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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. SANTIAGO I CAMACHO:

Sí, Gloria Santiago sustituye a Antònia Martín.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7146/21,
presentada pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, relativa a la realització de les
proves serològiques als professionals sanitaris i
sociosanitaris per a la prevenció de contagis COVID-19.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Abans de passar a l’ordre del dia d'avui, aquesta
presidència informa que, mitjançant l'escrit RGE núm. 2065/22,
presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, la Proposició no
de llei amb RGE núm. 7146/21, presentada pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a la realització de proves
serològiques a professionals sanitaris i sociosanitaris per a la
prevenció dels contagis de la COVID-19, ha estat retirada.

I.1) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5915/21, presentat pels Grups Parlamentaris El Pi Proposta
per les Illes Balears, Ciudadanos i Popular (article 46.4),
pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença del sr. Alfonso Rodríguez i Sánchez,
president de Consubal, per informar sobre la situació
actual dels afectats per la fallida de Dentix.

Passam al debat del primer punt de l'ordre del dia d'avui
relatiu a l'adopció d'acord respecte de l'escrit amb RGE núm.
5915/21, presentat pels grups parlamentaris El Pi Proposta per
les Illes Balears, Ciudadanos i Popular (article 46.4), pel
procediment d'urgència, de sol·licitud de compareixença del Sr.
Alfonso Rodríguez, president de Consubal, per informar sobre
la situació actual dels afectats per la fallida de Dentix.

Per a la seva defensa té la paraula, pel 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. Seré
molt breu. Com recordaran vostès perfectament, hi va haver
una compareixença del director general de Consum del Govern
de les Illes Balears, en aquesta mateixa comissió per informar-
nos de com s'havia solucionat la problemàtica de Dentix. El que
passa és que, més enllà del que ell ens va contar, i més enllà de
les solucions que va posar damunt la taula, hem rebut
informacions, per part del Sr. Rodríguez, de Consubal, en el
seu moment, que deia que hi havia encara moltes persones que
pagaven el préstec que havien demanat i que no tenien el
problema de les seves dents o de les cures que havien de tenir
arreglat, ni molt manco!, i que no hi havia cap solució damunt
la taula per a aquestes persones.

És un trauma físic, és un problema psicològic, és un
problema econòmic i per això vàrem demanar en el seu
moment la compareixença del Sr. Alfonso Rodríguez, que és el
portaveu de Consubal, l'Associació de Consumidors i Usuaris
de les Illes Balears.

Però també vull recordar que aquesta petició es va fer dia
21 de juny de l'any passat, i han passat molts de mesos, tot i que
encara, el problema, persisteix.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara el torn del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula... -no, perdó-, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Complementar el que la diputada, la
Sra. Pons, ha plantejat, tot i que la compareixença,
evidentment, era perquè se’ns contés, se’ns donés informació
en aquesta comissió, el director general de Consum envers
aquest cas, precisament, i va plantejar un full de ruta; un full de
ruta amb unes expectatives de resoldre i d’haver assolit tota una
cobertura d'informació, d'assessorament i d’acompanyament, a
moltes persones afectades, ciutadans afectats per la crisi, que es
plantejava.

Després, just després, d'aquesta compareixença, va ser
iniciativa del mateix president de Consubal, que es va posar en
contacte amb diferents grups parlamentaris dient que la
informació que s'havia plantejat no era una informació precisa,
que el nombre de persones afectades i, almanco d’aquestes
afectades que no tenien una solució plantejada, era important
i que, per tant, traslladava la preocupació -i un poc la queixa-
que això es donés per conclòs.

Aleshores, vàrem entendre al nostre grup parlamentari,
juntament amb altres grups, que era, crec que era important la
compareixença en aquesta comissió, perquè tengués prou
informació de la situació que hi ha, atès que, nosaltres, la nostra
responsabilitat no és ni donar la raó al director general de
Consum, ni donar la raó a una associació, sinó vetllar i garantir
tot el suport, i que els programes públics donin cobertura als
ciutadans, evidentment. I com que ens vàrem trobar amb un
plantejament i amb un altre per part d’una associació que, pel
seu objecte i finalitat, precisament és tenir cura i garantir
almanco la informació i l’assessorament en matèria de
consumidor, enteníem que l'eina i la via, més per resoldre-ho i
tenir aquesta comissió una informació més completa possible,
era demanar la seva compareixença. Tot i que va ser al mes de
juny, i és vera que han passat molts de mesos, des de Consubal,
ni a la Sra. Pons ni a la Sra. Borrás ni a mi, no ens han
traslladat l’interès o l’atemporalitat d'aquesta iniciativa.

Per tant, nosaltres duim i mantenim aquesta proposta en
comissió, sempre entenent, jo crec que parl pels altres grups,
però almanco en parlaré o subscriuré el que dic com a Grup
Parlamentari Ciutadans, que la línia és constructiva i la línia és
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rebre tota la informació en aquesta comissió, no pas fer un
judici de valor ni a priori ni a posteriori. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Igualment, per a la defensa d'aquesta iniciativa, té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, la Sra. Borrás.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda, diputats, diputades.
Bé, des del Grup Parlamentari Popular, com sempre, seguirem
vetllant pels consumidors de les Illes Balears i com que no hem
tengut cap comunicació que aquest problema estigui solucionat,
creiem que encara, maldament s'hagués fet dia 21 de juny,
encara resta activa aquesta sol·licitud.

Per tant, no afegiré res més i seguim donant suport que
pugui venir aquest senyor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, como la sustitución se ha producido de forma
ciertamente imprevista, pues vamos a decir que estamos en
contra, porque no consideramos que sea el lugar en el que este
señor tenga que dar las explicaciones, que ya hay un director
general de Consumo que lo puede hacer, y que hay otros
cauces, como las reuniones con grupos parlamentarios y otros
mecanismos a través de los cuales se le tendría que dar cabida
y escucha a Félix..., a, bueno, a Alfonso, perdón.

Ya está. En contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Seguint la dinàmica de la meva
predecessora, consideram que aquesta (...), primer de tot, que
gran part d’aquest contingut, ja ho ha dit la persona que ha
presentat la proposta, ha estat contestada per part del director
general. De totes maneres, creiem que hi pot haver mecanismes
parlamentaris per tal de si s'ha de complementar aquesta
informació, es pugui fer, independentment del que es faci en
una compareixença, una compareixença pot estar justificada si
en aquest cas no s’aporta la informació que es reclama.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos los asistentes.
Este tema que capitanea el Sr. Alfonso Rodríguez pudimos
conocerlo, todos los grupos que queríamos conocerlo, cuando
el Sr. Alfonso Rodríguez nos convocó a una reunión on line,
hace ya meses, a la que solamente acudimos, yo, en
representación de VOX, Unidas Podemos y MÉS per Mallorca,
los demás grupos, si hubiesen acudido, probablemente habrían
tenido información mucho antes.

