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EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començam el plenari
amb el primer punt de l’ordre del dia, que correspon al debat de
les preguntes amb sol·licitud de resposta oral davant el Ple. 

I.1) Pregunta RGE núm. 1389/21, presentada pel
diputat Sr. Maxo Benalal i Bendrihem, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a places de formació
d’infermeria.

Primera pregunta, RGE núm. 1389/21, relativa a places de
formació d’infermeria, que formula el diputat Sr. Maxo
Benalal, del Grup Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr.
Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias, Sr. Presidente. Buenos días a todos, buenos días,
conseller. Conseller, una realidad que se ha hecho aún más
palpable desde el inicio de la pandemia es que necesitamos más
profesionales sanitarios en la isla de Ibiza. Nuestro grupo
considera que un aumento en el número de plazas para cursar
el grado de Enfermería en la sede de Ibiza de la UIB ayudaría
a contar con más profesionales sanitarios en la isla al disponer
de más estudiantes puesto que todos cursarían sus prácticas en
la isla y, tras graduarse, muchos podrían plantearse continuar
en Ibiza su vida profesional. De hecho, representantes de la
SATSE nos confirmaron que por su experiencia la posibilidad
de que estudiantes de enfermería, tras ir a las islas Pitiusas un
mínimo de cuatro años y comenzar ahí su trayectoria
profesional, se quedasen, es definitivamente muy alta.

Sr. Conseller, la crisis por el coronavirus ha hecho aflorar
la falta de profesionales sanitarios que sufre Ibiza y ha
demostrado que, sin enfermeros y enfermeras suficientes, el
sistema sanitario colapsa. Para paliar esta insuficiencia
debemos apostar por medidas que ayuden a contrarrestar este
déficit y, una de ellas podría ser, en efecto, ampliar las plazas
universitarias del grado de Enfermería en la sede de la UIB de
las Pitiusas. 

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el Sr. Conseller
d’Educació, Universitat i Recerca. 

EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades. Sr. Benalal,
moltes gràcies per la seva pregunta i pel seu to constructiu. 

En primer lloc, he de dir i he de reconèixer el que vostè ha
plantejat clarament. És a dir, en aquests moments, les retallades
que hi va haver fa una sèrie d’anys i, per altra banda, la situació
de la pandèmia, ha posat de manifest la necessitat de més
professionals en diversos camps i concretament en el camp de
la salut. 

Fins i tot, és evident que hi va haver el sindicat SATSE, els
degans i deganes de la facultat d’Infermeria, estudiants
d’infermeria, que han plantejat -en una reunió estatal- la
necessitat d’ampliar fins a 4.000 el nombre de places
universitàries d’infermeria, perquè no només és un problema de
les Pitiüses, és un problema de Mallorca, de Menorca i, jo
diria, de tot el sistema sanitari espanyol. Per tant, en aquest
sentit, aquestes organitzacions varen dir que havíem
d’incrementar les places però també s’havien de fer amb uns
paràmetres i uns estàndards de qualitat importants, perquè no
es tracta tant de créixer sinó de créixer també en qualitat. 

A les Illes Balears vostè sap que tenim 125 places
d’infermeria a Mallorca, 20 a Menorca i 20 a Eivissa i, a més
de la necessitat, són estudis amb una forta demanda, però també
són uns estudis que tenen una regulació estatal, des del punt de
vista de les places. En aquests moments, la degana de la
Facultat d’infermeria i fisioteràpia va fer un escrit al rector de
la universitat per tal de plantejar un increment de places, en
general, d’infermeria, a la Universitat de les Illes Balears.

Nosaltres estam treballant en aquests moments amb la
Conselleria de Salut, amb la Universitat de les Illes Balears i
amb la mateixa Conselleria d’Educació, per tal de veure com
podem incrementar aquest nombre de places, tenint en compte
una sèrie d’estàndards de qualitat: a) en primer lloc, hi ha
d’haver unes infraestructures adequades i, evidentment,
properament començaran les obres d’un nou centre
interdepartamental de salut. En segon lloc, hi ha d’haver
professorat doctor acreditat -i aquest és un dels problemes que
tenim-, hi ha d’haver professors associats i, després, un tema
important és el tema dels centres de pràctiques. I estam
treballant en aquesta direcció per donar una resposta a aquesta
qüestió. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Benalal. 

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM: 

Gracias por su respuesta, Sr. Conseller. Efectivamente,
estamos de acuerdo en que el aumento tiene que hacerse,
estamos de acuerdo en que tiene que hacerse a nivel de calidad. 

Nosotros efectivamente hemos verificado, constatado,
preguntado, con centros como Can Misses o hospitales
privados, que existen suficientes plazas de prácticas, nos han
dicho que no habría ningún problema para ello. Y, bueno,
simplemente indicarle que sí, que la (...) de la UIB en Ibiza
pues tiene limitadas varias carreras, varios grados, y éste -para
nosotros- sería uno muy importante, tanto para la población
como para los estudiantes. 

Gracias, Sr. Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Benalal. Té la paraula el conseller d’Educació. 
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EL SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I
RECERCA (Martí Xavier March i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Sr. Benalal, una qüestió molt
concreta: al marge que estam treballant per incrementar aquest
número de places, en aquest moment és possible -d’acord amb
la normativa actual- fer un increment d’un 10% sobre el
numerus clausus que tenim, tant a Mallorca -que són 125-, com
a Eivissa i a Menorca -que són 20- per tal de poder fer un
increment petit mentre no es resol aquesta qüestió que té un
caràcter estatal. 

Però, evidentment, jo estic d’acord amb vostè, que hem
d’incrementar de forma substancial el nombre d’infermeria que
jo crec que, en aquest moment, amb la pandèmia, estan
demostrant una feina molt professional i molt necessària, en
tots els aspectes. Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.2) Pregunta RGE núm. 1404/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a reducció del cànon de l’aigua. 

Segona pregunta, RGE núm. 1404/21, relativa a reducció
del cànon de l’aigua, que formula la diputada Sra. Maria
Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Sureda.  

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia. Ja fa un any que hi va haver en aquesta comunitat el primer
cas de la COVID-19 i en aquells moments no ens podíem
imaginar que seria una crisi sanitària mundial d’aquestes
magnituds ni que la crisi econòmica que la seguiria ens
afectaria tant. 

Si ens centram en la part econòmica, les diferents
administracions -des dels municipis fins a les europees- van
posar un paquet de mesures per intentar pal·liar aquesta
situació. En aquest cas, ens agradaria saber si el Govern de les
Illes Balears fa comptes reduir la quota fixa del cànon de
l’aigua a aquelles empreses que romandran totalment o
parcialment sense activitat aquest 2021. Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual): 

Moltes gràcies, Sr. President. Molt bon dia a tothom. Sra.
Sureda, entenc que la seva pregunta fa referència al cànon del

sanejament, que és el cànon que gestiona aquest govern, no sols
des de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. 

Dir-li que, per ara, no es preveu la seva modificació. També
en relació amb la seva pregunta, aclarir dos aspectes que crec
que són importants. En primer lloc, aquest cànon no es paga
sota el títol d’empreses, sinó que el paguen els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears; i, després, destacar que és un
cànon finalista però que -sobretot- és un cànon solidari entre
municipis. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ: 

Gràcies, president. Sr. Conseller, sabem que aquest cànon
ajuda amb les depuradores, perquè funcionin, perquè siguin
correctes, però també és cert que no ho fan amb la mateixa
intensitat que altres anys. A molts de municipis hem tengut una
baixada de més del 50% del cabal, per tant, el desgast de les
bombes no és el mateix, no utilitzen la mateixa quantitat de
productes per als tractaments, la despesa elèctrica minva molt
i no es genera la mateixa quantitat de fangs, entre moltes altres
coses. 

Li posaré uns exemples. La quota fixa d’una casa són uns 4
euros, és a dir, uns 48 a l’any. Si anam a un restaurant, parlam
de 30 euros cada mes, que són uns 360 euros a l’any. Però si
parlam d’hotels, ja es multiplica de manera exponencial: un
hotel de quatre estrelles de 200 habitacions -que tampoc no és
molt gros-, és a dir, amb unes 400 places, pot pagar 1.200 euros
cada mes, només de quota fixa de cànon de l’aigua parlam de
14.400 euros a l’any. I no es pot fer res? Però, clar, després la
presidenta convida o, millor dit, anuncia que els municipis
faran descomptes a la tarifa de fems, creant, fins i tot, conflictes
amb els informes dels tècnics municipals. I amb el cànon fix no
podem fer res?

Miri, Sr. Conseller, sí que podem fer. Si hi ha voluntat
política podem intentar fer una rebaixa important per ajudar a
superar un estiu que es preveu molt dur, on molts
d’establiments turístics no tenen gaires esperances d’obrir amb
el ritme de vacunació que tenim. Si volem veure subsistir el
sector productiu econòmic més important de la nostra
comunitat, tots hem d’intentar aportar un poc més. I amb
accions com aquesta, el Govern hauria de ser el primer. 

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Sureda. Té la paraula el conseller de Medi
Ambient i Territori.

EL SR. CONSELLER DE MEDI AMBIENT I
TERRITORI (Miquel Mir i Gual): 

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Sra. Sureda, vostè es
dedica a la política municipal i estarà totalment d’acord amb mi
que els ajuntaments, independentment dels seus pressuposts
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municipals, tenen dret a tenir accés a unes estacions de
depuració òptimes i -sobretot- a tenir recursos per al seu
manteniment. I precisament el caràcter solidari d’aquest cànon
fa possible que avui en dia tots els municipis d’aquesta
comunitat autònoma tenguin estacions de depuració òptimes
per donar sortida a les seves aigües residuals. 

Després destacar i insistir en el seu caràcter finalista, Sra.
Sureda. Tot el que es recapta es dedica a polítiques d’aigua, i
és perillós fer demagògia en aquest sentit perquè tot i que hi
hagi pandèmia les estacions de depuració no s’aturen i el cicle
de l’aigua tampoc. Per tant, les inversions en manteniment
continuen sent igual d’estructurals i igual de cabdals. Miri,
alguns exemples, Sra. Sureda, des de l’any 2015 268 milions
d’euros invertits en manteniment de les depuradores,
precisament aquelles que el govern del Partit Popular havia
deixat completament abandonades, i això estat pagat amb
cànon de sanejament. En obra nova 60,6 milions d’euros
invertits. Des de l’any 2015 aquest govern ha invertit 328,7
milions d’euros pagats per cànon de sanejament, 328,7 milions
d’euros. 

Amb aquestes xifres la pregunta és molt senzilla: què hauria
estat d’aquestes infraestructures si aquesta comunitat autònoma
no hagués tengut aquest cànon de sanejament? Aquests
projectes des de la seva redacció fins a la seva construcció
generen llocs de feina, i això no ho podem obviar, generen
molts de llocs de feina. El cànon de sanejament avui en dia
sufraga moltes nòmines de molts de treballadors. Això en una
situació com aquesta tampoc no ho podem obviar.

El cànon de sanejament, Sra. Sureda, no és un caprici, és un
mecanisme imprescindible per continuar garantint la millor
qualitat de vida de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma
i sobretot per poder tenir mecanismes d’inversió per millorar el
medi ambient d’aquest país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

La tercera pregunta la posposam abans de les preguntes a la
presidenta, atès que el conseller de Model Econòmic, Turisme
i Treball ha avisat que, per un motiu personal, no podia arribar
al seu temps en aquest moment al plenari.

I.4) Pregunta RGE núm. 1416/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a parc fotovoltaic a Son
Bonet.
 

Passam a la quarta pregunta, RGE núm. 1416/21, relativa
a parc fotovoltaic a Son Bonet, que formula el diputat Sr.
Antonio Francisco Fuster i Zanoguera, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. El aérodromo de Son Bonet
es un aeropuerto de AENA situado entre las localidades del Pla
de Na Tesa i del Pont d’Inca, en el municipio de Marratxí. En
estos últimos días nos hemos enterado, mediante los medios de
comunicación, del proyecto de instalación de un parque
fotovoltaico en el campo de Son Bonet, una zona en la que
nosotros siempre hemos defendido que ahí tenía que haber una
zona verde, una zona con árboles y con jardines.

Por eso le pregunto al Govern, ¿qué opinión tiene en
relación a la instalación de este parque fotovoltaico? Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr. Vicepresident i
conseller de Transició Energètica i Sectors Productius.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sr. Fuster. Verá, la política del Gobierno es que está a favor de
la instalación de plantas fotovoltaicas en entornos ya
degradados, en entornos industriales y en entornos urbanizados.

La propuesta que presenta AENA para el parque
fotovoltaico de Son Bonet no nos gusta, no nos gusta aunque sí
entendemos que una parte de esa propuesta puede ser
interesante, pero también los usos sociales del suelo son
importantes y por eso creemos que AENA debería ponerse de
acuerdo con el Ayuntamiento de Marratxí. Esta misma mañana
tienen una reunión en Madrid para buscar la mejor solución
para la propuesta de AENA respecto del parque fotovoltaico de
Son Bonet teniendo en cuenta, además, que este parque
fotovoltaico se encuentra en período de exposición pública y
lógicamente cualquiera podrá efectuar las alegaciones que
estime oportunas. 

