues también lo mismo han hecho tanto
la Unión Europea como los diferentes estados de la Unión
Europea y por supuesto aquí en nuestra comunidad autónoma.

Si bien es cierto que yo estoy convencida que al principio
la propia consejera de Salud no tenía ni idea de lo que se le
venía encima porque aquí mismo, en esta comisión, no sé si lo
recordaran ustedes, pero aquí la consejera de Salud nos dijo
que esto de la COVID-19 no era más que una gripe un poco
más acusada y que, bueno, que aquí el problema lo iban a tener
los africanos si esto pasaba en África, pero que aquí no iba a
pasar nada, no iba a haber ningún problema. 

Pero bueno, después de estas declaraciones de la Sra.
Gómez, que lo que demuestran es, o bien que nos están
ocultando algo, o bien que no tenía ni idea, porque a su vez ella
también es víctima de esta falta de transparencia por parte del
Gobierno del Estado, que a su vez también es víctima de la
falta de transparencia de los organismos internacionales, pues
bueno, esto ha sido un cúmulo de despropósitos en cadena. Y,
por tanto, sí estamos de acuerdo en esto, también es cierto que
aquí han venido representantes del Gobierno balear, nos han
estado informando de que existían estos organismos, este
Comité autonómico de gestión de enfermedades infecciosas, el
Comité de alerta de seguimiento de la COVID-19 y la
Comisión de Expertos para la reapertura segura de las Islas
Baleares, pero no sabemos ni cuándo se reúnen, ni con qué
frecuencia, ni quiénes son los integrantes, nombres y apellidos.
No sabemos qué es lo que han decidido ahí.

Por tanto, es muy probable también que los ciudadanos
puedan pensar, bueno, pues a lo mejor todas estas decisiones se
están tomando un poco de forma improvisada y no hay nada
técnico ni nada científico que lo avale detrás, y tienen toda la
razón las personas que piensan así. No digo que tengan razón
en lo que piensan, sino por pensarlo, porque quien algo oculta,
pues..., o quien de algo no quiere informar, pues será porque
está ocultando algo. 

Bueno, yo sí que considero que las actas de estas
comisiones deberían estar al alcance de todos, más que nada
para poder fundamentar y para poder justificar las medidas tan
abusivas que se han adoptado contra la población, contra las
empresas para, teóricamente, salvaguardarnos de este virus.

Cuando uno está tomando medidas tan restrictivas de derecho
incluso fundamentales recogidos en la Constitución, lo lógico
es que se justifique, que se ampare en algún informe de carácter
técnico, científico que pueda justificar esa adopción de esas
medidas y no ha sido así.

Por tanto, lo dicho, yo apoyaré esta iniciativa y lo suyo sería
que todo el mundo la apoyase si realmente creen en la
transparencia. Otra cosa es que claro, los grupos que apoyan al
Gobierno pues están en otras cosas.

Gracias.

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. Estic contenta que crec que per
unanimitat tots estarem d’acord avui que aquesta proposició no
de llei que ens presenta Ciutadans tiri endavant. A favor de la
transparència sempre, perquè sí, perquè ha de ser així.
Constitució espanyola, article 20.1.d), “es reconeixen i es
protegeixen els drets a comunicar i rebre lliurement informació
veraç, per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a
la clàusula de consciència i al secret professional en l’exercici
d’aquesta llibertat”. Títol V, mitjans de comunicació social,
Estatut d’Autonomia, dret a la informació, “els poders públics
de les Illes vetllaran pel respecte a la llibertat i els drets
reconeguts a l’article 20 de la Constitució”.

Nosaltres hem de dir una cosa, no farem un repàs de com ha
estat la gestió durant la pandèmia que han fet les
administracions estatals, europees, mundials i el Govern de les
Illes Balears. Em faig una pregunta, qui és el guapo que
s’hagués posat una pandèmia com aquesta i no hagués comès
errades. Nosaltres sempre hem dit, hem estat crítics que ho hem
hagut de ser, serem crítics sempre que ho haguem de ser, però
crec que s’ha fet tot allò que s’ha pogut per intentar gestionar
una pandèmia que ja du més de 1.000 morts a la nostra
comunitat autònoma, per cert un record per a ells i també per
al metge, com ha dit la Sra. Borràs, que ha perdut la vida
aquests darrers dies i la resta que han deixat la vida, l’essència
i la salut pel camí, lluitant en contra d’aquest maleït virus.