Y, bueno, entiendo que ahora quieran pedir esta
comparecencia, si bien también me hubiese gustado que
hubiesen contado con VOX, ya que se han unido otra vez PP,
Ciudadanos y El Pi, y VOX ha tenido conocimiento, pues, una
vez que ya está presentado.

Evidentemente para mí no es ningún..., yo nunca pongo
ningún impedimento a que comparezcan aquí personas, siempre
que haya alguien, algún grupo interesado en que pueda dar su
opinión. Voy a apoyar esta iniciativa, pero ya digo que, en caso
de que se me hubiese invitado a participar, también la habría
solicitado, puesto que fui de las primeras personas que quiso
atender al Sr. Alfonso Rodríguez para saber cuál es la situación
de las personas perjudicadas por la quiebra de Dentix.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputades i diputats.
Bé, en aquest cas, no donarem suport a aquesta proposta atès
que ja es va demanar, el 18 de novembre del 2020, la
compareixença del director general de Consum, i aquesta
compareixença es va produir el 28 d'abril del 2021, donant les
explicacions pertinents, justament, de la situació que hi havia
i hi hauria mecanismes suficients per poder fer-ho també pel
mateix director general de Consum.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. BONA I CASAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, reincidir sobre els arguments
que s'han donat. Aquest és un tema sobre el qual el director
general de Consum ja va donar explicacions en compareixença
parlamentària en aquesta comissió, i consideram que hi ha
molts altres formats i espais en els quals el president de
Consubal pot donar les seves explicacions o el relat sobre els
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fets, i sobretot també perquè els diferents grups parlamentaris
obtenguin una resposta respecte d’aquest tema, i creiem que la
compareixença no és necessària.

Per tant, votarem en contra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabat el debat, passam a votar l'escrit RGE núm. 5915/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat l'escrit RGE núm. 5915/21,
presentat pels Grups Parlamentaris El Pi Proposta per les Illes
Balears, Ciudadanos i Popular, pel procediment d'urgència, de
sol·licitud de compareixença del Sr. Alfonso Rodríguez,
president de Consubal, per informar sobre la situació actual
dels afectats per la fallida de Dentix. 

I.2) Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
9751/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos
(article 46.3), pel procediment d’urgència, de sol·licitud de
compareixença de la Sra. Maria Antònia Font i Oliver,
directora general de Salut Pública i Participació, per
informar sobre la situació del cribratge de càncer de mama.

A continuació, passam al debat del segon escrit de l'ordre
del dia d'avui relatiu a l'adopció de l'acord respecte de l'escrit
RGE núm. 9751/21, presentat pel Grup Parlamentari
Ciudadanos, pel procediment d'urgència, de sol·licitud de
compareixença de la Sra. Maria Antònia Font i Oliver,
directora general de Salut Pública i Participació, per informar
sobre la situació del cribratge de càncer de mama. Per a la seva
defensa té la paraula per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Gómez per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. A veure si tenim més sort, el dia 9
d'octubre, surt als mitjans de comunicació una situació que
preocupa la ciutadania i a través d’un mitjà de comunicació
traslladava la..., diguéssim, preocupació, per no dir denúncia,
d’una coordinadora d'un programa, que no d’una infermera, un
facultatiu o un usuari, sinó la coordinadora d'un programa de
cribratge de càncer de mama, per la qual cosa deia que se
suspendria el programa de cribratge, és a dir, la cita i l'atenció
en aquell moment del funcionament ordinari del programa,
donat que, com venia avisant aquesta coordinadora, i venia
avisant a temps l'ib-salut i la direcció de l'hospital, es
produirien dues baixes de personal especialitzat, infermeres en

aquest cas, per una qüestió previsible ja i anunciats trasllats, per
concurs o per oposició, a la vegada que una jubilació.

Aleshores, i en la línia del que ha assegurat i que entenem
que és important, que és la continuïtat d'un programa
fonamental, que és una de les causes, és a dir... que és una greu
patologia el seu diagnòstic, és una greu patologia el fet de patir
aquesta malaltia quan no s’ha tengut el diagnòstic, la suspensió
era important, nosaltres vàrem entendre, de fet, férem una
pregunta a la consellera en el plenari, i no... la resposta no va
ser satisfactòria, evidentment.

I l'any... el dia internacional que commemora el tema del
càncer de mama per a la conscienciació social i, evidentment,
per reivindicar, com hem fet en declaracions institucionals i a
iniciativa en aquest cas que van donar suport tots els grups, a
iniciativa de Ciutadans, una de les qüestions és la importància
de la detecció, de la prompta detecció, per tant, del programa
de cribratge que és fonamental.

I el director..., el president de l'Associació Espanyola
Contra el Càncer de les Illes Balears, en aquest sentit, va
presentar una campanya que es diu “Sacar Pecho, con motivo
mundial del cancer de mama”, insistesc que es va fer dia 19
d'octubre, i manifestava l'impacte que ha tengut la pandèmia en
la demora de la detecció, en el retard en les consultes i en les
citacions i greument per la insuficient... per la manca de
personal suficient per atendre’l.

Arran d'això, evidentment, nosaltres vàrem introduir una
sol·licitud de compareixença perquè entenem, enteníem que era
important no tan sols el que es denunciava, sinó a més conèixer
les disfuncions que s'havien produït, conèixer els recursos que
el Servei de Salut i directament la Direcció General de Salut, de
qui depèn orgànicament aquest programa, donàs les
explicacions de les mancances i de la situació del servei i, entre
altres coses, a més a més, conèixer els recursos que necessitaria
aquest programa, evidentment, ja per donar-li nosaltres el
suport que pertocàs.

Quant al retard del diagnòstic, la manca de professionals,
que ja també s'ha evidenciat, a la compareixença, del dia 2 de
febrer, del president de l’Associació Espanyola Contra el
Càncer aquí, en aquesta comissió, el doctor Reyes, va ratificar
encara més el diagnòstic que ja coneixíem, que era el que ha
suposat la pandèmia en la demora a l'atenció a les consultes,
l'ajornament de consultes i en les intervencions quirúrgiques, la
programació quirúrgica urgent.

Per tant, el programa de diagnòstic de càncer de mama,
evidentment, ha patit aquest retard i aquestes disfuncions i,
sobretot, el que denunciava: els insuficients recursos de metges,
d'oncòlegs i d’infermers i infermeres especialitzats. 