Lo que sí les podemos anticipar ya, tanto a este parlamento
com a AENA, es que la pretensión que tiene esta sociedad
pública de que el parque de Son Bonet sea una instalación de
energía fotovoltaica de autoconsumo para el aeropuerto de
Palma será absolutamente descartada por parte de la conselleria
debido a la distancia que hay entre Son Bonet y el aeropuerto
de Son Sant Joan. 

Por lo tanto, éstas son ahora mismo las consideraciones que
mantenemos acerca de la planta fotovoltaica de Son Bonet.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Fuster.

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Yllanes, desde el Partido
Popular somos conscientes de la importancia de la obtención de
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energía a través de fuentes renovables. En este sentido sabemos
y defendemos que es necesario poner en marcha medidas que
permitan luchar contra el cambio climático, pero siempre
apostando por un bajo impacto medioambiental de las
instalaciones donde se genera esta energía.

La zona donde se pretende instalar este parque es una zona
castigada ya por las consecuencias de la contaminación acústica
y del impacto visual que genera el propio aeropuerto. Una de
las pocas ventajas que tienen los vecinos de las localidades que
le he dicho, que le he mencionado, es la de poder pasear por
esta zona en la que ahora se quiere instalar el parque.

El impacto que tendría su construcción sería más que
considerable y restringiría los usos de los espacios a todos los
residentes. Por eso, nosotros también consideramos que esta
zona no es la más adecuada para su construcción. Son Bonet y
el aeropuerto deben tener energía limpia?, sí, en esto estaremos
con usted, Sr. Yllanes, pero lo más aconsejable es instalar esas
placas en todas las instalaciones del mismo aeropuerto sin
consumir territorio.

Pero, Sr. Yllanes, se lo digo, a pesar de lo que usted me ha
dicho, estamos preocupados con este tema por los precedentes
que tenemos y estos son que ustedes pintan poco en Madrid.
Desgraciadamente lo han demostrado en estos últimos años.
José Luís Ábalos Meco, número dos del PSOE y ministro de
Fomento, tiene la titularidad del 51% de AENA. El PSOE de
aquí defiende una cosa, el PSOE de allá defiende otra. Por eso
siempre estamos nosotros desconfiados con estas gestiones que
se pueden hacer.

Inmediatamente cuando salió esta noticia el Partido Popular
de Marratxí lideró esta iniciativa en contra de este parque, por
eso le digo, Sr. Yllanes, vamos a estar vigilantes con este tema
porque los residentes del Pla de Na Tesa y del Pont d’Inca no
se merecen semejante atropello.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Fuster. Té la paraula el Sr. Vicepresident.

EL SR. VICEPRESIDENT I CONSELLER DE
TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS
(Juan Pedro Yllanes i Suárez):

Sabe usted de sobra, Sr. Fuster, que la Conselleria de
Transición Energética, que se integra dentro del Gobierno
balear, lo que pretende hacer es una transición energética justa
y por lo tanto lógicamente todas estas cuestiones nos preocupan
enormemente. 

Dice usted que AENA es una empresa mayoritariamente
pública. Efectivamente, un 51% de AENA es público, pero este
proceso lo inició su partido, quiero decir, la privatización
progresiva de AENA es un efecto de las políticas del Partido
Popular. Por tanto, en fin, tampoco conviene..., tampoco
conviene lanzar las campanas al vuelo. 

Igualmente le digo que no sólo tenemos estas pretensiones
con AENA, le vamos a pedir a AENA que no amplíe el
aeropuerto de Palma porque ahora mismo no es necesario
ampliar el aeropuerto de Palma, y ahí también les queremos
tener con nosotros. 

Efectivamente, que AENA haga la solarización de sus
instalaciones, del aeródromo de Son Bonet, del aeropuerto de
Son Sant Joan, del aeropuerto de Ibiza, del aeropuerto de
Menorca, de los aparcamientos, que aproveche por ejemplo
ahora la ampliación del aparcamiento del aeropuerto de Ibiza
para solarizarlo. Así conseguiremos efectivamente ese
propósito de transición energética justa que tiene la conselleria
que tengo el honor de presidir.

Muchísimas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 1526/21, presentada per la
diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a retard de les consultes
oncològiques i les proves de prevenció per a la detecció
precoç del càncer.

EL SR. PRESIDENT:

La cinquena pregunta, RGE núm. 1526/21, que havia de
formular la Sra. María Asunción Pons i Fullana, queda ajornada
per a la propera sessió parlamentària per mor de la seva
absència avui.

I.3) Pregunta RGE núm. 1405/21, presentada per la
diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a reactivació del turisme.

Si el Sr. Conseller de Model Econòmic està en disposició,
recuperam, Sra. Ribas, recuperam la tercera pregunta que
havíem retardat, RGE núm. 1405/21, complementada amb
l’escrit RGE núm.1414/21, relativa a reactivació del turisme,
que formula la diputada Sra. Idoia Ribas i Marino, del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Grup Parlamentari VOX. 

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, perdó, he llegit, he llegit, però té raó. Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, president. Señores y señoras diputados, buenos
días. Sr. Negueruela, hace hoy dos semanas la presidenta
Armengol nos decía que el Gobierno balear tiene capacidad
para poner más de 80.000 vacunas contra la COVID a la
semana. Esta semana su compañero el consejero Yllanes, en un
programa de La Sexta se mostraba optimista con el plan de
vacunación y nos decía que estaría suficientemente avanzando
como para recuperarnos después de Semana Santa.
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En este contexto, y siendo usted el consejero de Turismo,
le pregunto ¿qué medidas para reactivar el turismo va a llevar
a cabo su consejería en función del avance de la campaña de
vacunación?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, presidente. El Govern, ya lo hemos dicho en
distintas ocasiones, ahora mismo está trabajando en controlar
la situación de la pandemia en nuestras islas, en rebajar la
situación epidemiológica y bajar la presión sobre nuestros
hospitales, es el principal objetivo que tenemos precisamente
para poder reactivar nuestro principal sector, que es el sector
turístico.

Como hemos dicho en otras ocasiones estamos trabajando
con el Ministerio de Turismo, con la ministra -en una reunión
que tuvimos hace tres semanas- y con el secretario de Estado
precisamente en ver cómo serán los protocolos de viaje, si se
pone en marcha un pasaporte para la vacunación que este
gobierno defiende, que puedan venir en primer lugar también
de forma inmediata las personas que se vayan vacunando, que
se puedan ir incorporando y por tanto ir trabajando en cómo
tiene que ser esta reactivación.

En todo caso, estamos pendientes de como es todo el
proceso, como usted sabe, me imagino que su partido siempre
creo que lo ha defendido, las empresas que producen las
vacunas son empresas privadas, la producción depende de los
contratos que hay con empresas privadas que tienen que ser las
que suministren y cumplan esos contratos establecidos por la
Unión Europea con ellas. 

Me imagino que eso hasta ustedes lo pueden comprender.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sr. Negueruela, no sé si es usted consciente de que el ritmo
de vacunación que llevamos es insuficiente para que la
población de Baleares esté inmunizada este verano. De hecho,
aunque lleguen vacunas suficientes si el ritmo de vacunación es
igual al que hemos tenido durante la primera remesa la
población total de Baleares no estará vacunada hasta el año...
hasta más allá del año 2030.

Parece ser que usted, ustedes están empeñados en que la
vacunación se realice solo en el Ibsalut desaprovechando
recursos materiales y humanos que Baleares tiene a su alcance
para acelerar al máximo el ritmo de la vacunación, como son
los profesionales de la sanidad privada o de las Fuerzas
Armadas.

Usted, como consejero de Turismo, ¿qué va a hacer? ¿Se va
a quedar de brazos cruzados viendo cómo se pierde la
temporada turística por segundo año consecutivo? 

Mire, el año pasado su espléndido plan piloto para reactivar
el turismo iba a traer 11.000 alemanes y al final resultó un
fiasco, sólo vinieron 2.000. ¿Sabe por qué? Pues porque
Baleares no era un destino seguro. Por cierto, su negativa a
exigir test a quienes nos visitaron no solo no ayudó, sino que
nos trajo la descomunal segunda ola y después una tercera ola
que se ha convertido en un tsunami.

¿Sabe lo que dicen ahora los hoteleros? Que el lento ritmo
de vacunación ha supuesto un portazo en las narices para las
reservas y la planificación, y cito literalmente. ¿Va a hacer algo
o se van a quedar sentados de brazos cruzados diciendo que la
culpa es de Europa porque no envía vacunas? ¿Sabe que hay
países de la Unión Europea que están ya negociando la compra
de vacunas por su cuenta?

El verano pasado no quisieron exigir PCR en los
aeropuertos, nos decían que era imposible. Ahora ya no lo es.
¿Mienten ahora o mintieron antes? ¿Va a pasar lo mismo ahora
con la adquisición de vacunas y la aceleración de la
vacunación? ¿Nos van a mentir diciendo que no podemos
comprar vacunas y que solo puede vacunar el Servicio público
de Salud o van a luchar de verdad por salvar la temporada y la
vida de cientos de personas y de paso también la temporada de
este año y evitar la ruina de Baleares?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Veo que cuando decía si ustedes comprenderían la situación
en la que nos encontramos, la respuesta es no. Creo que en un
tema como el de la vacunación se podría no hacer demagogia
en esta cámara, se podrían escuchar las distintas aportaciones
que se están haciendo desde el Govern y se pueden entender.
No hemos echado la culpa a la Unión Europea. 

La Unión Europea ha hecho un programa de contratación
masiva de vacunación con empresas privadas en el marco legal
de la Unión Europea para suministrar vacunas a los distintos
países miembros y evitar una escalada de precios y de que cada
estado mercadee por su cuenta con distintas empresas lo cual
pondría desde luego en una situación difícil a los países del sur
de Europa respecto a los del norte, y creo que es algo
perfectamente asumible por todos.

Europa ha hecho una compra masiva y las empresas tienen
que aportar en función de los contratos que tienen firmados con
la Unión Europea las vacunas en los plazos establecidos para
poder llegar a los porcentajes que siempre hemos defendido.
Desde luego nosotros siempre hemos reivindicado que tienen
que llegar, que tiene que hacerse, pero dentro de ese marco que
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usted conoce. El Govern no puede comprar vacunas. Ninguna
empresa privada puede comprar vacunas en el marco legal no
solo de la Unión Europea, sino de España. Creo que eso
también ustedes lo conocen.

Por tanto, podemos hacer toda la demagogia del mundo. El
Govern está trabajando en tenerlo en cuanto se pueda lo más
avanzado posible. Nunca hemos dicho que no se recurrirá a
todos los medios necesarios para poder vacunar, desde luego si
tuviésemos un millón de vacunas de golpe pues por supuesto
sería un bendito problema, no es el caso. Se está cumpliendo
estrictamente, los porcentajes están funcionando y si ve los
porcentajes de vacunación no haría este tipo de preguntas. 

No haga una demagogia como la que están haciendo y
defiendan los intereses de Baleares conjuntamente apoyando
las iniciativas del Govern. Sería mucho más importante para el
conjunto de nuestra sociedad.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. 

I.6) Pregunta RGE núm. 1401/21, presentada pel
diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a projectes emblemàtics,
transformadors i amb capacitat de tracció per al Pla
Europeu de Reactivació Next Generation UE de la
Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.

Sisena pregunta, RGE núm. 1401/20, relativa a projectes
emblemàtics, transformadors i amb capacitat de tracció per al
Pla Europeu de Reactivació Next Generation Unió Europea de
la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, que
formula el diputat Sr. Marc Pérez-Ribas i Guerrero del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Sr. Conseller, han pasado cuatro meses
desde que el Gobierno de España presentara el Plan de
recuperación, transformación y resiliencia de la economía para
utilizar los recursos que movilizará el instrumento Next
Generation EU. Tras las vacunas, las ayudas europeas son la
gran oportunidad para garantizar la prosperidad de las Illes
Balears.

¿En estos cuatro meses han pensado en algo, en algún
proyecto? Porque la iniciativa privada sí se ha puesto las pilas.
70 empresas españolas, entre las que están Melià, Iberostar,
Riu, Barceló, Hosteltur, Air Europa y otras de Baleares han
lanzado una iniciativa llamada “Turismo de futuro”, un
proyecto para transformar la cadena de valor del sector turístico
mediante sostenibilidad, diversificación y digitalización.

Sr. Conseller, ¿qué proyectos emblemáticos,
transformadores y con capacidad de arrastre planteará su
conselleria para el Plan europeo de reactivación Next
Generation? Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Como usted sabe la Conselleria de
Turismo negoció durante el año pasado y tiene una partida de
100 millones exclusivamente para turismo. Por tanto
avanzamos en la negociación con el Gobierno de España para
tener recursos para estas islas precisamente en materia turística,
junto con Canarias y junto con Ceuta y Melilla, tenemos una
partida específica para nuestras islas y estamos negociando
directamente con el Gobierno de España el plan anual que se
tiene que negociar entre la Secretaria de Estado y las
conserjerías de Turismo de todo el territorio.