Ara bé, també he de dir una cosa. Nosaltres ens hem ficat en
el portal de transparència del Govern de les Illes Balears, no
apareix o no hem vist cap referència a actes, informes dels
diferents comitès de gestió. També els dic que en el portal de
transparència de l’ib-salut hi ha molta informació. Jo estic
d’acord que s’han fet rodes de premsa, que ha comparegut la
consellera sempre que se li ha demanat, que ha contestat
preguntes, bé, també és la seva obligació per altra banda, però
que tot això ha estat així.

Ara bé, si un ciutadà, com és el nostre cas també, que som
ciutadans o ciutadanes, vull recordar, volem entrar en el portal
de transparència del BOIB, de l’ib-salut i trobar informació, és
difícil. Jo no dic que l’hagin amagada, però és que no està clar,
o no l’hem trobada, o no l’hem sabuda trobar, o està amagada
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o no està a primera línia. Això hauria d’estar a primera línia,
cada cosa que surt s’ha de fer un esforç per resumir i traslladar
amb tota transparència tot allò que preocupa a aquesta
ciutadania.

Així és que jo faria, si de cas, una estirada d’orelles perquè
això es trobi fàcil, és a dir, que entrem i ho trobem, perquè això
és el que crec que s’ha de fer, però en qualsevol cas el nostre
suport absolut a aquesta iniciativa que avui presenta Ciutadans,
creim que és una bona idea, tot i que també es debat amb una
mica de retard, com passa habitualment, i també ens pareix que
l’esmena que presenten PSOE i MÉS, contribueix a la
construcció i no a la crítica, que també és necessària, però que
de vegades i en aquests moments pensam que hem de tirar
endavant. 

Així és que a nosaltres ens va bé tot, així que la nostra
resposta és sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt. Té la paraula el
Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc òbviament
estam a favor de qualsevol punt que estigui a favor de la
transparència i donarem suport a aquesta proposta, fins i tot
amb les esmenes proposades, relatives a unificació.

Només fer alguns apunts del que es diu de l’accés a les
dades i demés. Probablement perquè sóc el més novençà dels
que som aquí, però m’acabo de llegir el Reglament del
Parlament i l’article 15 estableix que qualsevol parlamentari té
dret a demanar tots aquests informes i el Govern els hi ha de
donar. Llavors, tenim aquest dret establert al Reglament del
Parlament com a diputats. Llavors, si no tenim dades, les hem
de demanar pel càrrec que toca, en el Reglament del que podem
fer ús com a diputats i tendríem aquestes dades en temps i
forma, perquè tenim dret a tenir-les.

Després, relatiu també hi ha un codi ètic que tenen tots els
òrgans que depenen del Govern, publicat en el BOIB núm. 62,
de 17 de maig de 2016, que en el punt cinquè, en el punt 1,
estableix primer que suposarem que tots els debats que fan els
òrgans públics, no entraré a valorar la política o no política de
cada un d’ells, perquè jo he estat treballant a un hospital quan
governava el PP i jo era gestor i sóc d’un partit polític
òbviament, llavors separem tal vegada quan un és tècnic i quan
està fent una labor política, per poder dir si la tasca és ètica o
és menys ètica. En el punt 1 aquest codi ètic diu que tots els
treballadors dels òrgans públics ho faran, d’acord amb l’interès
de la ciutadania, i el punt 3.3.1 indica que serà per al bé de la
ciutadania, per a la transparència i es publicaran aquestes dades
sempre que es necessiti. Llavors el codi ètic ja estableix també
que el ciutadà té dret a l’accés a les dades.

Després indicar també que les dades que es necessiten, dins
la Llei de transparència i bon govern, la Llei 19/2013, estableix
una comissió d’ètica i bon govern, a la qual es poden demanar
aquestes dades i tothom -i empro la paraula tothom que és molt

absoluta- que ha demanat aquestes dades, ha rebut la
informació, perquè hi ha una llei balear que ho encomana.
Llavors, els mecanismes existeixen. No obstant això, entenem
que la transparència és una qüestió cabdal.