Per tant, creiem necessari de bell nou que un tema tan
cabdal, que ha estat una inquietud constant d’aquesta comissió,
el tema de la malaltia del càncer en els diferents vessants, el
tema del càncer de mama crec..., crec no, estam ben segurs des
del nostre grup parlamentari que és un tema de prioritat en
l'agenda d'aquesta comissió i, per tant, objecte de debat, i que
ha de comparèixer aquí la seva màxima responsable per donar
informació de la situació, entenc que justificarà i que s'han

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109751
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202109751


SALUT / Núm. 73 / 23 de febrer de 2022 1303

solucionat amb les dues places que s'han incorporat i que han
substituït aquelles dues infermeres que varen concursar, però
volem que traslladi que hi ha garantia de continuïtat, fins i tot
les propostes de millora.

I jo per..., com que no tenc un altre torn de rèplica, pels
procediments del que suposa aquesta iniciativa duta aquí, els
vull dir que des del nostre grup parlamentari les propostes de
compareixença són la línia que sempre hem reiterat, rebre
informació i tenir capacitat de proposta a aquesta comissió per
a la millora dels serveis públics. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Volia fer un poquet de memòria,
això és un programa, el Programa de càncer de mama, que es
va iniciar el 1998, és un programa que sempre ha tengut
moltíssimes dificultats i dia 9 d'octubre, com bé ha dit el senyor
representant de Ciudadanos, es va veure interromput; es va
veure interromput per una falta de previsió de no atendre unes
jubilacions i una falta de previsió perquè una infermera es
jubilava i l’altra havia guanyat una plaça al Servei de Salut a
Son Espases i se’n havia d’anar, i aleshores varen quedar
moltíssimes persones sense cita.

 Això, a més, que a la situació de pandèmia que hem viscut
hi va haver una aturada d’aquest programa de més de tres
mesos. Això comporta un retard en el diagnòstic i un retard de
les citacions que afecta moltíssimes dones. Com que..., després
més endavant, votarem una PNL que du el Grup Socialista que
parla d’una proposta de Salut per a Tots, és una proposta de la
Unió Europea, i una de les coses que es vota en aquesta PNL
és precisament el Pla europeu contra el càncer. El Pla europeu
contra el càncer en una de les coses que fa més insistència és en
la inequitat i com que el fet que no hi hagi un pla de prevenció
de càncer de mama en aquestes illes com cal, és una falta
d’equitat molt grossa, creiem que aquesta compareixença és
molt important. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Bueno, seré tremendamente breve. Votaremos a favor de
todos los puntos, excepto... bueno, del punto 3...

(Se sent una veu inintel·ligible de fons)

¿Cómo?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Ah, perdón, que estamos en la comparecencia..., perdón,
estoy...

LA SRA. PRESIDENTA:

Estamos en la comparecencia...

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Es mi primera vez aquí sustituyendo...

Votaremos en contra de la comparecencia. Bueno, pues no
hay mucho más que decir, simplemente, pues que ya se han
dado las explicaciones oportunas, que es un tema que está
solventado ya y que..., pero sí que lo tenemos muy en cuenta y
creemos que ya está.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Breument, votarem en contra i
explicaré un poc perquè.

De les informacions que han sortit als mitjans de
comunicació i que han motivat aquesta sol·licitud de
compareixença, també hem de dir que han sortit altres
informacions a posteriori, com l'entrevista que es va fer a
Carmen Sánchez-Contador, la coordinadora de l’Estratègia del
Càncer de Balears que va afirmar que, efectivament, hi havia
hagut aquesta aturada.

Efectivament, el Sr. Reyes, quan va comparèixer aquí fa
unes setmanes ens va exposar el problema en general,
evidentment..., els problemes en detecció de càncers són, no
només amb el càncer de mama, hi ha hagut problemes en
general, no només en una qüestió, i la Sra. Carmen Sánchez-
Contador, en aquesta mateixa entrevista que fa després de les
informacions que motiven aquesta petició de compareixença,
ho afirma i diu que el problema, primer, s’està solucionant i
que ha estat una qüestió de dues setmanes la interrupció total
d’aquest cribratge. Per tant, creiem que davant això, és exagerat
demanar una petició de compareixença.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Gracias, presidenta. Nosotros, como ya he dicho en la
propuesta de comparecencia anterior, siempre estamos a favor
de que comparezcan en este Parlamento las personas que se
considere por los grupos, para explicar cualquier tema que
afecte a las Islas Baleares y que afecte a materia sobre la que
este Parlamento tiene competencias, como es el caso, por
supuesto, de la directora general de Salud Pública y
Participación, en cuanto al programa de cribado de cáncer de
mama, un tema tan sensible y tan importante para la vida de las
mujeres, precisamente en esta comunidad.

Me ha sorprendido la negativa de Unidas Podemos, un
grupo que siempre quiere abanderar esta defensa de las mujeres
y que, bueno, con unas explicaciones no demasiado
convincentes, se niega a que comparezca.

Por mucho que la Sra. Maria Antònia Font Oliver haya
explicado en medios de comunicación o por mucho que
hayamos tenido conocimiento, a través de entrevistas, según ha
dicho el portavoz de MÉS per Mallorca, al final esto es el
Parlamento balear, esta es la sede de la voluntad popular de
Baleares y es obligación de los diputados del Parlamento
controlar al Gobierno, y también debería ser obligación de los
miembros del Gobierno acudir aquí si el Parlamento se lo pide,
como así es. 

Lo que me extraña es que el Parlamento no se lo quiera
pedir y que los cargos públicos del Gobierno de Baleares se
escondan detrás de los grupos que le prestan apoyo, me parece
una actitud un poco cobarde ¿no? Yo creo que si uno es
consejero de salud o director general del Gobierno de Baleares
tiene que estar preparado y asumir que, evidentemente, va a
gestionar, pero que estamos en una democracia y que va a
haber otros grupos políticos que le van a pedir explicaciones de
su gestión. Esto es algo muy básico, si alguien no está
preparado para comparecer en este Parlamento y dar
explicaciones, lo que tendría que hacer es dimitir y no
dedicarse a esto, y no esconderse detrás de los grupos que les
dan apoyo. 

Gracias, presidenta. 

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, senyores i senyors diputats. És una
decepció que vostès diguin que no, dues vegades, a peticions de
compareixences. Estic segura que si fos a l'inrevés i vostès
demanassin compareixences, els frustraria que els partits que
donen suport al Govern frenin, topin, capin una petició de
compareixença, simplement per recaptar informació, que és la
manera que tenim.