Es un proceso que todavía no está lanzado, hay de plazo
hasta el mes de mayo-junio para acabar de distribuir estos
fondos a través de una conferencia sectorial y estamos
trabajando con el conjunto del sector.

Como usted forma parte del plan de reactivación, no como
el Partido Popular, sabe que con la Fundación Impulsa, que
vino precisamente a ese plan de reactivación, me imagino que
el Partido Popular no está de acuerdo con lo que hace la
Fundación Impulsa ni trabaja conjuntamente con ellos, pero
como ustedes sí, saben que vino a impulsar precisamente un
proyecto basado en circularidad hotelera, que estamos
trabajando conjuntamente con la fundación y con el conjunto
del sector para hacer procesos y proyectos verdaderamente
transformadores. Estamos trabajando de la mano con el sector
privado y estamos en esa línea de trabajo precisamente para
seleccionar ese tipo de proyectos.

Creo que vamos a buen ritmo con el propio sector, con la
propia fundación para acabar de hacer un proyecto realmente
transformador.

No sé qué le pasa al Sr. Company que siempre que hablo yo
tiene que interrumpir, pero si estuviese en la mesa de
reactivación escucharía al Sr. Riera. 

Presentaremos proyectos que ustedes seguramente
compartan, porque van en esa línea de circularidad,
sostenibilidad y transformación y digitalización y también
estamos discutiendo con el Gobierno de España líneas
específicas para la digitalización. Son proyectos que iremos
trabajando con ustedes, que hemos trabajado con el sector y
que llevaremos, por supuesto, al Plan de reactivación para dar
ese contenido transformador que requieren nuestras islas.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Pérez-Ribas.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. Conseller, a pesar de sus aportaciones estoy seguro de
que su respuesta decepciona a tantos y tantos ciudadanos que
llevan meses y meses de enormes sacrificios.

A ver, ¿qué nos falta?, ¿qué nos falta, a las Illes Balears,
para ser el mejor destino turístico del mundo?, porque vamos
a disponer, vamos a tener la posibilidad de acceder a más de
1.000 millones de euros para conseguirlo.

Sr. Conseller, las ayudas europeas tienen que servir para
posicionarnos como el mejor destino turístico, el destino más
seguro, el destino turístico líder en economía circular, líder en
lucha contra el cambio climático, con proyectos
transformadores en colaboración público-privada como el
proyecto “Turismo de futuro”, con proyectos altamente
tecnológicos, con más innovación, atracción y retención del
talento, con incorporación de los jóvenes, con una cadena de
valor de la industria turística puntera que arrastre al resto de los
sectores.

Sr. Conseller, no politice los proyectos. Se enfrentará al reto
de consensuar -y aquí nos encontrará- grandes proyectos,
proyectos emblemáticos. ¿Será capaz?, porque en Ciudadanos
no permitiremos que por inacción del Govern el enorme
sacrificio de nuestros autónomos y empresarios no haya servido
para nada.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Té la paraula el conseller de
Model Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Usted sabe que es un momento
complejo y de enormes dificultades, también sabe que
proyectos transformadores, proyectos grandes no se preparan
en un día y, por tanto, se está haciendo un trabajo con el sector
privado como lo he dicho, y usted forma parte del plan de
reactivación, vino el propio Dr. Riera a explicar cómo
trabajaríamos en materia de circularidad. Se está buscando un
elemento que realmente ayude a transformar el sector de la
hotelería en nuestras islas y que, por tanto, sea realmente
dinamizador y realmente transformador y aporte más valor
añadido a la cadena de valor. 

Por tanto, es un proyecto que se está trabajando y que usted
no sólo escuchó sino que compartirá cuando vayamos
trabajando y presentándoselo dentro de ese marco del plan de
reactivación, que ojalá todos los partidos se hubiesen sumado
para articular esos elementos. Ahora mismo también estamos
en la segunda fase de discutir con el Gobierno de España el
plan anual y, por tanto, perfilar todos los recursos que
tendremos para el conjunto de nuestras islas y que realmente
esos fondos nos ayuden a transformar...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. El seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sr. Conseller.

I.7) Pregunta RGE núm. 1415/21, presentada pel
diputat Sr. Sebastià Sagreras i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ocupació mitjana per
viatge a les línies de transport públic de Mallorca durant el
mes de gener de 2021. 

Setena pregunta, RGE núm. 1415/21, relativa a ocupació
mitjana per viatge a les línies de transport públic de Mallorca
durant el mes de gener de 2021, que formula el diputat Sr.
Sebastià Sagreras i Ballester del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Bon dia, diputades i diputats. Molt bon
dia, Sr. Pons, conseller de Transports. Avui la meva intervenció
va en relació amb el nou contracte de transport públic que vostè
gestiona. Tots sabem que aquest contracte ja va patir fortes
polèmiques abans de la seva posada en funcionament, va passar
pels jutjats, però també ara una vegada, diverses setmanes
després d’haver començat el seu funcionament, podem posar
damunt la taula certs problemes que deriven d’aquest contracte
i els posam damunt la taula precisament per millorar.

Durant la setmana passada a la seva resposta parlamentària,
va quedar comprovat que pera  una àmplia tipologia, per a una
àmplia majoria d’usuaris, el bitllet, el viatge ara és més car que
en l’anterior contracte, però hi ha altres problemes, un d’ells és
l’ocupació. Ens arriben queixes, ens arriben denúncies que
segons quins viatges, segons quins trajectes, a segons quines
comarques, l’ocupació és massa grossa, els autobusos van
plens, els usuaris van com a sardines dins els autobusos; en
canvi, també ens arriben denúncies a altres comarques, en altres
línies, en altres trajectes, on es veu pràcticament l’autobús buit
amb el xofer.

Per tant, la meva pregunta, Sr. Pons, és: quina ha estat
l’ocupació mitjana per viatge de les línies de transport públic
a Mallorca durant el mes de gener de l’any 21.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras. Té la paraula el conseller de
Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. En aquest mes de gener, que
ja el tenim comptabilitzat hem transportat 203.147 passatgers.
Açò és i representa un 4% més que el desembre de l’any passat,
amb les anteriors concessions, d’un mes per l’altre, hi ha un 4%
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més, però a la vegada també representa un 40% menys respecte
del gener de fa un any, quan encara no hi havia pandèmia.

En qualsevol cas que aquest mes de gener hagi crescut
respecte el mes de desembre, quan les restriccions són molt
més dures ara que el mes de desembre, posa de manifest i així
ho valoram nosaltres, precisament allò que suposa una millora
de les noves concessions, on vull recordar i crec que va quedar
prou clar a la meva darrera intervenció, que hi ha hagut una
davallada d’un 12% del preu del bitllet aquest mes de gener
respecte del mes de desembre de l’any passat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Sagreras.

EL SR. SAGRERAS I BALLESTER:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Pons, per la seva resposta.
Jo li he de dir, vostès intenten sempre suplir amb una política
de comunicació una mala política de gestió, i aquest contracte
n’és el darrer exemple. Vostè ara insisteix que el preu abaixa
un 12%, demani-li-ho a MÉS per Mallorca. El Sr. Miquel
Gallardo denunciava l’altre dia per les xarxes socials -i ell és un
usuari freqüent- que el preu respecte l’anterior ha tengut una
apujada del 42%. 

Però avui ens volem centrar en l’ocupació. Vostès no varen
estudiar el contracte que varen fer, no varen fer una planificació
abans, i ara tots en patim els problemes. A segons quines zones
com sardines, plens com sardines. Alguns articles periodístics
ja han titllat el nou contracte com “El gran contagiador de la
COVID”, perquè ara en època de COVID, la gent va aferrada
com sardines dins els autobusos. En canvi, a altres comarques,
per exemple, 10 viatges per anar i tornar de Pollença al Port
d’Alcúdia, pràcticament buit. 16 viatges entre Felanitx i
Manacor, pràcticament buit. 14 entre Andratx i el port,
pràcticament buits. En una època allà on hem d’estalviar
doblers o que hem d’anar alerta amb els doblers perquè ve una
crisi monumental, vostès faran fer fallida a les empreses o els
hauran de compensar, al mateix temps que hi ha taxistes o taxis
i miniautobusos dins les portasses que podrien cobrir aquests
trajectes més petits.

Espavilin, posin-li remei ara que fa poques setmanes que ha
començat a funcionar, perquè si no, tendrem un problema...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sagreras, el seu temps ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula el conseller de Mobilitat i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. És clar que hi ha menys gent,
demanam a la gent que restringeixi al màxim la mobilitat, clar
que hi ha menys ocupació en aquests autobusos, faltaria més!
Açò sí, es compleix sempre l’exigència, màxim la gent pot anar
asseguda, ningú dret. No passa a cap altra banda de tot l’Estat
espanyol. Hem marcat condicions de restricció molt més
exigents que a qualsevol altra banda.

Però és cert, mentrestant hem de cobrir les necessitats de la
gent, encara que hi hagi una ocupació baixa, els autobusos
sortiran, els serveis es mantindran. I aquesta segurament sigui
una gran diferència entre com vostès van gestionar la crisi
passada i nosaltres gestionam aquesta. I és que quan veien que
els números econòmics no sortien, decidien eliminar serveis.
Ho va fer el Sr. Company, amb baixades espectaculars, fins a
quin punt? Fins al punt de no ser capaços ni de cobrir les
necessitats més bàsiques.

200.000 passatgers en aquest mes de gener, necessitaven
tenir una resposta i l’han tinguda amb bons serveis i com deia,
Sr. Sagreras, aquesta és una gran diferència. Vostès segueixen
apostant encara a dia d’avui per fer retallades en els serveis més
bàsics. Nosaltres continuam treballant per garantir aquests
serveis. És més, hem aconseguit 10 milions d’euros repartits
entre els consells insulars, del Govern d’Espanya, consells
insulars i Govern de les Illes Balears, per compensar
precisament aquests concessionaris. Per tant, ho hem fet bé, ho
hem fet bé, hem garantit els serveis, donam bona qualitat,
compensam les empreses concessionàries perquè aquest servei
s’ha de mantenir i ho feim amb recursos que vénen del Govern
d’Espanya.

Hem gestionat bé, hem garantit aquests serveis i
continuarem oferint com ha de ser, perquè així és com ho creim
nosaltres. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

I.8) Pregunta RGE núm. 1417/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a equiparació de la
indemnització per residència dels sanitaris de les Illes
Balears amb la de Canàries.

Vuitena pregunta, RGE núm. 1417/21, relativa a
equiparació de la indemnització per residència dels sanitaris de
les Illes Balears amb la de Canàries, que formula la diputada
Sra. Maria Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular.
Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Bon dia. Sra. Consellera, té previst
equiparar la indemnització per residència dels sanitaris de les
Illes Balears amb Canàries? Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Gràcies,
Sra. Diputada, per la seva pregunta. El que tenim previst des
del Govern des de fa cinc anys, és recuperar tots els drets que
es varen perdre la legislatura on va governar el seu partit des de
l’any 2011 a 2015, que li record que es varen acomiadar 1.400
persones, 1.400 llocs de feina i això té greus conseqüències a
mitjà i a llarg termini. Li puc assegurar que té grans
conseqüències.

Però li donaré una bona notícia, el desembre de 2020 hi
havia 2.801 treballadors a temps complet més que el juny de
2015, quan nosaltres vàrem arribar. Aquesta és la diferència de
quan governa un govern de progrés...

(Alguns aplaudiments)

... un govern progressista. Vol dir contractar en lloc
d’acomiadar.

Vostè una vegada més vol desvirtuar la realitat parlant d’un
plus. El sou s’integra de molts d’altres conceptes, s’integra del
sou base, dels complements, de la productivitat, de la carrera
professional, de les hores extra, etc. Són molts de conceptes els
que formen la nòmina i em sorprèn la pregunta, no sé si hi
haurà utilitzat el seu temps per poder comparar què cobra un
sanitari a Canàries i què cobra a les Illes Balears. No sé si serà
massa feina o massa rigor. Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Definitivament, la consellera de
Salut d’aquest govern ha perdut el nord, no s’ha assabentat que
la setmana passada hi va haver una manifestació a l’illa
d’Eivissa reclamant aquest plus...

(Alguns aplaudiments)

Des del Partit Popular fa anys que proposam l’augment
d’aquest plus, fa anys que denunciam que les seves mesures per
atreure sanitaris són mesures antifidelitzadores. Fa temps que
l’avisam que els contractes precaris i l’explotació sanitària a
què té sotmesos els metges i els infermers provoca una fuga de
professionals de la salut, especialment a Eivissa.

I quina ha estat la seva resposta els darrers sis anys? Quin
ha estat el seu pla per protegir els treballadors del Servei de
Salut? Quines han estat les mesures? Expliqui les seves

retallades al seu company Pons i al seu company Martí
March,...