Després, s’ha parlat també de la bona o mala gestió i de les
vacunes, per posar algunes dades damunt la taula. Potser el
Govern de les Illes Balears no ho ha fet tot allò bé com hauria
d’haver fet, com ha dit la diputada d’El Pi, Déu vulgui com
hauria estat d’una altra manera, però podem posar dades
damunt la taula sobre la quantitat de vacunats d’algunes
comunitats i d’altres. Per posar exemples, a Balears estem al
84% i en posaré tres molt òbvies, per persones que qüestionen
la gestió d’aquest govern, del 79% d’Andalusia, del 77% de
Madrid, o del 76% de Múrcia. Llavors, la comparació al final
de les gestions ben o mal fetes de la comunicació, també s’ha
de posar en relleu.

Tot i això, donarem suport a aquesta proposta, perquè és
important que tothom tingui accés a la informació de les formes
més adients. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara la suspensió si així... Continuam
idò. Té la paraula el Sr. Gómez per un temps màxim de cinc
minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. No necessit plantejar temps perquè
acceptaré l’esmena, en base a la intervenció que ha fet el grup
proposant de l’esmena, que és el grup del Partit Socialista i el
de MÉS per Mallorca, perquè, com que donen suport al
Govern, entenc que el debat i l’argumentació que vostès han
fet, acompanyen a l’objectiu i trob que no desvirtua, perquè
entenem allò que és la transparència. La transparència no és
posar únicament les dades, vostès poden posar una barbaritat de
dades i no tenir un itinerari accessible, que és allò que la nostra
proposició no de llei planteja. 

No planteja ampliar la transparència, sinó millorar aquesta
transparència, perquè en cap moment el nostre grup
parlamentari en tot el debat damunt d’aquesta pandèmia no ha
acusat..., no ha acusat perquè no ha considerat que hi hagi
hagut ocultisme, el que no hi ha hagut és estratègia específica
per allò que la ciutadania necessitava. I quan parl de la
ciutadania, no parl dels grups parlamentaris que sí tenen
control, pregunta, compareixença i mocions i fins i tot
reprovacions, parl de la ciutadania, que és la que ho demanava.
Jo crec que molt de grups parlamentaris, alguns no, han fet una
pedagogia i una aproximació al diàleg i a la comprensió, i parl
de tots els grups parlamentaris, no tan sols dels que donen
suport al Govern, precisament perquè ho demanava la
ciutadania i la ciutadania és des de la persona que no té un
projecte econòmic i, per tant, no du un establiment, com les
persones que han patit més les restriccions. 

Nosaltres trobam que no s’ha fet com tocava en aquest
sentit, insistim, per una qüestió de pedagogia i de construir
ciutadania, que és explicar el perquè els polítics preníem
decisions i quan parlo dels polítics no parl només del Govern,
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sinó l’aprovació o la reprovació de decrets que el mateix
govern, el mateix parlament feia, és a dir, ens implicava en
aquesta situació, però es necessitava acompanyar d’aquests
informes, i l’accessibilitat.

El Grup Parlamentari Ciutadans accepta la seva esmena
perquè entenem que vostès comparteixen el que ha detallat
específicament la Sra. Pons d’El Pi, és a dir, accessible, i en el
que ha dit el Sr. López, el tema sobretot de l’accessibilitat a la
diversitat, és a dir, que persones amb discapacitat visual, etc.,
puguin tenir tots els formats com qualsevol ciutadà, localitzat.
Això és fonamental.

Per una altra banda, ens sumam com no pot ser d’altra
manera..., sembla que si no ho diem no empatitzam, nosaltres
(...) vàrem visitar, i ens sumam al reconeixement de tot el
conjunt de la societat evidentment als que han estat al front de
la lluita contra la pandèmia en tots els sectors. Vàrem visitar el
centre COVID, és a dir, nosaltres no només duim una
iniciativa, el nostre grup parlamentari ha visitat el Centre
COVID i ha vist el recurs i el treball que han fet els
professionals per informar i orientar i el que demanaven,
perquè ens hi vàrem poder entrevistar i perquè el Govern ens
va mostrar tot l’itinerari, hi havia una directora general allà i el
director del centre COVID, juntament amb la Comandància
General de Balears a la que vull també reconèixer, hem de
reconèixer la seva col·laboració a través del Centre COVID i
de la prevenció, deien que el canvi tan habitual de protocols, el
que demanava la ciutadania, diu: “i això en base a què?”, “i qui
és que ho diu?” i “per què?” 

Evidentment l’informador del Centre COVID aquesta
informació no la tenia, primer, perquè no era accessible i,
segon, per que no estava dins el seu protocol de formació, però
una de les demandes, i nosaltres vàrem demanar
estadísticament quines eren les queixes i els suggeriments dels
usuaris, era precisament això.