I per favor, no ens diguin que ens llegim entrevistes allà on
es diu que les coses ja estan arreglades, perquè això ja és de
traca! Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara el torn del Grup Parlamentari Mixt, el Sr.
Sanz té la paraula. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en aquest cas tampoc no
donarem suport a aquesta compareixença, justament pels
motius que ja s'han expressat, que és que les informacions ja
estan donades sobre el que ha succeït en aquesta qüestió. 

El que sí és cert és que és curiós que un grup que decideix
no comparèixer quan ho ha de fer, doni lliçons a la resta de
quan han de comparèixer o no han de comparèixer,
senzillament és curiós; perquè si és obligació dels càrrecs
públics, també ho és dels diputats  assistir a les comissions, a
les ponències que hi ha de cada una de les lleis que es fan en
aquest parlament i que després decideixen no comparèixer,
perquè consideren que no és adequat. Però després sí que
donen lliçons a altres grups de la potestat parlamentària que
justament tenen cada un dels grups. 

També s'ha parlat de les especialitats que hi ha, sí que és
important ressaltar que hi ha set especialitats, cap de les quals
és d’oncologia mèdica, justament de les 7 especialitats
d’infermeria cap d'elles és d'oncologia mèdica. Doncs podria
ressaltar que són exactament obstetricoginecològica, salut
mental, treball, geriàtrica, pediàtrica, familiar i comunitària i
cures medicoquirúrgiques. I sí que és cert que les persones que
fan, les infermeres que fan aquestes qüestions, tenen pràctica,
pero no existeix aquesta especialitat com a tal en les cures
d'infermeria. 

També ressaltar que si va haver-hi un trasllat per
oposicions, també és perquè es van fer oposicions, tanta sort
que es fan oposicions a les Illes Balears, justament perquè
persones puguin tenir places fixes, perquè, si no..., és cert que
no hauria d’haver-se donat, i també es va explicar.

També és cert que ha passat una pandèmia i que hi ha hagut
problemes en moltes qüestions, a Formentera ja he explicat
aquí què ha passat, que hem tengut problemes, però justament
la qüestió oncològica és la que no ha sofert.

Llavors si tenim les explicacions i tenim la informació, no
és procedent aquesta compareixença.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Parlam d'una compareixença de la
directora general de Salut Pública, un càrrec del Govern que ja
va tenir l’oportunitat de comparèixer en aquesta mateixa
comissió fa alguns mesos, per valorar la gestió de la pandèmia
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en aquell moment, no record la situació concreta de la
pandèmia, però sí que va comparèixer amb aquest objecte.

Parlam d'un càrrec, de la directora general de Salut Pública
que, juntament amb tot l'equip de la Conselleria de Salut i de la
resta del Govern, s’ha deixat la pell des del primer dia i fins ara
en la gestió de la situació derivada per la COVID-19, per la
situació originada per la pandèmia de la COVID-19, amb
episodis, també ho vull recordar, molt desagradables cap a la
seva persona, que, des del nostre grup, valoram favorablement
que s'hagin resolt de la manera com s'han acabat resolent
aquests episodis a què em referia i que segur que tots tenen al
seu cap. 

I és veritat que el dia que va comparèixer la directora
general de Salut Pública, la Sra. Maria Antònia Font, es va
obrir en canal en el moment de donar les explicacions que va
donar, és cert que haguessin pogut plantejar la compareixença
d'una altra manera, però es va obrir en canal.

I com que, en lloc d’empatitzar els grups de l'oposició, o
alguns grups de l'oposició, varen aprofitar aquella situació per
aprofitar-ho políticament, des del nostre grup votarem en contra
d'aquesta iniciativa, pel motiu que he exposat; i també perquè,
encara que, i evidentment, el nostre grup i el Govern està
totalment sensibilitzat amb el tema del càncer de pit i amb
qualsevol altre tipus de càncer, i que quan hi ha un problema en
aquest sentit, com s'ha comentat aquestes darreres setmanes i
posat damunt la taula alguns problemes, s'han resolt, crec que
també el mateix Govern demostra el seu compromís amb els
cribratges en relació amb el càncer de pit, com amb la resta.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Acabat el debat, passam a votar l'escrit RGE núm.
9751/21.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions? Entenc que cap.

Per tant?

LA SRA. SECRETÀRIA:

6 vots a favor, 7 en contra.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda rebutjat l’escrit RGE núm.
9751/21, presentat pel Grup Parlamentari Ciudadanos, pel
procediment d’urgència, de sol·licitud de compareixença de la
Sra. Maria Antònia Font i Oliver, directora general de Salut
Pública i Participació, per informar sobre la situació de
cribratge de càncer de mama.

II.1) Proposició no de llei RGE núm. 7014/21,
presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Balears, pel procediment d’urgència, relativa al
restabliment immediat del servei mèdic a la unitat bàsica de
salut de la Colònia de Sant Pere.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 7014/21, presentada pel Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears, pel procediment d'urgència,
relativa al restabliment immediat del servei mèdic a la unitat
bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere. Per a la seva
defensa, té la paraula, pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei es va
registrar en un moment d'urgència, així és, el 26 d'agost, i així
la vàrem enregistrar. Nosaltres hem de dir, tot d'una passaré a
les peticions que fèiem, que ja sabem que hi ha hagut qüestions
de part d’acords d'aquesta proposició no de llei que han estat
solucionades, però vaig a l’origen i no l’hem retirada perquè
tenim problemes que cíclicament es repeteixen a la nostra
comunitat autònoma, vendrà una temporada alta, i veurem el
que passa. 

L’hem retirada simplement per recordar que això pot
passar, que esperem que no torni a passar i que les solucions
que han posat damunt la taula, es perpetuïn en el temps, perquè
els ciutadans tenguin sempre la millor resposta possible a les
seves necessitats.

Però bé, he començat pel final, vaig al principi d’aquesta
iniciativa: es va suprimir el servei mèdic de la unitat bàsica de
salut de la Colònia de Sant Pere el dia 5 d’agost, nosaltres
vàrem registrar, com deia, aquesta petició el dia 26 d’agost, per
falta de personal; una baixa i una renúncia en el Centre de Salut
d’Artà va provocar que els metges, que atenien la unitat bàsica
de la Colònia, no s'hi poguessin desplaçar i va provocar la
supressió d'aquest servei.

És que, a més a més, suposa que els residents i també els
turistes, no hem d'oblidar com creix la població flotant en
temporada alta, no només de la Colònia de Sant Pere, sinó
també d'altres nuclis de població, com és S’Estanyol,
Montferrutx i Betlem, que necessiten assistència mèdica, s'han
de desplaçar al Centre de Salut d'Artà, situat a 14 quilòmetres
de distància. 