(Alguns aplaudiments)

Quines han estat les mesures? Única comunitat autònoma de
l’Estat capaç de retallar el 2% del salari del personal essencial;
retallen els complements autonòmics; no donen el plus de
festivitat, jornades maratonianes en doblar i triplicar torns;
oposicions sense resoldre; exigències lingüístiques davant
necessitats sanitàries; contractes precaris inferiors a tres mesos,
sense paga extra COVID ni incentius.

Sra. Consellera, els sanitaris es troben esgotats, físicament
no poden més, psicològicament es troben superats, i el seu
govern no fa més que menysprear els nostres professionals, els
suprimeixen els drets adquirits durant anys, incompleixen els
acords pactats. Vostès no tenen paraula, no són de fiar i les
falsedats són el seu tarannà.

Si fa dos anys hagués acceptat la proposta del Partit
Popular, d’equiparar la indemnització per residència, si fa un
any hagués aprovat la nostra moció, si fa un mes i mig hagués
votat a favor de la nostra esmena als pressuposts, tal vegada
hauria donat un alè d’esperança als sanitaris d’aquestes Illes.

Si en el pressupost de salut més elevat de la història hagués
invertit més sous a reforçar les plantilles no tendríem aquest
problema.

Qui pretén que vengui a auxiliar-nos si som l’única
comunitat autònoma que no paga el que deu, que no té paraula
i que dóna preferència en la vacunació a càrrecs socialistes
enfront de sanitaris de primera línia? Qui va autoritzar la
vacunació dels polítics? Sigui transparent, Sra. Consellera.

Per poder tenir cura dels ciutadans primer han de tenir cura
dels sanitaris, lamentablement el seu govern no ha...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Gràcies, Sra. Marí. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. La veritat és que estic d’acord amb vostè
en una cosa i és que hem de tenir cura dels professionals i en
tenim cura apujant i complementant el plus de fidelització per
a Menorca, Eivissa i Formentera, o apujant el preu de la
guàrdia o pagant el complement de les embarassades perquè no
perdin sous per aquesta condició. Continuam fent oposicions,
fins i tot durant la pandèmia, els diumenges s’examinen
professionals, alguns diumenges. S’augmenta el preu de
guàrdia.
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Jo, sincerament, que vostès, que vostès, del Partit Popular
en donin, ens vulguin donar lliçons de com fidelitzar
professionals, quan governen demostren que maltracten, els
acomiaden, els fan fora, això és el que demostren, Sra.
Diputada. Fa molt de temps que el Partit Popular ha perdut tota
la credibilitat davant dels professionals sanitaris.

Moltes gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 1418/21, presentada per la
diputada Sra. María Salomé Cabrera i Roselló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsió respecte de la
recuperació del sector de l’hostaleria a les Illes Balears.

Novena pregunta, RGE núm. 1418/21, relativa a previsió
respecte de la recuperació del sector de l’hostaleria a les Illes
Balears, que formula la diputada Sra. María Salomé Cabrera i
Roselló, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula la Sra.
Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Gracias, presidente, buenos días. Baleares continua
liderando el ranking de paro de toda España, siguen los cierres
de empresas, los autónomos y PYME salen a la calle
desesperados y estamos sin vacunación suficiente para pensar
en tener algo de temporada.

Dice usted que confía en que la recuperación económica
permita la disminución de personas desempleadas, por
supuesto, Sr. Conseller, pero hasta que esto suceda algo deberá
hacer el Govern, porque es evidente que con los 15 millones de
mayo pasado, a medio pagar, es del todo insuficiente.

Es incomprensible que la hostelería, con las restricciones y
suspensión de la actividad, deban seguir pagando las mismas
cargas o más, o que hayan invertido y adaptado sus
establecimientos a las medidas COVID para luego cambiárselas
o prohibirles abrir.

Nadie es contrario a cumplir las medidas sanitarias, pero es
inconcebible que, junto con las prohibiciones, no se acompañen
ayudas directas reales para no condenarles a la ruina, de hecho
muchos ya forman parte de las colas del hambre, cada vez
mayores. Y ofrecen ustedes 1.500 euros que los habrán de usar
para pagar impuestos que ustedes no rebajan.

Y hablan de pactar la desescalada y dicen que será lenta,
pero no dice con qué indicadores sanitarios se iniciará, y sigue
la incertidumbre.

Por tanto, Sr. Conseller, ¿qué previsión tiene el Govern
respecto a la recuperación del sector de la hostelería?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el conseller de Model
Econòmic, Turisme i Treball.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

Gracias, Sr. Presidente. Yo creo que cuando ustedes hacen
este tipo de preguntas deberían trabajar, conjuntamente con el
Gobierno, en impulsar las medidas que se están haciendo por
parte del Govern, y valorar también lo que hubiesen hecho
vosotros y lo que hicieron ustedes cuando gobernaron. Es decir,
ustedes, el Sr. Costa, que tenemos aquí, y el Sr. Company,
defendían que tenía que producirse una salida masiva de
trabajadores y reordenarse el mercado, quebrase quien
quebrase, esa era la línea de trabajo del Partido Popular en la
anterior crisis, quebrase quien quebrase, ERE y despidos
masivos.

(Remor de veus)

Ahora lo que se está haciendo es aguantar el tejido
productivo, eso requiere muchísimos más esfuerzos y requiere
ir inyectando liquidez para que el sector pueda aguantar.
Ustedes eso no lo compartieron en su momento, por tanto, me
sorprende que ahora defiendan cosas que cuando gobernaban
lo que hacían era facilitar despidos y facilitar que las empresas
desapareciesen porque ustedes defendían que luego se
recuperaría y aparecería otro sector.

Nosotros no queremos que eso pase, no queremos que pase
lo que pasaba cuando gobernaban ustedes, por eso se está
trabajando en mantener el empleo y en dar liquidez a las
empresas. ¿Es suficiente? No, hemos exigido al Gobierno de
España que se trabaje de forma inmediata en un nuevo plan de
liquidez que tiene que permitir ayudas directas al sector de la
hostelería. Lo hemos reivindicado en las mesas sectoriales, lo
hemos hablado con el resto de comunidades autónomas y
estamos trabajando en esa dirección, que no es lo que sucedía
cuando gobernaban ustedes que, cada vez que íbamos al
Ministerio de Trabajo a pedir ayudas, se nos decía que se iba
a regularizar y ya se saldría.

Había ERE y no había ayudas, ahora hay ERTE, se
mantiene la protección y se está trabajando en otras líneas.

(Remor de veus)

¿Suficientes? Por supuesto que no, pero cuando ustedes
estaban lo que hacían era desaparecer todo el tejido que se
pudiese y ya aparecería otro, como es lo que nos ha sucedido
ahora.

Ahora estamos trabajando con el sector, se les están
explicando las restricciones, muy complicadas y complejas,
pero que estamos viendo que está ayudando a rebajar la curva
epidemiológica en nuestras islas y, sobre todo, lo que le hemos
dicho al sector, la presión sanitaria de nuestras UCI. Creo que
ustedes sobre eso no deberían poner ninguna duda ni ninguna
sospecha porque, gracias a eso, ahora estamos en una mejor
situación y estamos bajando la situación sanitaria.
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Creo que deberían defender las restricciones que se han
impuesto, creo que deberían proponer medidas económicas, ya
que ustedes simplemente vienen aquí cada martes, no trabajan
en nuevas propuestas, no se sientan en el Plan de reactivación
y no aportan al conjunto de esta sociedad, que es lo que
requiere ahora mismo unidad y trabajo conjunto.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula la Sra. Cabrera.

LA SRA. CABRERA I ROSELLÓ:

Sí, gracias, Sr. Presidente. Sr. Conseller, céntrese, 2021,
pandemia mundial, a ver si empieza a hablar del problema real.

(Remor de veus)

Mire, todo el sector sigue reivindicando ayudas directas,
bajada de fiscalidad y vacunas, y parece que ustedes no acaben
de entenderlo, y el sector dice que ustedes están en una realidad
paralela, ajenos a su sufrimiento.

En abril, ustedes no apoyaron nuestro plan de ayudas para
autónomos y PYME por 350 millones, y siguen sin tomar
medidas. Y ahora resulta que me dice que piden ayuda a
Madrid y ha descubierto el Madrid me mata, Sr. Conseller,
pues le recuerdo que ha perdido buenas ocasiones para
reivindicarlo.

Mire, ¿por qué no se opuso al plan de choque del Gobierno
central, carente de todas ayudas directas a las empresas? ¿Por
qué la semana pasada su partido votó en contra de nuestra
propuesta al Parlamento, donde pedíamos ayudas directas,
bajar el IVA al 4% a la hostelería, exenciones fiscales, reducir
las cotizaciones a autónomos, reducir los recargos por impago
a la Seguridad Social, incluso le pedíamos que rebajara el
canon y el ITS en 2022?

Sr. Conseller, votaron en contra de todas nuestras
propuestas en positivo, que usted dice que nosotros no
presentamos, ¡miente, Sr. Conseller, miente constantemente!

Por tanto, si el problema es que las propuestas son del
Partido Popular, hable con sus socios de MÉS, que parece que
lo tienen más claro esto de reivindicar a Madrid últimamente.

Y miren lo que le dicen en la prensa hoy: “SOS Turismo”,
Sr. Conseller. ¡Reaccione!

Gracias, Sr. Presidente.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Cabrera. Té la paraula el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE MODEL ECONÒMIC,
TURISME I TREBALL (Iago Negueruela i Vázquez):

No hace falta elevar el tono, Sra. Cabrera, yo entiendo el
nerviosismo del Partido Popular, entiendo que están en una
situación muy complicada, se ha destapado que son un partido
corrupto de la A a la Z,...

(Remor de veus)

..., la situación de Bárcenas desde luego lo explica, deberían
venir aquí en positivo, deberían aportar soluciones, acaban de
descubrir la pandemia mundial, yo normalmente le digo que
hay una pandemia y que eso afecta a la situación que tenemos,
la vacunación.

Hoy ustedes han descubierto, para intentar buscar
problemas más grandes que los que tienen en su casa, limpien
su casa y hagan propuestas serias en esta sede del Parlamento.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 1421/21, presentada pel
diputat Sr. José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política en matèria de policia local.

Desena pregunta, RGE núm. 1421/21, relativa a política en
matèria de policia local, que formula el diputat Sr. José Luis
Camps i Pons, del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el
Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Sra. Castro, malauradament, seguim
encapçalant la taxa de criminalitat a Espanya, un any i vostè és
incapaç de tirar endavant cursos per a nous policies, ni tampoc
sentim que reclami a la Delegació del Govern més policies
nacionals i guàrdies civils, hi ha un dèficit de 218 policies
nacionals i 344 guàrdies civils.

El dèficit a les plantilles de la policia local a Balears és
demolidor, des de l’any 2016 tenim un dèficit aproximat de 300
policies locals. Tan sols ha estat capaç gairebé en sis anys de
fer tres promocions de policies locals.

Van modificar la Llei de coordinació de policies fa tres anys
i el desgavell i el fracàs és tan gros que ara tornen a treballar
per tornar modificar, un ridícul rera l’altre.

Els municipis estan desesperats, la FELIB ho reitera
constantment i vostès són incapaços de donar sortides a les
seves obligacions. Què pensa fer?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.
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LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Gràcies, president, gràcies, Sr. Camps, bon dia a todos y
todas. Bueno, Sr. Camps, usted y yo hemos hablado en varias
ocasiones y yo le he ido explicando que es un problema
complejo y vamos a plantear soluciones a corto, a medio y a
largo plazo, y usted está comprobando que lo que le explico
aquí se va cumpliendo y ejecutando cada día.

A corto plazo, la única comunidad autónoma que ha
contratado informadores para ayudar a los municipios en
tiempo de COVID, la única comunidad autónoma.

A medio y largo plazo, usted acaba de decir aquí que no
hemos reclamado al Estado policías y guardias civiles, no es
cierto y usted lo sabe, hay un compromiso firmado entre la
FELIB y la Conselleria de Administraciones Públicas donde se
solicita al Gobierno central y a la Delegación del Gobierno dos
cosas: que se mejoren las plantillas de policía nacional y de
guardia civil y también se ha solicitado que se eliminen las
tasas de reposición de policías locales, porque usted sabe, igual
que yo, que el problema de falta de policías locales se crea, se
produce en el año 2012, cuando el Sr. Montoro decide que las
tasas de reposición de policías locales no podían ser superiores
al 10%.

El actual Gobierno central, el gobierno progresista, ha
establecido una tasa de reposición de 115, pero nosotros
creemos que es insuficiente y por eso seguimos reclamando. Y
la FELIB y la conselleria y muchos de los partidos que están
aquí, incluido usted mismo, han firmado una PNL donde han
reconocido que este era el problema y que había que pedir que
se eliminaran las tasas de reposición y, subsidiariamente, que
se pudieran incluir las personas que se jubilan los siguientes
años y también aquellos policías que están en segunda
actividad.