És important saber el perquè, perquè si ho ha dit un metge,
un especialista, un viròleg, un ... etc., dóna molta seguretat i
sobretot, Sr. Dalmau (...), sobretot, perquè vostès -i aquí ho
hem dit altres vegades- saben perfectament com nosaltres que
hi ha hagut gent negacionista, que hi ha hagut gent que ha anat
en contra de... a desacreditar aquestes mesures i evidentment
les agafaven, les argumentaven amb certa validesa d’algun
expert que havia dit en algun lloc del món i nosaltres
mentrestant aquí ni el Govern d’Espanya facilitava precisament
l’accessibilitat en aquests informes.

Insistesc, combatre les fake news, afavorir l’afecció de la
ciutadania al que vengui, perquè això ho ha acabat, al que
vengui, a la tercera dosi, al que s’hagi de fer, molta pedagogia
i molta col·laboració. 

Per això la nostra proposició no de llei va en aquesta línia,
m’ha agradat i agraeixo les aportacions de tots els grups
parlamentaris i ja els dic que tal com vostès plantegen l’esmena
al punt 2 tal i com vostès la plantegen... redactada.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Entenc, idò, que podem donar, si els portaveus hi
vénen a bé, per aprovada aquesta iniciativa amb la incorporació
de l’esmena. Sí?

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei. 

3) Proposició no de llei RGE núm. 6336/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, Socialista i
MÉS per Mallorca, relativa a la millora de les condicions
de vida i mobilitat per a pacients afectats per malalties
inflamatòries intestinals cròniques. 

Passam al debat de la següent proposició no de llei, RGE
núm. 6336/21, presentada pels grups parlamentaris Unidas
Podemos, Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la millora
de les condicions de vida i mobilitat per a pacients afectats per
malalties inflamatòries intestinals cròniques. Per a la seva
defensa per part del Grup Parlamentari Unidas Podemos té la
paraula el Sr. Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Esta PNL que aquí presentamos
hoy tiene un evidente reflejo en una anterior presentada por el
Grupo Ciudadanos, en realidad tratan del mismo tema, incluso
hemos estado dudando hasta el último momento en retirarla o
no por no repetir los debates aquí en sede parlamentaria. 

El motivo de mantenerla, como decisión última, ha sido un
poco por respeto a la asociación que nos demandó hacer o
proponer esta PNL, la Asociación ACCU, Asociación de
Enfermos de Crohn i Colitis Ulcerosa. Este es un problema que
es grave, a veces poco conocido en la sociedad en general y
mantenemos por respeto, ya digo, a esta asociación esta PNL.

No voy a repetir ahora o no voy a hacer una gran exposición
al respecto porque entendemos de sería repetir debates,
recuerdo simplemente la necesidad de este colectivo de
enfermos en sus actividades diarias, en sus relaciones sociales,
la necesidad urgente de acceder a un baño, algo que es algo
complicado en determinadas circunstancias como por ejemplo
la utilización de un servicio público de transporte o incluso en
el transcurso normal de ir por la calle. Es decir, hay que por lo
tanto trabajar con esas personas, facilitándoles esa vida diaria
que comentaba y lo planteábamos aparte de la parte expositiva
en dos puntos que paso a relatar y con ello concluiría mi
intervención.

En el primero se pide realizar campañas informativas
conjuntas con las administraciones locales para un mejor
conocimiento entre la población de estas enfermedades
intestinales inflamatorias crónicas y la repercusión que tienen
en la vida de todos ellos, de todas las personas que la padecen.

Y el punto 2 simplemente insta al Gobierno de las Islas
Baleares a desarrollar las herramientas normativas y
mecanismos de coordinación con las administraciones locales
para facilitar el acceso de pacientes afectados por estas
enfermedades a plazas de aparcamientos gratuitas que mejoren
sus condiciones de vida en general. Muchas gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202106336
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon també per a la defensa d’aquesta
iniciativa..., per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Triay.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, presidenta. Bones tardes, diputats i diputades, la
setmana passada ja vàrem tractar una PNL sobre la malaltia de
Crohn i la colitis ulcerosa de caràcter similar a la que tractam
avui, però pel compromís adquirit tant amb l’entitat que ens va
fer arribar aquesta problemàtica com amb els pacients volem
continuar amb aquesta iniciativa perquè genera una afectació
molt important a la vida de les persones afectades no sols a
nivell físic, sinó també a nivell psicològic i social.