Sé que comprenen perfectament que aquestes situacions són
doloroses, que no poden atendre, o no poden veure ateses les
seves necessitats de salut, tan important i, a més a més, ara
mateix, i per això nosaltres proposàvem que el Parlament,
primer, instàs el Govern a restablir el servei mèdic quatre dies
a la setmana a la unitat bàsica de salut de la Colònia de Sant
Pere, el més aviat possible, per facilitar l'accés a l'Atenció
Primària a residents i turistes de la Colònia i dels nuclis de la
població que ja he esmentat.

I també que el Parlament instàs el Govern a restablir el
servei d'extracció de sang a la unitat bàsica de la Colònia, com
a mínim una vegada al mes.
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I m’aclariré: aquest segon punt en aquests moments està
caducat, ja sé que..., i els vull donar l'enhorabona per això, que
dos pics per setmana ja es fan les extraccions de sang, nosaltres
ho demanàvem un pic cada mes, així que vostès han cobert
aquesta petició amb escreix. Però, en qualsevol cas, no la
retiram perquè pensam que això no s'ha de repetir i, a més,
volíem fer en veu alta la petició, la queixa, la..., sí, sobretot la
petició que feien els ciutadans de la Colònia i també residents,
vull dir, els turistes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Obrim ara un torn de fixació de posicions, pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Borràs.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ: 

Gràcies, presidenta. Bé, jo acostum a preparar-me les PNL
i vaig cridar per telèfon i, efectivament, el servei estava
restablert, sí que em varen dir que no sempre era el mateix
horari, que la gent ho solia saber, però que de vegades era a les
dotze, de vegades era a les deu, a mi la pàgina web em posava
que s'obria a les dotze i justament a les dotze ja s'havia tancat.
Però, bé, està clar que el servei està restablert i sobretot la gent
major i vulnerable de la Colònia de Sant Pere té servei mèdic.
I, efectivament, hi havia un servei d'extracció de sang que es
feia dos pics per setmana.

Per tant, donarem suport a aquesta PNL, com no podria ser
d'altra manera. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Gracias. Efectivamente, todo está volviendo a la normalidad
y, por lo tanto, habría que hacer una pensamiento de estos
procedimientos, que el restablecimiento de estos servicios que
solicita El Pi Proposta per les Illes, y nosotras vamos a votar a
favor porque algunas cosas ya se están haciendo, como bien ha
comentado Lina, y otras también se están cubriendo, por
ejemplo, el punto 2, pues se cubre durante cinco días a la
semana, bien con un médico o bien con una enfermera.

Así que nada más, a favor. Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara, per part del Grup Parlamentari Ciudadanos,
al Sr. Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Jo, Sra. Pons, em costa donar suport a
una iniciativa que diu restablir, una cosa que està establerta i

s’ha constatat. Jo li propòs que vostè reformuli i li donarem
total suport a exigir “el mantenir”, que és la filosofia que vostès
duen a aquesta proposició, és a dir, “mantenir de forma
contínua el servei”. Perquè entenc que vostès el que demanen,
i ho han demanat a altres iniciatives i nosaltres les hem
suportades, és que les unitats bàsiques de salut no es tanquin i
evitin, evidentment, l'atenció a la proximitat, l'equitat territorial
i el famós municipalisme que el Servei de Salut i grups que
donen suport al Govern en presumeixen, i hi estam d'acord,
però una unitat bàsica oberta evita el desplaçament, siguin 14
o siguin 8 quilòmetres i, a més a més, en una situació de
pandèmia evita el fet que estigui oberta a 14 quilòmetres del
centre de referència de salut, evita que aquesta gent s'aturi o
almanco tenguin moltes més consultes els metges i infermeres
i el personal administratiu que pugui haver-hi al centre de salut,
en aquest cas seria el d'Artà. 

Per tant, nosaltres estam totalment d'acord que aquest servei
ha de ser permanent, ho hem dit altres vegades i, a més, a través
de pressuposts hem fet esmenes perquè es garanteixi  el
funcionament continu de les unitats bàsiques de salut, pels
criteris que he dit, de bona atenció, de proximitat, d'equitat
territorial. I, per tant, crec que la seva proposició no de llei,
però em costa aprovar una cosa que està millor que com vostès
demanen aquí que es restableixi, perquè jo no tenia la
informació, però si van més vegades a fer les extraccions...

I jo el que crec, i si a vostè li sembla bé, si reformula o
s’autoesmena o proposa una transacció en el tema que “es
mantengui”, nosaltres li donaran totalment suport, si no..., miri,
jo li votaré que sí, perquè sembla que tothom hi votarà que sí,
però és una llàstima que es desvirtuï un poc la seva iniciativa,
a la qual, ja li dic, i vostè ho sap d'altres altres vegades que hem
debatut el tema de les unitats bàsiques de salut, que nosaltres
donam total suport a aquesta necessitat d'equitat i a aquest
funcionament continu d’un servei públic de salut, de qualitat i
eficient. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Breument, presidenta. Des del Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca donarem suport, com hem fet en altres ocasions, quan
hi ha hagut problemes a unitats bàsiques de salut, de vegades en
temporada d'estiu.

Només recordar una qüestió, i El Pi ho sap molt bé, el Partit
Popular també ho sap molt bé, perquè són formacions
polítiques que estan molt implantades a nivell territorial, que
aquestes problemàtiques moltes vegades afecten no sols un lloc
concret  sinó que afecten distintes bandes del territori, i que de
vegades hem de ser justos, que quan instam a restablir un servei
a una unitat bàsica de salut pensem que per ventura n'hi ha
d'altres que també han estat o estaran en aquesta situació, i les
tenguem en compte. Moltes gràcies. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Nosotros estamos a favor de esta
iniciativa o como mínimo del espíritu de esta iniciativa.
Estamos hablando de que se suspende un servicio de salud, que
para nosotros es algo básico para la ciudadanía, y así debería
hacer para todo el mundo, porque hay una baja y una renuncia,
no es porque estén atendiendo a la pandemia o a otros trabajos
derivados de la pandemia, sino por un problema de falta de
personal.

Me gustaría, por eso, para intentar que esta PNL no quede
desvirtuada, porque, además, creo que así como está redactada,
pues, no avanzamos nada porque, como ya se ha restablecido
el servicio, me gustaría proponerle a la Sra. Pons una enmienda
in voce por si le parece oportuno mejorar el texto. Y en la
primera proposición de acuerdo pues sería: "El Parlament insta
el Govern de les Illes Balears a no tornar suprimir el servei
mèdic quatre dies a la setmana a la unitat bàsica de salut de
la Colònia de Sant Pere, per facilitar l'accés a l'atenció
primària a residents i turistes de la Colònia de Sant Pere i dels
nuclis de població de s'Estanyol, Montferrutx i Betlem".