Por tanto, Sr. Camps, no diga que no estamos haciendo
nada, porque usted mismo ha firmado esa PNL.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula el Sr. Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Usted sabe perfectamente
quien firma, el Partido Popular se ha adherido a esta PNL,
conocedor de que hay una serie de errores, y la responsable de
esta PNL sabe perfectamente que la tasa de reposición el
Partido Popular, en el año 2016, hizo esta actualización para
poder contratar al 115%. Por tanto, no se ponga los méritos que
usted no se merece.

A mí lo que me preocupa es que en Ibiza, el mes de mayo,
aquí tengo un acuerdo de pleno, donde la EBAP se reunió con

todos los regidores de gobernación y acordaron hacer un curso
de forma inmediata, a día de hoy aún están esperando. Lo más
grave es que usted, el 21 de enero, publicaron en el BOIB tres
promociones para policías locales para este año. Le recuerdo,
tenemos un déficit de 300 policías locales y tan solo con estos
tres cursos previstos serán 100, por tanto, seguiremos con 200
policías menos.

Pero aquí no está el problema, Sra. Consellera, el problema
está en que con los errores continuados de este gobierno, pues
este sábado ha vuelto a haber otra modificación, otra
rectificación, que los tres cursos previstos el día 21 de enero ya
no van a cumplir las fechas.

Por tanto, Sra. Consellera, ¿usted no cree que se están
tomando las cosas demasiado a la ligera? Gracias.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. Té la paraula la consellera
d’Administracions Públiques i Modernització.

LA SRA. CONSELLERA D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES I MODERNITZACIÓ (Isabel Castro i
Fernández):

Sr. Camps, yo creo que tomarse a la ligera es firmar una
PNL que usted dice que está plagada de errores, yo lo que no
firmaría nunca es un escrito que esté plagado de errores, eso es
tomarse las cosas a la ligera.

(Alguns aplaudiments)

Mire, usted (...) en el año 2012, en el 2012, cuando el Sr.
Montoro establece una tasa de reposición del 10% usted calló,
calló, no se quejó. Cuando el Gobierno del Sr. Bauzá hizo un
curso en cuatro años, usted calló.

Nosotros hemos hecho un curso en el 2017, un curso en el
2019 y un curso en el 2020, que acabó el viernes pasado, 35
nuevos policías que ya están, la mayoría de ellos de Menorca,
de Ibiza y de Formentera. Y 104 que se incorporaron en enero,
fruto del proceso unificado, que tampoco realizaron cuando
ustedes gobernaban, 104 y 35 en un año.

Y además tenemos planificados varios cursos, como usted
acaba de decir, 2 en marzo y 1 en octubre, y estamos trabajando
con el Ayuntamiento de Palma 2 cursos extraordinarios para
paliar la necesidad que tiene el Ayuntamiento de Palma. Nunca
se han hecho en esta comunidad autónoma tantos cursos de
policía local como en estos.

Por favor, cuando lea los datos intente ser un poco más
riguroso, intente no criticar, intente no hacernos un discurso
plagado de mentiras y, por lo menos, reconozca que su política
de “austericidio”, la que (...) de ustedes, de adelgazamiento de
las administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos, fue
un fracaso.

Moltes gràcies.
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(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 1422/21, presentada per la
diputada Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a protocol de vacunació per
als centres educatius.

Onzena pregunta, RGE núm. 1422/21, relativa a protocol de
vacunació per als centres educatius, que formula la diputada
Sra. Maria Núria Riera i Martos, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Els professors fa temps que demanen
ser considerats serveis essencials perquè estan vuit hores cada
dia dins una classe, així com demanen també mascaretes
adequades i gratuïtes per a dins l’escola, i el Govern els ho ha
denegat.

Ara volem saber quan es vacunaran i per què no tenen ja un
pla de vacunació clar a Educació? Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Gràcies, Sra. Diputada, per la seva
pregunta, la veritat és que estic encantada d’explicar certeses,
certeses com que en aquesta comunitat autònoma durant aquest
mes de febrer arribaran 83.000 vacunes, gràcies a la
incorporació de les vacunes d’AstraZeneca, que es dirigeixen
a població menor de 55 anys.

La vacuna en els centres educatius de cada vegada és més
a prop, és més a prop, però no li puc dir exactament quan,
perquè aquesta estratègia de vacunació s’elabora per part de la
comissió de... la ponència de vacunes, la comissió de salut
pública, i és presentada després a la Interterritorial, i estan
definits els grups fins on hi estan, tot i que es fa feina cada dia
i es continua fent feina.

A partir d’aquesta setmana es comencen a vacunar les
persones amb grau 3 de dependència i a mesura que arribin
vacunes s’aniran incorporant altres grups de població.

Del que sí estam orgullosos, li ho puc dir, i vostè també i
tots, crec que de l’actitud exemplar i responsable dels centres
educatius, dels docents, dels alumnes i, gràcies a això, en la
primera setmana del febrer hi ha hagut 391 contagis manco que
en la primera setmana del gener, manco em referesc d’alumnes.
I el col·lectiu s’incorporarà a l’estratègia per ser un col·lectiu
essencial, per a aquest govern la proposta a la comissió de salut
pública avui mateix, que hem mantingut que siguin els següents

després de les persones que fan feina a l’àmbit sanitari i
sociosanitari, per a nosaltres són els primers essencials que
s’han de vacunar després d’aquest grup.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, president. Sra. Consellera, esperem que parli en
nom del Govern i no del PSOE, com diuen els seus socis.

Però el problema és que vostès actuen sempre darrera del
virus, darrera les demandes, improvisant, sense transparència
i no ens aclareix quan serà la vacunació del sector educatiu, i
li ho dic perquè els docents comenten que els diuen que
arribarà en el setembre; és a dir, passarà tot aquest curs sense
estar vacunats.

I miri, des del Partit Popular li hem fet propostes positives
que ajudarien molt, en el mes de gener ja li vàrem proposar que
fes un pla concret de vacunació a les escoles i que informi els
docents i els alumnes de quina és la fulla de ruta, la que els
toqui, sense trampes, malgrat l’exemple que donen vostès, per
saber quan els tocarà.

Perquè, mentre vostès continuen amagant el nom de tots els
polítics vacunats de forma privilegiada, els seus treballadors
públics a les escoles no saben quan es vacunaran.

I no s’excusi en què hi ha poc contagis a les aules, perquè
això és insultar la feina que fan els docents i els pares perquè
cada hi hagi una escola segura.

Miri, també li hem proposat un pla de conciliació vertader,
no de fotos ni de titulars que quedin en res, perquè no n’hi ha
prou descarregar tot el pes de la conciliació als mestres; li hem
proposat perquè falten ajudes econòmiques a les famílies que
tenen nins a ca seva, escoletes amb un preu simbòlic, activitats
quan hi ha vacances, acompanyament dels nins que es troben en
semipresencialitat. De moment no han tengut més que paraules
per part de vostès.

També li hem proposat que facin ja cribratges massius a les
escoles i un seguiment continuats als més vulnerables, li ho
venim proposant fa mesos, perquè és imprescindible saber d’on
venen els contagis. I no tenen vostès ni idea d’on venen ni un
86% de contagis de Mallorca, ni un 90% de Menorca.

Aquesta és la protecció que donen a la ciutadania,
consellera? Aquesta és la importància que donen a professors
i a alumnes, que van cada dia a escola sense saber si són
portadors del virus perquè vostès no els fan proves i tal vegada
es contagien i no ho saben? I no ens digui que ha fet 200
cribratges aquesta setmana, perquè això és un 0,4% de
l’alumnat, ho faci a tots de forma massiva, per seguretat
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educativa i per poder abaixar els contagis i el nivell de risc
extrem.

Si vostès no estan capacitats o no tenen personal suficient
ho diguin, però deixin de donar llargues a les famílies. No
vacunin més polítics fins que els toqui i acceptin les propostes
positives...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Riera, el seu temps ha finalitzat.

(Alguns aplaudiments)

Té la paraula la consellera de Salut i Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Les propostes, Sra. Diputada, han
d’estar avalades per l’evidència científica, i no ho estan de
moment els cribratges de manera general a tota la comunitat
educativa, ni aquí ni a cap altra banda del món. Per aquest
motiu no es fan, perquè les decisions que es prenen sempre són
sota criteris tècnics i científics, i a les propostes ens remetem,
i es fan quan s’han de fer. Per tant, això és un tema que crec
que hem de tenir tots molt present.

Nosaltres continuarem fent feina com hem fet feina fins ara.
Hi ha molta gent que s’està deixant la pell per fer feina de
manera molt coordinada amb Educació i crec que l’educació
d’aquesta comunitat autònoma és realment exemplar quant a
mesures i quant al nombre de contagis que tenim gràcies a tot
el que s’ha posat en marxa. 

Com li he dit, que és el motiu de la pregunta i el més
important, per a nosaltres els docents són essencials i
proposarem que siguin el primer grup després dels sanitaris i
sociosanitaris.

Gràcies, president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 1423/21, presentada pel
diputat Sr. Antonio Costa i Costa, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a suport a la modificació de la Llei
antidesnonaments del Reial Decret Llei 37/20. 

Dotzena pregunta, RGE núm. 1423/21, relativa a suport a
la modificació de la Llei antidesnonaments del Reial Decret
Llei 37/20, que formula el diputat Sr. Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputades, bon
dia. Bon dia, conseller. El passat dia 20 de gener es publicava

al BOE el Reial Decret Llei 1/2021 i incloïa, amb nocturnitat
i traïdoria i sense dir res a ningú, una modificació del Reial
Decret Llei 37/2020, conegut com a decret antidesnonaments
que, en resum, permet que qui ocupin un habitatge no puguin
ser desallotjats, fins i tot en els casos que hi hagi delicte -
situació habitual que es produeix-, sempre que no hi hagi, això
sí, violència i intimidació per part dels ocupants a l’hora
d’entrar a l’habitatge.

Per tant, el Sr. Sánchez a dia d’avui ha fet una modificació
que permet durant tot l’estat d’alarma, per tant fins a dia 9 de
maig, que es puguin ocupar immobles de grans tenidors, que
sempre que no hi hagi violència i intimidació puguin no ser
desallotjats d’aquest habitatge que han ocupat.

Comparteix el Govern de les Illes Balears aquestes mesures
que protegeixen o defensen l’ocupació il·legal, Sr. Conseller?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Mobilitat
i Habitatge.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Moltes gràcies, Sr. President. Vivim, Sr. Costa, una crisi
sanitària, econòmica i social sense precedents on la gent ho
passa molt malament i no ho podem oblidar ni un sol moment.
És més, tenim l’obligació des de la cosa pública de cercar
mesures que puguin evitar, en la mesura del possible, aquest
patiment.

Què diu aquest reial decret?, aquest reial decret diu que
mentre duri l’estat d’alarma, fins a dia 9 de maig, fins a dia 9 de
maig, a aquelles famílies vulnerables, persones dependents,
amb menors d’edat, víctimes de violència de gènere, que no
se’ls executi un desnonament, d’acord?, i que esperin que
almanco acabi l’estat d’alarma. 

Vostè em demana si jo hi estic d’acord amb açò, jo li he de
dir que sí que hi estic d’acord amb açò, és que no em cap dins
del cap que qualcú es pugui posar de la banda d’un propietari,
d’un banc, d’un gran tenidor que té desenes, centenars de pisos,
i prefereixi més protegir aquests bancs amb centenars de pisos
que una família que s’ha quedat sense feina, que té fills menors,
que té padrins dependents i als quals no se’ls pot donar una
resposta.

Crec que ens hem de demanar, Sr. Costa, on queda el dret
de l’habitatge?, on queda la idea de la justícia social?, fins i tot
la de la caritat cristiana. On és que ens plantejam aquests
principis si resulta que el que feim és defensar sempre al més
fort menyspreant el patiment d’aquelles famílies que menys
tenen i que menys opcions tenen de poder trobar una resposta
a un moment on ho passen molt malament.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Té la paraula el Sr. Costa.

EL SR. COSTA I COSTA:

Sr. Conseller, resulta realment decebedor que el govern del
Sr. Sánchez i del Sr. Iglesias, amb el suport entusiasta del
govern Armengol, sempre facin reformes per protegir els
“okupas” i mai per defensar la propietat privada.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Conseller, tothom..., Sr. Conseller, tothom pot entendre
que les famílies que estiguin en una situació de vulnerabilitat
rebin tot el suport de l’administració pública, però no s’entén
que hagi de ser el sector privat que faci la política social que
vostè, Sr. Pons, és incapaç de fer.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

És evident, Sr. Conseller, que la seva política d’habitatge ha
estat un fracàs, i no perquè li ho digui el Partit Popular, no, li
ho diuen els seus socis de Podemos que fins i tot li demanen la
seva dimissió. Però el fracàs no es pot traduir amb la
legalització de l’ocupació i en detriment del dret a la propietat
privada, Sr. Conseller. 

Miri, Sr. Conseller, des del Partit Popular ho tenim ben clar,
sempre ho hem tengut ben clar, sí a la defensa de la propietat
privada, no o a..., en contra de l’ocupació il·legal. S’han de
desallotjar els “okupas” amb un marge de 12 a 24 hores. No
s’ha de permetre que els “okupas” s’empadronin als habitatges
que han ocupat. L’ocupació il·legal ha de ser un delicte i ha de
tenir una pena de privació de llibertat d’1 a 3 anys.