En la sanitat pública balear existeixen diverses unitats
dotades amb personal especialitzat que proporcionen atenció
necessària en cada etapa de la malaltia tant per al diagnòstic, el
tractament i posteriorment el seguiment.

La urgència intestinal que pateixen les persones afectades
els provoca sensacions de dificultat, vergonya i frustració, per
la qual cosa des de les administracions públiques els hem
d’ajudar en la mesura possible en les millores de les condicions
de vida d’aquestes persones.

La proposició no de llei d’avui consta de dos punts, el
primer fa referència a realitzar campanyes informatives de
manera conjunta entre el Govern de les Illes Balears i les
administracions locals; i el segon punt fa referència a treballar
amb les administracions locals per facilitar l’accés dels pacients
afectats per malalties inflamatòries intestinals cròniques a
places d’aparcaments gratuïtes.

No afegiria res més perquè el debat el vàrem tenir la
setmana passada, per tant...

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. També correspondria per a la defensa d’aquesta
iniciativa al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, però no han
comparegut. Per tant, passarem a obrir el torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Borrás.

LA SRA. BORRÀS I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Des del Partit Popular sempre estam
d’acord amb qualsevol proposta que millori la vida de les
persones, i no diré res més. L’altre dia ja vàrem discutir sobre
aquesta PNL i ens hi adherirem.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. He d’agrair a Pablo, al diputat, al
company d’Unidas Podemos li he d’agrair que hagi... almanco
fet la referència, manifestar-la tot i que la podia vostè retirar,
sobretot per pensar en l’entitat que és en el que vàrem pensar
nosaltres quan la vàrem dur aquí en aquesta comissió i el que
varen pensar tots vostès, tots els diputats i diputades perquè per
unanimitat va sortir la iniciativa.

Sí és cert que és una iniciativa presentada bastants mesos
abans, la nostra, i que sigui immediata perquè trobàvem que era
urgent i per això la vàrem presentar per via d’urgència.
Enteníem que vostès també l’haurien d’haver presentat per via
d’urgència perquè era peremptòria la necessitat que plantejaven
els usuaris ostomitzats especialment, però sobretot perquè
haguéssim tengut l’oportunitat de fer el debat conjunt de les
dues proposicions no de llei.

No em pareix malament que vostès no l’hagin retirada avui
perquè crec que per deferència al col·lectiu, per deferència a
l’entitat i sobretot per reforçar el missatge perquè són dos punts
que recollia la nostra proposició no de llei crec que força i
encoratja molt més aquesta comissió perquè traslladi a través
del Diari de Sessions i de la resolució al Govern a que
immediatament -i reiter immediatament- que aquestes mesures
es duguin a terme.

Vàrem parlar d’un problema sobretot de benestar
emocional, per no dir de salut mental, perquè el benestar
emocional d’aquestes persones és fonamental en la situació que
es troben, es troben marginades socialment no per rebuig sinó
precisament perquè no es dóna un servei amb igualtat
d’oportunitats que se’ns dóna a qualsevol de nosaltres a l’accés
a un bany públic o el necessari accés a un bany privat perquè
no està sensibilitzada la població i per tant el teixit empresarial
no en sap d’aquesta situació per poder afavorir o
l’estacionament a un establiment públic o a un lloc públic o a
un establiment privat o l’accés als seus banys, als seus serveis
de banys que tenen els seus establiments. 

La línia que plantejàvem a la nostra proposició no de llei,
que vàrem debatre aquí, va per aquí, i, per tant, el ressò que
vostès fan aquí amb aquesta proposició no de llei crec que li
dóna...,vostès i la resta de grups que també la presenten. 

Com no pot ser d’una altra manera, i com ja reiteram,
donam suport i satisfet que sigui per unanimitat de bell nou.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, me remito a lo que manifesté en la
anterior sesión de esta comisión en la que tratamos una
proposición no de ley en términos muy similares, presentada
por el Grupo Ciudadanos, y en la cual yo me manifesté a favor
puesto que no puede ser de otra forma. Estamos de acuerdo con
que estas personas puedan tener dentro de lo que cabe las
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mayores facilidades posibles para desarrollar una vida lo más
normal posible. Por tanto, votaremos a favor de esta iniciativa.

Gracias. 