O sea, sería, en vez de "a restablecer", "a no volver a
suspender", y quitar "el més aviat possible". Yo propongo esto,
no sé si la Sra. Pons estará de acuerdo o no.

En cualquier caso, yo votaría a favor de esta iniciativa, pero
lo hago simplemente con un ánimo constructivo y de que la
PNL pues pueda tener un poco más de sentido. 

También en el segundo punto, pues: "El Parlament insta al
Govern de las Illes Balears a continuar ofreciendo el servicio
de extracción de sangre en la unidad básica de salud de la
Colònia de Sant Pere", y quitaría "como mínimo una vez al
mes" porque, claro, ahora mismo es una vez a la semana y, por
tanto, si ponemos como mínimo una vez al mes podemos ir en
contra de los intereses de la población de la Colònia de Sant
Pere. Por tanto, en caso de que quedase así, yo me abstendría
en este segundo punto.

Gracias, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, Sra. Pons, com entendrà
donarem suport a aquesta proposta perquè sabem justament què
és que, per mancança de professionals, per qüestions molt
diverses, puguin faltar. Sí que és cert que hi ha hagut
intervencions que parlen de mantenir i és important, bé, que...,
sí que és cert que l'he escoltada atentament i vostè ha explicat,
justament, el que li esmenen, ha explicat que el dia que la varen

presentar era l’agost de l'any passat i que la debatem ara mateix
en febrer, i llavors, en el transcurs d'aquest període, ja s'ha
restablert el servei i fins i tot s'ha millorat.

Llavors, estam a favor de la proposta que fan i també si
posen el que sigui de “mantenir”, perquè justament és l'esperit,
crec, dels que som a aquesta comissió, que el servei de salut
sigui el que correspon als ciutadans de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Aquesta PNL deriva d’una situació
puntual de manca de professionals sanitaris que es va produir
a un moment molt concret, que era durant l'estiu passat en el
marc...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... -tenc la paraula jo, gràcies-, en el marc de la cinquena onada
de la pandèmia.

En aquest sentit el Servei de Salut va fer tots els esforços
necessaris per poder suplir aquesta manca de professionals i, de
fet, l'exemple més clar és que aquesta PNL es va registrar dia
26 d'agost i des d’un dia abans, des del 25 d'agost, ja s'havia
restablert l'assistència mèdica, almanco cada dimecres, a la
unitat bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere.

Així i tot, des del nostre grup reconeixem que, com
qualsevol servei que es presta, des del moment que es deixa de
prestar ja genera problemes i situacions complicades per a tots
els usuaris d’aquell servei. Però, val a dir, en aquest sentit, que
la població no va quedar desatesa en cap moment, atès que es
va mantenir l'assistència d’infermera a la unitat bàsica de salut,
es va mantenir l'atenció domiciliària, es va mantenir
l'assistència mèdica en el Centre de Salut d'Artà i, evidentment,
es va mantenir el servei d'urgències extrahospitalàries per part
del 061. 

Així i tot, com he dit, des del primer moment va existir la
voluntat per part del Govern de resoldre aquesta qüestió i des
del mes de setembre es va recuperar l’horari habitual d'aquesta
unitat bàsica de salut. 

Actualment el metge hi assisteix tres mitges jornades
setmanals, i la infermera dos pics a la setmana i, d'aquesta
manera, entre les jornades que realitza el metge i les que ocupa
la infermera, que hi assisteix dos pics per setmana, es cobreix
aquesta unitat bàsica de salut durant tota la setmana; aquesta
unitat bàsica de salut amb aquests dos professionals queda
coberta durant tota la setmana.

I en relació amb el segon punt, també val a dir que des
d’aquest mes de febrer s'ha recuperat el servei d'extracció de
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sang a aquesta unitat bàsica de salut, tal com estableix aquest
segon punt de la PNL presentada pel Grup Parlamentari El Pi. 

Per tant, com la resta de grups, el Grup Parlamentari
Socialista votarem favorablement aquesta proposició no de llei.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Pons, vol fer vostè un recés o vol continuar? 

LA SRA. PONS I SALOM:

És que se m'han proposat dues coses, que és “mantenir” i no
“tornar suprimir..., i, és clar, hauríem d’arribar a un acord...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per això...

LA SRA. PONS I SALOM:

Per tant, podem fer un recés i llavors ja...

(Remor de veus)

Van bé les dues coses. Idò, jo crec que “mantenir” seria la
paraula correcta, si al Sr. Gómez li sembla bé. I també em
sembla bé posar “mantenir” en el servei d'extracció de sang en
el segon, per tant, podria ser aquest “mantenir”. Llevar
“restablir” i posar “mantenir”, si els sembla bé a la resta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que hem arribat tots a un acord?

LA SRA. PONS I SALOM:

Si els sembla bé, a tots?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga, idò. Ara sí, en torn de contradiccions, té la paraula
la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, moltíssimes gràcies, a tots els companys d'aquesta
comissió pel suport unànime als veïnats de Sa Colònia de Sant
Jordi. Hem de recordar que els mesos d'estiu les coses es
compliquen, i és cert que no l'hem retirada sabent que la
situació s'havia solucionat, però així i tot, parlant amb
professionals i parlant amb veïnats de la Colònia de Sant Pere,
passen pena que això no es torni repetir. Per això hem pensat
que era un gest i que, a més, podíem fer un gest conjunt i
compartit en aquesta comissió, per recordar que això no s'ha de
tornar eliminar de cap de les maneres.

Només vull dir al Sr. Ferrà que no és que parlem de Sa
Colònia de Sant Pere, és que parlam de la Colònia de Sant
Pere, parlam de moltíssims municipis de les Illes Balears, el
que passa és que vostè, fins fa molt poc temps, no era membre

d'aquesta comissió, però ja veurà com aniran desfilant moltes
unitats bàsiques de tota la comunitat.

Gràcies a tots.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, sí que li agrairia... -el debat ha acabat. Sí? No, no,
jo sé per què ho feia, Sra. Pons.

Sra. Pons, passarà al Sr. Lletrat com quedaria exactament,
eh? Entenem.., entenem, no, jo entenc que, al final, vostè no
retira res, es mantenen els dos punts i allà on posa “restablir”
ho canviam per “mantenir”, no és vera?

LA SRA. PONS I SALOM: 

Així és, presidenta, en els dos punts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PONS I SALOM:

Bé, idò vaig a veure el lletrat, o fem un recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

“Mantenir”... És així?

LA SRA. PONS I SALOM:

És que puc llegir com és i així ja està, no?

LA SRA. PRESIDENTA: 

Vinga, idò, llegeix.