Sr. Conseller, ajudi’ns a defensar la propietat privada,
deixin de defensar els “okupas” i defensem junts la propietat
privada que fins ara no han defensat.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Costa. Té la paraula el conseller de Mobilitat.

EL SR. CONSELLER DE MOBILITAT I HABITATGE
(Marc Isaac Pons i Pons):

Gràcies, Sr. President. Sr. Costa, ajudi’ns a defensar els
ciutadans, ajudi’ns a defensar aquelles famílies que s’han
quedat sense feina, que el banc ha decidit fer-los fora, que no
tenen una resposta possible on poder anar. Ajudi’ns a defensar
aquesta gent, perquè si ho posam damunt una balança vostè em
diu, per sobre de tot hem de defensar aquestes entitats
financeres que tenen milers de pisos, per sobre de tot...

(Se sent una veu de fons que diu: “no”)

Sí, aquesta és la seva proposta. Nosaltres els deim, facem
una altra cosa, defensem els més vulnerables, siguem capaços
d’entendre que en plena crisi econòmica i pandèmica aquella
gent que ho passa molt malament es mereix una resposta, des
de la cosa pública, i tant com sí. 

I aquesta dreta egoista que només pensa en ells també ha de
poder tenir uns límits, i el límit és la solidaritat entre els
ciutadans, és el de la justícia social, és el de poder entendre que
hi ha gent que ho passa...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, el seu temps s’ha acabat.

(Alguns aplaudiments)

I.13) Pregunta RGE núm. 1426/21, presentada per la
diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a recursos sanitaris per a l’atenció a la
cronicitat a Formentera. 

Tretzena pregunta, RGE núm. 1426/21, relativa a recursos
sanitaris per a l’atenció a la cronicitat a Formentera, que
formula la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas, del Grup
Parlamentari Mixt. Té la paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bon dia. Gràcies, president. Bon dia, diputats, diputades.
Bé, aquesta pregunta té a veure amb un aspecte que vàrem
aprovar en el pressupost de 2021 de la comunitat autònoma i
que preveu la contractació d’una infermera o un infermer de
casos a l’illa de Formentera perquè presti servei i atenció a tots
els pacients crònics de la nostra illa.

Per tant, jo no em demoraré més, senzillament li deman,
Sra. Consellera, tenint en compte que ja ho vàrem pressupostar
l’any 2020 i que el Govern no va contractar aquesta persona i
que ho tenim novament pressupostat l’any 2021, em deman,
quan tendrem una infermera de casos a l’Hospital de
Formentera?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT.

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la Sra. Consellera de Salut
i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Sra. Tur, és molt més complexa l’atenció
a la cronicitat que una sola infermera gestora de casos.
L’atenció a la cronicitat, crec que hem demostrat des de fa cinc
anys per part d’aquest govern que és un dels eixos fonamentals
i prioritaris tant del Govern com de la Conselleria de Salut, fer
feina d’una manera integral, intentar mantenir les persones el
màxim de temps en el seu domicili amb tot el suport que sigui
possible i en aquest sentit feim feina. Quan vàrem arribar el
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2015 no hi havia ni plan ni projecte ni estratègia ni res que se
li semblàs. 

S’han fet passes, s’ha definit aquesta població, tenim
identificada la població de Formentera que és el primer que
s’ha de fer per saber quines cures necessiten, que són 182
persones que tenen una..., que són pacients crònics complexos
i 7 persones -ens consta- com a crònics avançats. Els intentam
donar la millor atenció possible de manera coordinada.

Quant a la contractació de la persona, de la infermera
gestora, som els primers interessats. Em consta que s’ha
contractat aquesta infermera, que de moment dóna suport a
l’àrea d’educació, de pediatria des de l’Hospital d’Eivissa. 

Vostè sap que estam en una situació de pandèmia en la qual
han augmentat moltíssim el nombre de casos a l’illa d’Eivissa,
en el darrer mes, s’ha de donar molt de suport a tots aquests
infants positius, a fer el seu rastreig, els contactes, les PCR, i
tenim per a això tres infermeres que es dediquen més de 15
hores diàries, que vaig poder parlar amb elles fa relativament
poc temps, i que estan donant tot el poden.

Per tant, continuam projectes estratègics del Govern, és una
prioritat evidentment però, primer, hem de fer front a la
pandèmia. 

Gràcies, president. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula la Sra. Tur. 

LA SRA. TUR I RIBAS: 

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo en cap cas no he
pretès -i en cap moment no crec que ho hagi fet- reduir
l’estratègia de cronicitat de les Illes Balears, que es va aprovar
com vostè bé ha dit l’any 2016, si no vaig errada, la
contractació d’un infermer o d’una infermera de casos.
Evidentment, l’estratègia de cronicitat de les Illes Balears és
molt més que la contractació i la formació d’infermers i
infermeres de casos, evidentment. 

Però, clar, si vostè mateixa reconeix que a Formentera s’han
identificat 182 pacients o persones malaltes cròniques que, per
tant, encaixen dins el perfil de pacient que ha de ser incorporat
a aquesta estratègia i, per altra banda, em diu que la infermera
de casos de Formentera ja està contractada però que està
prestant servei a l’àrea de Pediatria de l’Hospital de Can
Misses... No sé molt bé què espera que li digui, Sra. Consellera,
és a dir, si el Govern de les Illes Balears es compromet a
contractar una infermera de casos a la nostra illa -que és l’única
que no en té cap-, i aquesta persona que està contractada resulta
que està fent pediatria a Can Misses..., tenim un problema.
Perquè, no ens faci triar, Sra. Consellera, entre la importància
d’atendre els infants o la importància d’atendre els majors, és
que evidentment tots són iguals d’importants. 

També amb la situació de pandèmia sabem que s’ha suspès
temporalment el servei d’atenció a les drogodependències de la
nostra illa, que tant de temps ens ha costat aconseguir i que tant
d’esforç ens va costar convèncer al Govern de la importància
de tenir-lo.

Per tant, Sra. Consellera, jo què vol que li digui? El que no
podem fer és deixar coix ..., és a dir, desvestir un sant per
vestir-ne un altre. Una cosa és la pandèmia i l’altra la cronicitat
i, per tant, la pregunta és: quan tendrem la infermera de casos
atenent els malalts crònics de Formentera?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Tur. Té la paraula la consellera de Salut i
Consum. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president. Tant de bo ho pogués saber, Sra.
Diputada, no m’he expressat bé. La infermera que està
contractada fa feina a la central COVID -a EDUCOVID- o
sigui, atén els casos positius de COVID, ara mateix. Per què?,
per pura necessitat, perquè el nombre de positius requereix
aquesta atenció en aquests moments. Quan deixarà de fer
aquesta feina? Idò quan no tenguem pandèmia, probablement,
quan la pandèmia estigui en un altre moment.

Però el més important és que les persones cròniques tenen
de referència el seu metge de família i la seva infermera de
família. Aquests són els professionals de referència i aquests
són els que estan treballant dia a dia amb els pacients crònics.
La infermera gestora és una infermera coordinadora del procés
però que no és imprescindible per a cada un dels pacients. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. El seu temps ha finalitzat. 

(Alguns aplaudiments)

I.14) Pregunta RGE núm. 1411/21, presentada pel
diputat Sr. Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a mètodes de contractació pública de la
CAIB. 

Catorzena pregunta, RGE núm. 1411/21, relativa a mètodes
de contractació pública de la CAIB, que formula el diputat Sr.
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari Mixt. Té la
paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Bon dia,
Sra. Presidenta, supòs que estarà d’acord amb mi que ens convé
que, a totes i a cadascuna de les nostres illes, hi hagi empreses
que funcionin, que tinguin futur, que creïn ocupació. Per mor
de la fragmentació del nostre territori, de poc ens serveix que
només hi hagi empreses que funcionin i que creïn ocupació a
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Mallorca, pel sol fet i per l’evidència, no?, que evidentment els
menorquins, eivissencs i formenterencs no ens podem desplaçar
cada dia a fer feina a empreses mallorquines. 

El Govern de les Illes Balears pot posar el seu gra d’arena,
un dels diversos grans d’arena que pot posar per afavorir que
hi hagi aquest ecosistema d’empreses que funcionin a totes i a
cadascuna de les illes. I aquest granet d’arena són les
condicions de contractació, unes condicions de contractació
que no els discriminin; que les posin en condicions d’igualtat
per competir amb empreses més grans, ja siguin mallorquines
o ja siguin de la península.

Per exemple, aquesta setmana hem fet públic que els
contractes d’agències de viatges del Govern són
monopolitzades gairebé per una o dues agències de viatges,
mallorquines o de fora, la qual cosa no és estranya. No és
estranya perquè, és clar, si fem un únic contracte per a totes les
illes, en lloc de fer-ne quatre, per a totes i cadascuna de les
illes... O, si posem com a condició tenir una oficina física a
Palma i no fem referència a tenir oficina a les altres illes, no és
estrany que siguin grans empreses especialitzades a captar
aquest tipus de contracte, amb seu a Mallorca o amb seu a la
península, les que obtinguin aquests contractes. Aquest és
només un exemple. 

Jo el que li deman és: troba que fa prou la comunitat
autònoma, amb els seus mètodes de contractació per afavorir
aquest ecosistema de petites empreses locals?

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Castells. Compartesc
perfectament el discurs que vostè feia sobre la necessitat
d’ajudar més que mai al manteniment i a la consolidació de les
empreses locals, a cadascuna de les illes i, si poguéssim, a
cadascun dels municipis, no?, sense cap mena de dubte. Per
tant, en aquesta línia de treball, ens hi trobarà i hi estam fent
feina. Vostè em diu “fa prou?”, sempre es pot fer més,
òbviament, i sempre tot és millorable i en aquesta línia de
treball estam fent feina des de la Conselleria d’Hisenda. 

A mi m’agrada que parli d’aquesta central de contractació
perquè és una de les eines que des del Govern de les Illes
Balears hem empès des dels principis de la passada legislatura
i que és una central de contractació que ens serveix per
optimitzar els recursos, però que també li hem posat tota una
sèrie de clàusules i estam treballant per millorar-les, que van un
poc en línia amb el que vostè plantejava avui. 

Estam emprant dins aquesta central de contractació
clàusules socials, que vàrem incorporar la passada legislatura
i vàrem ser la primera comunitat autònoma a incorporar
clàusules socials a la contractació pública; ara treballam per

incorporar clàusules mediambientals a la contractació pública,
crec que també té una certa importància; i les clàusules
econòmiques que tenen a veure també amb aquest plantejament
de les illes.

Per tant, nosaltres ja estam separant tota la contractació en
blocs per illes, per precisament no afavorir sempre la que
potser que sigui més gran, la de Mallorca, per no afavorir les de
Mallorca, s’estan fent -sempre- lots per illes amb diferents
preus; amb les clàusules socials -li deia- les estam actualitzant
en aquests moments; i amb les clàusules ambientals estam
treballant per incorporar aquestes mesures. I també reservarem
una part dels contractes per a centres especials d’ocupació. 

Quant a la contractació que vostè m’explicava de l’agència
de viatges, és cert que fins ara hi havia un contracte únic de
compra de viatges de tot el Govern, ja s’ha descentralitzat, això
ja s’ha acabat i, per tant, ja s’ha descentralitzat en cada
conselleria, que és la que fa les seves compres dels seus propis
viatges perquè entenem que, si no, evidentment quedava molt
centralitzat en una sola empresa i, a més, no acabava de
funcionar bé el servei. Per tant, en aquesta línia estam
treballant. 

I, després, una cosa important, que ve a petició de PIMEM
Menorca, precisament, que és la formació dels empresaris per
ajudar-los a tenir molt clar com es fa la contractació pública i
poder-se presentar a tots els concursos. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

Gràcies, Sr. President. Sí, és veritat que ara cada conselleria
fa el seu contracte però, per exemple, un dels contractes
d’agències de viatges que és per al moviment d’esportistes,
evidentment, depèn de la seva conselleria, però continua sent
un contracte únic per a totes i cadascuna de les illes. I són
aquests contractes els que estan monopolitzats només per
poquíssimes empreses. 

Jo crec -en la mesura del que vostè mateixa m’està dient,
Sra. Presidenta- que cal actuar amb la màxima imaginació i el
màxim compromís. Imaginació, perquè hi ha moltes maneres de
garantir els principis d’igualtat en l’accés a la contractació
pública, d’afavorir un tipus d’empresa que està prestant un
servei de major proximitat. Com a govern, estem fent
campanyes per afavorir el consum de proximitat, per afavorir
el producte local, i crec que hauríem d’actuar de la mateixa
manera i donar exemple com a govern mirant de contractar el
producte, en aquest cas, els serveis locals. Hem de predicar
amb l’exemple. La passada legislatura ja vaig cridar l’atenció
amb una cosa que no funcionava de la central de contractació
amb la compra de material d’oficina. Cal màxim compromís,
no podem deixar-ne passar ni una, i jo li deman que doni la
directriu que a tots els contractes de contractació - tots els
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serveis de contractació- es vetlli per als interessos de les
empreses locals. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Castells. Té la paraula la presidenta del
Govern. 