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 diputades.
Senyors d’Unides Podem, PSIB-PSOE i MÉS per Mallorca,
estic absolutament d’acord amb què ha dit el Sr. Gómez, de
Ciutadans, respecte cap a les entitats, cap al col·lectiu que té
aquestes malalties inflamatòries intestinals i que han fet molt bé
a no retirar-la perquè sí, perquè quan més rum-rum facem i més
pressió facem tal vegada es posi posem tots fil a l’agulla per
pal·liar una qüestió que és de caixó. 

He estat seguint mirant informació sobre aquestes
patologies com és el cas de la colitis ulcerosa o la malaltia de
Crohn i he de dir que la majoria de les persones que la tenen,
que és una malaltia crònica inflamatòria, com bé s’ha dit, tenen
manco de trenta anys quan els la diagnostiquen i que en els
darrers anys s’ha duplicat els casos a menors de 10 anys. 

És a dir, ens ho hem fer mirar com a societat i també
traslladar-ho a la consellera de Salut què hem de fer
preventivament perquè això no passi, això és que qualque cosa
dels nostres hàbits, de la nostra manera de viure, de la nostra
alimentació no la feim bé. Menors de 10 anys que tenen ja
aquest tipus de malalties i que s’ha duplicat, com deia, els
darrers anys.

Per tant, afecta la seva qualitat de vida, la seva autoestima,
tenen presa per arribar efectivament a un bany públic o privat,
i nosaltres hem de facilitar les coses, però vull incidir
precisament en la prevenció perquè crec que és fonamental i si
no, en el diagnòstic precoç, però millor la que guarda que la
que cura i en aquest sentit nosaltres també hi farem feina els
propers mesos. Dit això, per suposat, el nostre suport a aquesta
iniciativa.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, te la
paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, òbviament ja vàrem tenir un debat
sobre una PNL molt similar a aquesta, entenent també que les
malalties inflamatòries intestinals tenen una alta implicació. 

Avui és el Dia Internacional de la Ciència per a la Pau i el
Desenvolupament i justament és molt important tenir en compte
la importància que hi hagi recerca en malalties com aquesta i
posar en relleu que uns metges de Balears acaben de publicar

un estudi, que és el doctor Ginard, de Son Espases, la doctora
Calafat, de Son Llàtzer, la doctora Sapiña, de Manacor, la
doctora Novella, a qui a més conec personalment de la meva
etapa a Formentera com a director, Hospital Can Misses, i el
doctor Iyo, de l’Hospital d’Inca, han publicat justament un
estudi per veure quina és la incidència d’aquestes malalties en
la societat espanyola i especialment a Balears perquè, com ha
dit la diputada d’El Pi, sí és cert que cada vegada es veu més
incidència i llavors és molt important que facem més
investigació i més recerca per poder pal·liar totes aquestes
qüestions i poder avançar-nos perquè el tractament sigui millor. 

Òbviament li donarem suport perquè sabem de la dificultat
d’aquestes persones, però també és cert que si tenim recerca i
podem ajudar-los que tinguin un millor (...) de la malaltia pot
ser aquestes iniciatives podran ser més necessàries.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara als grups que han proposat la
iniciativa. No, no en volen fer ús. Sr. Jiménez? 

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bien, simplemente agradecer a todos los grupos
parlamentarios aquí presentes el apoyo a esta PNL en todos los
sentidos, tanto por entender la situación extraña, bueno, no
extraña, sino duplicada que se producía en apenas dos semanas
de repetir el mismo debate. No obstante, yo creo que ha habido
una comprensión por parte de todos los grupos parlamentarios
ante esta situación y, como muy bien decía el Sr. Gómez, al
cual agradezco su intervención, por cierto, la comprensión de
toda esta situación, pues, si se repiten o se apoyan doblemente
estas iniciativas tan importantes para las enfermedades a veces
poco conocidas y que hacen sufrir mucho a determinadas
personas que las padecen pues tal vez consigamos un mayor
efecto mediático, es decir, tal vez sea el objetivo final de
presentar hoy esta nueva..., esta PNL que repite de alguna
manera la presentada por Ciudadanos. 

Por lo tanto, agradecimiento a todas las personas presentes,
a todos los grupos parlamentarios presentes y nada más.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Entenc que si els portaveus hi vénen a bé, la
podem donar aprovada per unanimitat. En conseqüència,
quedaria aprovada la proposició no de llei.

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