LA SRA. PONS I SALOM:

“El Parlament insta el Govern de les Illes Balears a
mantenir el servei mèdic quatre dies a la setmana a la unitat
bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere”. Eliminam, així és,
“el més aviat possible” i posam “per facilitar l'accés a l'atenció
primària a residents i turistes de la Colònia de Sant Pere i dels
nuclis de població de S’Estanyol, Montferrutx i Betlem”.

I en el segon punt posaríem: “El Parlament insta el Govern
de les Illes Balears a mantenir el servei d'extracció de sang de
la unitat bàsica de salut de la Colònia de Sant Pere.“ Jo no
llevaria “com a mínim una vegada al mes”, perquè ens garantim
això, perquè, si no, si és cada sis mesos, si les coses canvien...,
ho deixaria així.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vinga, idò. Podem donar aquesta proposició no de llei
aprovada per unanimitat? Tots els portaveus hi estau d'acord?
Idò, en conseqüència, queda aprovada per unanimitat.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 11794/21,
presentada pels Grup Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a impuls de la
campanya HealthyLifestyle4All.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11794/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a
l'impuls de la campanya HealthyLifestyle4All.

Per a la seva defensa, té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, novament, presidenta. Moltes vegades, a la
comissió, i també a la Comissió de Salut i també al Ple ens
referim a qüestions lligades a l'àmbit de salut, a un àmbit
competencial autonòmic i estatal, però poques vegades miram
cap a la Unió Europea, la Comissió Europea i les iniciatives
que des d'Europa es desenvolupen en matèria de salut o de salut
pública, més concretament.

Per això, aquesta PNL no pretén una altra cosa que donar
trasllat i projecció a aquesta iniciativa de la comissària de Salut
de la Comissió Europea, que té com a nom
HealthyLifestyle4All, i que té com a objectiu promoure la
millora de la salut i el benestar dels ciutadans i ciutadanes de la
Unió Europea.

Aquesta iniciativa es desenvolupa en base a tres objectius:
el primer és augmentar la conscienciació sobre els estils de vida
saludable a qualsevol edat; el segon és facilitar l'accés a
l’esport, a l'activitat física i a una alimentació saludable; i el
tercer és promoure un enfocament global en totes les polítiques
i sectors que vinculen la salut, el benestar i l'esport. 

Per portar a terme aquesta campanya, la Comissió Europea
ha previst un seguit d'accions com puguin ser, en primer lloc,
finançar projectes que donin suport a un estil de vida saludable,
amb una aportació a més a més econòmica, d'una quantia de
470 milions d'euros.

A més, també, preveu un premi de caire europeu, un
reconeixement a la importància de l'esport també a totes les
edats, per tant, un premi de caire transversal en el marc de
l'activitat esportiva.

També el desenvolupament d'una aplicació mòbil per a la
prevenció del càncer, d’acord amb els objectius que, com bé
deia, la Comissió Europea també ha plantejat en el marc del Pla
europeu de lluita contra el càncer.

També preveu desenvolupar una base de dades sobre
productes alimentaris amb informació sobre la seva qualitat
nutricional. I, finalment, abordar la qüestió d'una alimentació

sana i sostenible i la importància de l'activitat física i la salut
mental a totes les escoles, a tots els centres educatius. 

Si més no, aquesta campanya s’ha organitzat des d'un caire
institucional transversal i que, per tant, compet a totes les
institucions poder aplicar-la, conjuntament amb la societat civil
i amb organitzacions no governamentals, a més de les
administracions local, autonòmica i estatal, evidentment. 

Per això aquesta PNL no fa una altra cosa que instar el
Govern de l'Estat i el de les Illes Balears a participar
activament en aquesta campanya a través del disseny d'un
programa d'actuacions, relatives a les accions proposades per
la Comissió Europea en aquesta iniciativa, amb l'objectiu de
promoure una vida saludable entre la població espanyola i
també a la nostra comunitat autònoma. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per a la seva defensa, també, té la paraula pel Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

Pues nada, a nosotras nos gustaría que se votase a favor,
pero las explicaciones que ha dado el compañero, como hemos
hecho la iniciativa conjunta, nos valen, así que no haremos más
intervención. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

També, per a la defensa d'aquesta iniciativa, per part del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La iniciativa parlamentària
evidentment és el suport a una campanya que ja ha estat ben
explicada per part del portaveu socialista, subscrivim les seves
paraules i no hi ha res més a afegir. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, vull expressar la
més profunda decepció amb els grups que formen part d'aquest
govern, perquè no acab d'entendre com poden promoure una
iniciativa com aquesta i, després, quan un altre grup els proposa
saber l'estat d’un programa que ara, per una part, el
promovem..., quan un altre grup els proposa que mirem l'estat
perquè tal vegada aquest programa es pugui beneficiar
d'aquesta iniciativa, ens diuen que no. Això em decep, em
decep com a metge, com a persona i com a representant de la
ciutadania. 

És una proposta, com han explicat els grups -aquesta que
ens acaben de presentar- és una proposta amb molt d'interès la
qual aborda qüestions que preocupen, no només des d'un punt
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de vista de la salut, sinó també des d'un punt de vista de la
consecució d'uns objectius de desenvolupament sostenible; que
promou uns beneficis mentals i físics que tenen un valor
indiscutible; posa en relleu, precisament, els estils de vida que
nosaltres la setmana passada vàrem promoure des d'aquesta
comissió, perquè va cap a una alimentació més sostenible, i
promou unes pràctiques empresarials i de comercialització, tant
responsables, molt responsables, en els sectors d'alimentació.

Si miram un poc, les darreres dades que ens dona
l’eurobaròmetre ens diuen que prop de la meitat dels europeus
no practica esport ni fa exercici mai, i que aquesta proporció ha
augmentat els darrers anys, que només una de cada set persones
de quinze o més anys menja almenys cinc porcions diàries de
fruites o hortalisses, mentre que un de cada tres no en
consumeix diàriament.

Promoure aquest estil de vida i, a més, d'una forma com la
promou aquesta iniciativa, que el que pretén és que, a més de
promoure estils de vida saludable i alimentació saludable,
promou un exercici físic, sobretot intergeneracional, que era el
que dèiem quan parlàvem de l'estil de vida mediterrani, que no
només era una forma de alimentar-se, sinó que era una forma
de vida.

Crec que no es pot dir que no, per coherència, a aquesta
proposta. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Envers aquesta proposició no de llei
que du aquí instar materialitzar una iniciativa que la Comissió
Europea en el mes de setembre va llançar, dins l’enfocament
global que planteja la comissió respecte de la millora de les
polítiques públiques de salut dels ciutadans europeus. I va en
l'estratègia... nova definició de l'estratègia enfront del tema de
la salut que passa des de la prevenció a la promoció de la salut,
i dins aquesta promoció de la salut, les actuacions concretes
que vagin cap a la millora o la promoció de l'estil de vida
saludable i la promoció d'hàbits saludables. I concretament
aquesta que es planteja aquí és la més vinculada, entre altres
coses, a l'àmbit de l'activitat esportiva.