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Anam en línia, Sr. Castells. Cert que
s’ha de complir la normativa, cert que hi ha lliure concurrència
de mercat i cert que sempre hem d’estalviar des de
l’Administració pública, però en aquest moment més que mai
hem de potenciar l’empresa local. 

Moltes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.15) Pregunta RGE núm. 1403/21, presentada per la
diputada Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa
a rescat de l’economia balear per part de Madrid. 

Quinzena pregunta, RGE núm. 1403/21, relativa a rescat de
l’economia balear per part de Madrid, que formula la diputada
Sra. Catalina Pons i Salom, del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears. Té la paraula la Sra. Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, molt bon
dia a tots. Sra. Presidenta, bon dia. Celebram -i molt- les dades
a la baixa de taxa acumulada d’incidència de la COVID-19 en
aquesta comunitat autònoma. 

Estam convençuts, des d’aquest grup parlamentari, que els
esforços col·lectius donen els seus fruits i esperem -i demanam
una vegada més a la ciutadania- un esforç per continuar
endavant tots junts per poder acabar amb aquesta maleïda
pandèmia que ens té tan, tan, tan... aturats i frenats i
absolutament trists en moltes ocasions.

Sra. Presidenta, tot i això, ens preocupa i molt la
multiplicació de plataformes que sorgeixen perquè ja no
confien en la classe política ni tampoc en els seus governants
i que fan la seva feina a part d’allò que pugui fer l’executiu,
com són plataformes sanitàries, civils, d’empresaris i també
d’altres, hotelers que demanen solucions.

Des d’aquest punt de vista i tenint en compte la proposta
que ha fet la CAEB, la Confederació d’Associacions
d’Empresaris de Balears, li demanaria què pensa d’aquesta
petició que ha fet la CAEB, patronal dels empresaris, que el

Govern central rescati aquesta comunitat autònoma tan
malmenada econòmicament per culpa de la pandèmia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, per la seva
pregunta, una vegada més per preocupar-se dels problemes
reals de la ciutadania d’aquestes illes. 

Vull agrair les seves paraules entorn a la incidència
acumulada. Certament els esforços col·lectius funcionen, les
restriccions funcionen i encara queden mesos durs, però estic
convençuda que junts i juntes des d’aquest compromís
col·lectiu en podrem sortir de la millor manera possible.

Quant a la situació econòmica que vostè em planteja i al
possible rescat de l’economia de les Illes Balears jo li diré, no
és que no estigui..., no és si estic d’acord amb CAEB o no, és
que CAEB i nosaltres treballam conjuntament i amb vostès
també en el Pacte de reactivació econòmica, amb els agents
socials i econòmics, amb tots, els més representatius de la
nostra comunitat autònoma com marca la nostra Constitució i
com marca la nostra normativa, amb els consells insulars, amb
els ajuntaments, amb els partits polítics que s’han sumat a fer
feina en positiu per a la ciutadania d’aquestes illes, entre ells el
seu.

Vostè sap que en la darrera convocatòria del Pacte de
reactivació econòmica precisament vàrem plantejar tota una
sèrie de qüestions que creim necessàries que faci el Govern
d’Espanya, que se sumi a les que ja fa en ERTO, en ICO, en
tantes i tantes coses, que se sumi en l’ajornament d’impostos
estatals que s’ajustin a la facturació actual, en més flexibilitat
al pagament de les quotes de la Seguretat Social, que s’estudiïn
condonacions de deute amb la proporció de la caiguda de
l’activitat i més reducció del preu de lloguer mentre durin les
restriccions, i després també ajudes directes als sectors que
tenen restriccions ateses les mesures que han de prendre les
diferents comunitats autònomes.

Això és un acord que vàrem prendre al Pacte de reactivació
econòmica conjuntament amb la CAEB, però també
conjuntament amb El Pi. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Un repàs d’allò que efectivament
demanam al Govern central, però no en tenim resposta. Vostè
ja ha reconegut en alguna ocasió que Madrid va a poc a poc, no

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202101403


DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 9 de febrer de 2021 3957

sabem per què, però van lents a l’hora de reaccionar, jo diria
que massa lents exactament.

Sense anar molt enfora, per donar alguna dada, però no
avorrir, el passat mes de gener la corba ha pujat 22.486
persones, gairebé un 37% més que el mateix mes de l’any
anterior, 4.318 persones més estan en ERTO. El SEPE, com
vostè sap, no agafa el telèfon, han hagut de reforçar
l’horabaixa, però tot i això no arriben a tenir contestació
aquelles persones que estan més que desesperades. 42.000
persones no han aconseguit feina. 

Vostè la setmana passada ens parlava dels 300 milions
d’euros que havien d’arribar de fons europeus, no espanyols;
també ens parlava del fons no reemborsable per ajudar en la
pandèmia sanitària, 438 milions d’euros al pressupost passat.

El règim especial no té contingut econòmic, vostè ho sap
perfectament, i jo crec que hem de canviar l’estratègia. 

A la seva compareixença jo li demanava que podríem anar
a Madrid a parlar amb el president, però ara el que vull és que
el president vengui aquí, que es passegi per Vara de Rei, que es
passegi per Ses Voltes de Ciutadella, pel Carrer Major d’Inca,
que es passegi pel Sindicat, que parli amb transportistes, amb
hotelers, amb empresaris, amb comerciants, amb restauradors
i que llavors en digui que no és necessari un contingut
econòmic per a aquesta terra pel que fa al règim especial, i
encara més: també sabrem després si tenim raó o no quan
demanam un recurs d’inconstitucionalitat als pressupostos
generals de l’Estat.

Convidi Pedro Sánchez aquí i...

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons, el seu temps ha finalitzat.

Gràcies, Sra. Pons. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Pons, a veure, ja ho
vaig dir la setmana passada al seu company de grup
parlamentari, aquest govern reivindicarà sempre totes les
necessitats que té aquesta comunitat autònoma, ho feim des de
la reivindicació política, des del diàleg, des de l’acord, des del
consens i sens dubte des dels plantejaments seriosos i rigorosos
que vol plantejar aquest govern. Ho feim des del diàleg social
i des del diàleg institucional també entre partits polítics.

I és cert que encara no tenim tot el que volem, cert, i per
això hem de continuar fent feina conjuntament i sempre haurà
de treballar molt intensament aquesta comunitat autònoma per
fer front als reptes que té davant el Govern d’Espanya. També
és cert que en aquesta crisi econòmica a diferència de l’anterior
hem rebut 2.200 milions d’euros via ERTO, via les prestacions
de fixos discontinus, via les ajudes d’autònoms, hem rebut 438
milions de fons no reemborsable des de l’Estat, hem rebut 300

milions d’euros de fons europeus, i això, Sra. Pons, que jo vaig
viure l’altra crisi econòmica no havia succeït mai, abans es
retallava a les comunitats autònomes i es retallava a tots els
funcionaris i a tots els serveis públics d’aquestes illes. Ara
passa el contrari, no suficient...

(Remor de veus)

...i continuarem fent feina conjuntament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.16) Pregunta RGE núm. 1402/21, presentada pel
diputat Sr. Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a vacunació de càrrecs
públics.

Setzena pregunta, RGE núm. 1402/21, relativa a vacunació
de càrrecs públics, que formula el diputat Sr. Jorge Campos i
Asensi, del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la
paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. Sra. Armengol, ¿cuántos cargos
públicos de la administración autonómica se han vacunado?

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Campos, hem explicat
des del Govern de les Illes Balears en tot aquest procés com
funciona el pla de vacunació, un pla de vacunació pactat en
l’àmbit estatal que es desenvolupa a partir de les propostes que
marca el Ministeri de Sanitat amb les diferents comunitats
autònomes, on es defineix per grups de població diana, amb
aquests grups de població diana vas rebent el nombre de
vacunes, el nombre de dosis necessari a cadascun dels territoris.

El pla de vacunació aquí s’ha seguit de forma estricta i de
forma controlada per part de la Conselleria de Salut. Ningú no
s’ha vacunat per ser càrrec públic, sinó que tota la gent que s’ha
vacunat, que són més de 36.000 persones a la nostra comunitat
autònoma, s’ha vacunat en funció de la seva feina i del seu risc
davant l’altra població que és més vulnerable. Vostè sap que
primer vacunam les persones més vulnerables.

Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr. Campos.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Sí, Sra. Armengol, yo le he preguntado específicamente por
los cargos de la administración autonómica, vamos, le he
preguntado lo mismo que le están pidiendo sus socios de
Podemos, ¿cuántos cargos se han vacunado? 

Yo no pido nombres porque creo que hay que respetar su
privacidad, pero sí que le pido transparencia en la gestión y
saber qué está pasando.

¿Cuántos se han vacunado saltándose el protocolo? ¿O es
que es un protocolo adaptable y si eres o tienes carnet socialista
subes varios puestos?

Yo no quiero referirme ya a los concejales de Pollença o de
Maó o a los cargos del Consell de Mallorca, le pregunto por los
cargos dependientes de su gobierno autonómico porque por
ahora sabemos que el coordinador de campaña de vacunación
se saltó el protocolo al igual que la subdirectora de Atención a
la Cronicidad de la Consejería de Salud y también sabemos que
varios directivos de hospitales que realizan trabajos de gestión
se han vacunado, pero es que además, una vez más, cuando les
pillan son peores las excusas.

Que su consejera de Salud nos diga que se vacunaron
porque sobraban dosis cuando por otra parte se nos dice
precisamente que no hay dosis suficientes para la población,
creo que es reírse de aquellos que quieren vacunarse.

Mire, Sra. Armengol, nosotros ya sabemos que usted no
atiende a la oposición, nuestras iniciativas no le interesan y eso
que además nos estamos jugando la temporada, pero es que no
solo no escucha a la oposición, sino es que tampoco hace caso
a lo que dicen sus socios de gobierno, a Podemos ni caso y a
MÉS exactamente igual, estos, los de MÉS, les han pedido
ceses y usted lo ha dejado muy claro: aquí no se cesa a nadie.

¿Y ustedes, señores de Podemos y de MÉS, van a aguantar
todo esto?, porque realmente si están ustedes tan indignados lo
que deberían hacer es romper el pacto de gobierno porque si
no, ustedes van a ser responsables también.

Mire, Sra. Armengol, su gobierno lo que debe hacer es
garantizar la vacunación, de lo contrario cuando no haya
vacunas y aquellos que quieran y no puedan vacunarse
comprueben que el uso indebido en el proceso de vacunación,
que se ha hecho este uso además con conocimiento suyo y
usted lo ha negado, entonces se creará otro conflicto social.

Mire, Baleares lo que necesita son menos conflictos y usted
está trasladando los conflictos que tiene en su gobierno a la
sociedad, y eso da un mal resultado.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Campos. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Campos, jo no entraré en el
fang en què vostè em vol ficar perquè jo som la responsable de
garantir seguretat als ciutadans i a les ciutadanes d’aquesta
comunitat autònoma i en això em seguiré concentrant.

A la pregunta de: s’ha vacunat algú per tenir un carnet
polític? No. S’ha vacunat algú botant-se el protocol de
vacunació? No. A la pregunta de: s’ha tirat endavant la
vacunació d’acord amb els criteris que marca el Ministeri de
Sanitat? Sí.

Sr. Campos, aquesta és la posició que jo mantenc com a
presidenta de les Illes Balears. 

Què és l’important? Que de cada vegada rebem més
vacunes i aquest tal vegada és el debat que hauríem de tenir,
que aquest mes rebrem 80.000 vacunes, que el mes que ve
continuarem avançant de forma progressiva, que avui hem
començat a vacunar els grans dependents i explicaré, nosaltres
hem demanat que no només puguem vacunar el cuidador
familiar, sinó que puguem vacunar una persona de la seva
família, això encara s’està discutint al pla de vacunació, que se
seguiran vacunant els professionals sanitaris de totes les altres
professions sanitàries de segona línia, tots els professionals
socials que atenen directament les persones d’aquesta
comunitat autònoma i que, com a govern, hem demanat al pla
de vacunació que puguem prioritzar després tots els docents de
la nostra comunitat autònoma, començant per educació infantil
i per necessitats especials i continuant pels educadors de
secundària i després per les forces i cossos de seguretat de
l’Estat i Protecció Civil.

Aquest és el plantejament que fa el Govern dins el pla de
vacunació, ja que com vostè sap, la vacuna d’AstraZeneca
només es pot, de moment, administrar als menors de 55 anys i
per tant, hem hagut d’anar canviant el protocol de vacunació,
perquè demà començarem a rebre la vacuna d’AstraZeneca.