Per tant, nosaltres evidentment li donarem suport, com li ha
donat suport el nostre grup... el Grup Liberal del Parlament
Europeu en què nosaltres evidentment subscrivim les iniciatives
que preveu la comissió en totes aquestes iniciatives en aquest
àmbit. 

Per tant, li donarem suport. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Desde luego, la finalidad de esta
proposición no de ley creo que es compartida por todo el
mundo, todos queremos que las personas tengan una vida sana
y saludable.

El problema es que la propuesta de acuerdo que nos
plantean los grupos que dan apoyo al Gobierno es muy amplia,
es muy amplia en sentido de diseñar un programa de
actuaciones, y yo no sé en qué va a consistir este programa de
actuaciones; no sé si..., pues... no sé, a lo mejor vamos a tener
un consejero que nos diga, pues, que no hay que comer carne
los lunes, por ejemplo, ¿eh?, que esto, que parece un ejemplo
un poco surrealista, ya lo hemos vivido por parte de un ministro
de España. 

Por tanto, como no sé en qué va a consistir este programa
de actuaciones, y por supuesto que estoy a favor de una
población sana y saludable y estoy a favor de que se
promuevan acciones, no puedo votar en contra de esta
iniciativa, pero, por cautela, tampoco votaré a favor, y esperaré
a que el Gobierno balear nos presente este programa, y luego
ya daré mi opinión sobre el programa y sobre si las actuaciones
que proponen consideramos que son adecuadas o no para
conseguir los objetivos que plantea la Unión Europea. 

Me abstendré. Gracias.

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, presidenta. Nosaltres hi votarem a favor. Només
em faig una pregunta: d’aquests 470 milions d'euros que
serviran per finançar projectes que donin suport a un estil de
vida saludable per part de la Comissió Europea, quants
n’arribaran a Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Donarem suport a aquesta
iniciativa, justament perquè, Sra. Ribas, per saber què és
aquesta iniciativa només feia falta entrar a la pàgina web de la
Unió Europea i mirar HealthyLifestyle4All i explica quins són
els principis d'aquesta iniciativa, llavors amb això podria donar
suport o no donar-lo, només feia falta fer això, i està en anglès,
però, bé, si no es pot produir també.

Dir també a la Sra. Borrás que és curiós que parli de
decepció i de coherència en aquesta cambra, quan demanen
qüestions que quan han tengut l'oportunitat de governar no han
finançat.
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Referit a aquesta iniciativa, sí que és important que el que
serveix per conscienciar fa falta que la l'estil de vida saludable
arribi a totes bandes, perquè sí que és cert que s’ha vist que la
majoria de malalties que tenim avui en dia vénen per un estil de
vida no saludable.

Llavors és per això que li donarem suport, justament perquè
el Parlament de les Illes Balears s'impliqui dins aquesta
campanya, que no és la primera, i n’hi ha hagut d’altres,
aquesta ve d'una altra campanya que va haver-hi en un anterior
període i que era relativa a educació i en aquest camp està
plantejada, es va plantejar dia 23 de setembre del 2021,
justament per aquest comissari, per explicar a tots els grups
esportius arreu de tota Europa quines podrien ser les polítiques
per arribar a tota la gent per tenir un estil de vida més
saludable.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions té la paraula per part del Grup
Parlamentari Socialista el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, gràcies. Novament, presidenta, en primer lloc vull agrair
a tots els grups el suport que han traslladat a aquesta iniciativa
i traslladar algunes respostes a les qüestions que s'han plantejat.

Per part del Grup Parlamentari Popular, crec que he
explicat el motiu pel qual el nostre grup votava en contra de la
compareixença que hem debatut anteriorment, si no ha quedat
clar, Sra. Borrás, li puc explicar, al marge d’aquest debat,
perquè entenc que ara no pertoca. En qualsevol cas, a mi també
em decep que vostè, que és professional sanitària i que ve aquí
a fer una defensa clara de les accions que s'han de portar a
terme per part del Govern en la lluita contra el càncer, voti,
vostè i el seu grup, en contra del pressupost íntegrament
d'IDISBA, que una de les seves actuacions més clares és la
investigació contra el càncer, i ho faci sense plantejar ni una
esmena alternativa al pressupost dissenyat pel Govern en el
marc dels pressuposts generals per a la comunitat autònoma per
al 2022. Això també em decep, però entenc que hauré
d'aprendre a conviure-hi.

En qualsevol cas, en relació amb la Sra. Ribas del Grup
Parlamentari VOX, jo hagués agraït que tal vegada davant els
seus dubtes hagués pogut plantejar qualque esmena en aquesta
PNL i amb molt de gust l’hagués atesa per intentar introduir-la
al cos o als acords que haguéssim pogut introduir en aquesta
PNL, però, en tot cas, agraesc que almanco es posicioni en
l'abstenció davant d'aquesta iniciativa. 

I vull acabar realitzant una reflexió, fa quinze dies debatíem
una PNL on també tractàvem aquesta qüestió de qualque
manera, en relació amb el decret que intenta fomentar... o
l'aplicació de la dieta mediterrània i, en aquest sentit, volia
posar de relleu una notícia que es va fer pública en els mitjans
ahir, arran d’una tesi que s’ha elaborat a la Universitat de les
Illes Balears i que constata que la dieta mediterrània és efectiva
contra l'obesitat i les seves patologies.

Per tant, crec que tenim prou evidències com per mantenir
aquestes actuacions i seguir presentant iniciatives en aquesta
comissió per intentar afavorir aquest canvi d'hàbits tan
necessaris, primer, per evitar que la ciutadania pugui
emmalaltir o de totes les derivades que es puguin esdevenir per
una alimentació que no sigui saludable, per la manca d’esport,
etc.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I CAMACHO:

No haremos intervención, gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el
Sr. Ferrà. Sr. Ferrà, té la paraula.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

On..., a la PNL? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, els grups tornen a intervenir en torn de contradiccions,
vostè ha signat la iniciativa...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Ah, no, perdona, no... no...

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Acabat el debat passam a votar la Proposició no de
llei RGE núm. 11794/21.

Vots a favor? 

Vots en contra? 

Abstencions?

LA SRA. SECRETÀRIA: 

12 vots a favor, 1 abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 11794/21, relativa a l'impuls de la campanya
HealthyLifestyle4All.

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