Aquestes són les posicions que manté el Govern de les Illes
Balears. Jo esper que tots vostès les comparteixin i que puguem
seguir treballant de forma seriosa, de forma rigorosa i donant
la màxima seguretat a la població, que aquest govern i tota la
societat d’aquestes illes seguirà lluitant junta en contra del
nostre enemic i només en tenim i ni tan sols és vostè, Sr.
Campos, és el coronavirus.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta.
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I.17) Pregunta RGE núm. 1420/21, presentada per la
diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a gestió de la
desescalada davant les restriccions imposades pel Govern. 

Dissetena pregunta, RGE núm. 1420/21, relativa a gestió de
la desescalada davant les restriccions imposades pel Govern,
que formula la diputada Sra. Patricia Guasp i Barrero, del Grup
Parlamentari Ciudadanos. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Sra. Armengol, com té previst el seu
govern dur a terme la desescalada de les restriccions actuals?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Guasp per la seva
pregunta, vàrem poder comentar aquesta qüestió, que sens
dubte és important a la darrera compareixença que jo vaig fer
en aquesta cambra parlamentària sobre la situació de la
COVID. 

Precisament jo crec que primer de tot ens hem d’alegrar que
tenim una situació millor d’incidència acumulada, sense cap
mena de dubte, però que encara estam en una situació delicada,
sobretot a les UCI i també hem de tenir en compte la situació
de la soca britànica a la nostra comunitat autònoma.

Tot això ens fa ser prudents entorn a la desescalada.
Prudents què vol dir? Que hem de fer una desescalada
tranquil·la, l’hem de fer de forma segura i obrint per fer
possible que aquesta comunitat autònoma no hagi de patir una
quarta onada de contagis. Totes aquestes decisions les
prendrem com sempre, assessorats pel grup de salut, pel grup
assessor de persones expertes que són les que sempre han
marcat les decisions que va prenent el Govern i també s’està
fent feina amb els sectors econòmics que estan en aquests
moments afectats, per pactar conjuntament amb ells com veuen
millor les mesures.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Presidenta, miri, estem d’acord que la desescalada i la
flexibilització de les restriccions s’ha de fer de forma prudent
i acurada, per no cometre les mateixes errades de la primera
onada. Però permeti’m que li digui que el pla de desescalada

amb els diferents nivells, hauria d’estar ja enllestit. Miri, què
em diu d’això? On queda ara el sistema de nivells d’alerta
sanitària que va aprovar el seu govern a finals de novembre, per
establir les diferents restriccions en els diferents nivells de risc?
Ara no tornarem cap enrere? A més, aquests dies s’ha posat en
dubte aquest sistema per part del seu govern, ara ja no és vàlid? 

Presidenta, quins criteris i quins indicadors tindrà en
consideració ara el comitè d’experts per dur a terme aquest pla
de flexibilització de les restriccions? Com vostè sap, un dels
criteris a tenir en compte per a la desescalada és la traçabilitat
de com es contagia el coronavirus. I ahir vàrem conèixer que
Salut no sap com es produeixen el 86% dels contagis a
Mallorca, un dels índexs més baixos de tot Espanya. A Múrcia,
Castella-La Manxa, Salut per exemple té la traçabilitat del 70%
dels nous contagis, aquí només del 14%. 

I amb aquestes xifres sobre la taula, no li sembla massa
acurada tal vegada alguna de les mesures i alguns tancaments
que ha fet el seu govern? Quines evidències tenia, idò, per
acordar aquestes mesures que no han sabut explicar i justificar?

I miri, presidenta, coincidim que la prioritat sempre ha de
ser la seguretat sanitària i salvar vides. Però cada dia que passa
és clau també per a la supervivència del nostre teixit productiu,
dels petits negocis ofegats per les administracions i que
necessiten ajudes, alternatives i solucions. No es tracta d’elegir
entre salut i economia, no, sinó que amb les mesures que es
posen en marxa, no sumin al problema de la pandèmia també
el desastre econòmic i les gravíssimes conseqüències socials.

Presidenta, per això jo li deman que faci una revisió acurada
dels llindars establerts i doni a conèixer ja concretament el pla
de flexibilització de les restriccions. La ciutadania necessita
fiabilitat i certeses.

Gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la presidenta del Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Ho tornaré explicar una vegada més,
les restriccions sempre les marca la situació sanitària i la
situació hospitalària, són dos eixos fonamentals a l’hora de
prendre les restriccions. 

Sra. Guasp, jo discrep amb vostè d’una cosa, les
restriccions que s’han pres a les Illes Balears han funcionat
d’una forma molt important, en dues setmanes a Mallorca hem
baixat la incidència acumulada en un 54%, a Menorca un 54%,
a Eivissa un 43% i a Formentera un 56%. En total a Balears
hem baixat un 49% amb les mesures de restricció. Per tant, que
funcionen, funcionen. En aquest moment som la tercera
comunitat en la incidència acumulada més baixa d’Espanya.
Però això no ens ha de fer no veure una altra realitat, que en
aquest moment la situació ... sobretot a l’illa d’Eivissa encara
estam en una situació complicada, que les UCI estan en una
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situació complicada. Fa només cinc dies teníem 140 persones
a UCI, és la dada més alta fins i tot de la primera onada. 

Per tant, siguem realistes i siguem molt prudents amb el que
feim i amb les decisions que prenem, tenim la soca britànica
damunt la taula. Per tant, tenim algunes qüestions que ens fan
ser prudents. I després el (...) segueix funcionant, hem canviat
la normativa durant aquests dient, per pujar és immediat, o
sigui quan hi ha risc és immediat pujar de nivell, per baixar ha
de ser molt més prudent, consolidar durant 14 dies un nivell per
poder començar a relaxar les mesures. I en aquest moment
estam treballant, com vostè sap, en sectors, en aquest moment
en comerç per les grans superfícies no és tan de risc com altres
situacions i, per tant, no és tan de risc com altres situacions. I
en aquesta línia estam treballant i aquest divendres hi haurà
Consell de Govern que podrà plantejar els propers 15 dies com
es desenvolupen.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Presidenta. 

I.18) Pregunta RGE núm. 1424/21, presentada pel
diputat Sr. Gabriel Company i Bauzá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a gestió de la pandèmia. 

Divuitena pregunta, RGE núm. 1424/21, relativa a gestió de
la pandèmia que formula el diputat Sr. Gabriel Company i
Bauzá del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Armengol, ara fa un any
que es va confirmar el primer cas de coronavirus i en aquells
primers dies i setmanes vostès des del seu govern feien
declaracions com aquestes: “El índice de mortalidad que
provoca esta infección vírica es muy bajo”, “Las mascarillas
tienen poca efectividad”. “La enfermedad no es grave”. Per no
ser greu, després d’un any duim més de 600 morts i més de
53.000 casos de coronavirus.

Davant això, Sra. Armengol, vostè està satisfeta amb la seva
gestió de la pandèmia?

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. Sr. Company, una cosa que és
bastant evident, en aquest any de terrible situació de la
pandèmia sanitària, tothom ha après sobre aquesta malaltia i
tothom ha après sobre com enfocar-la i tothom ha après sobre
com enfocar els efectes col·laterals absolutament terribles,

socials i econòmics que provoca la malaltia, tothom menys
vostè, Sr. Company. I aquesta és la situació que tenim.

Com em pot demanar a mi si estic satisfeta d’una situació
de pandèmia? Com em pot fer aquesta pregunta, Sr. Company,
si hi ha 633 morts, si hi ha 2.300.000 morts al món, si hi ha una
situació de gent amb molt de dolor i amb terrible desesperança
davant una situació incerta a nivell mundial, sanitària, incerta
econòmicament i incerta socialment. Com em pot demanar si
estic satisfeta, Sr. Company?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Té la paraula el Sr.
Company.

EL SR. COMPANY I BAUZÁ:

Sra. Armengol, sempre desviant l’atenció i cercant
culpables. Jo li he demanat per la seva gestió, no per la
pandèmia i vostè fa esses com sempre...

(Alguns aplaudiments)

Miri, des del primer contagi la gestió del seu govern, la seva
ha estat plena d’improvisacions, de contradiccions, de mals
exemples, de propaganda i sobretot de mentides, Sra.
Armengol, de mentides. A dir mentides vostè sí que en dóna
amb culletera a tota la resta de presidents autonòmics de tota
Espanya, sense cap dubte ni una i para muestra un seguit de
botons.

Vostè ha dit que els professionals sanitaris estaven
totalment coberts i protegits i era mentida. Vostè va dir que no
havia sortit de copes i era mentida. Vostè va dir que és la que
dóna més ajudes de tot Espanya i és mentida. Vostè va dir que
les UCI de Son Llàtzer no estaven col·lapsades i era mentida.
Vostè diu que dialoga i consensua i és mentida. I ara li diuen
els de MÉS per Mallorca cansats ja d’aquestes mentides. 

I la darrera mentida que ha dit vostè i la consellera de Salut,
és que no han vacunat cap càrrec polític i això també és
mentida, de fet ja hem perdut el compte; per tant, Sra.
Armengol, en dir mentides, en supèrbia, en falta de
transparència, en negar uns fets, uns errors personals seus
escandalosos, en això vostè sí que és la campiona de tota
Espanya i els en dóna amb cullereta a tothom.

(Alguns aplaudiments)

Però les mentides tenen unes conseqüències i és que es
perd, i és el que li ha passat a vostè, es perd la credibilitat i la
legitimitat per demanar sacrificis a la gent i, sobretot, per exigir
dimissions als seus subordinats, que es miren, la miren a vostè
i diuen que és vostè la que ja hauria d’haver dimitit fa estona.
Per tant, vostè no pot demanar dimissions.
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Però mirem cap al futur, escolti, ara tenim per endavant el
repte que s’ha d’immunitzar el 70% de la població i en això és
en el que hem de fer feina, fins ara vostè només ha cercat
excuses, excuses de mal pagador i culpables, però ara jo li dic:
deixi d’actuar com madò excuses, deixi la supèrbia a un costat,
deixi d’acotar el cap davant Sánchez i reclami-li que, d’una
vegada per totes, ens enviï les vacunes que toca. Perquè aquí
tenim un vertader problema, un pacient en risc és la situació
que tenim a Balears.

I miri, Sra. Armengol, deixi de mentir, per favor, els
ciutadans de Balears poden aguantar, poden suportar una
presidenta que s’equivoca contínuament, però el que no es
mereixen és una presidenta que menteix contínuament.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Company. Té la paraula la presidenta del
Govern.

LA SRA. PRESIDENTA DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (Francesca Lluch Armengol i Socias):

Gràcies, Sr. President. A veure, Sr. Company, de tot el que
ha dit que hem mentit, ni una n’ha endevinada, ni una, ni una...

(Remor de veus i algunes rialles)

..., les mantenim totes i, a més, no hem negat mai cap situació
des del Govern de les Illes Balears, ni mai no hem dit a la
població que la situació que venia no era molt complicada i
molt difícil. I hem pres, des del Govern de les Illes Balears, ho
hem fet conjuntament amb el diàleg social, conjuntament amb
les institucions d’aquestes illes, conjuntament amb els partits
polítics que han volgut aportar, hem pres les mesures, que són
difícils, però les hem preses per salvar vides, Sr. Company.

A mi m’agradaria saber vostè què pensa? Nosaltres hem
pres mesures de restricció importants que tenen importància,
sens dubte, en sector econòmics claus d’aquesta comunitat
autònoma, i ho hem fet per salvar vides, i demostram que això
funciona, perquè fa dues setmanes aquí la situació de la
incidència acumulada em dirà que és millor o no és millor en
aquesta comunitat autònoma? I això a què es deu, a què les
mesures que s’han pres i, per tant, la gestió de la pandèmia és
millor o no és millor? O li agradaria que fóssim com a Madrid,
que tenen vuit vegades més morts que a la nostra comunitat
autònoma? És aquesta la vostra proposta? Ho haurien d’aclarir,
Sr. Company.

La nostra és salvar vides, restriccions necessàries per salvar
vides i alhora acompanyar econòmicament els sectors que se
senten més afectats, les famílies, els treballadors, els empresaris
i els autònoms.

I què no és suficient? No ho és suficient, és clar que no, Sr.
Company, i per això treballam intensament cada dia, per tenir
una bona assistència sanitària, per millorar el rastreig, per

salvar contagis, per millorar l’atenció de cada un dels ciutadans
d’aquestes illes i sens dubte per poder establir un bon
plantejament de vacunació, Sr. Company.

Miri, el que no és possible és tenir una oposició com la que
fa vostè, el que no és possible és que avui, que tenia una gran
oportunitat, no hagi explicat, vostè diu que aquest govern
menteix, m’agradaria saber què fan vostès durant vint anys
defraudant doblers als ciutadans d’aquestes illes i de tota
Espanya...

(Remor de veus)

..., això és el que hauria d’explicar vostè, Sr. Company, no sé
com avui té vergonya de parlar de corrupció quan té el que té
dins ca seva, dins el seu partit i que encara necessitam
explicacions.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

II. Interpel·lació RGE núm. 1087/21, presentada pel
Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació
i l’estratègia del Govern per a la presentació de projectes a
finançar amb el Fons de Recuperació Europeu Next
Generation Unió Europea.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de la Interpel·lació RGE núm. 1087/21, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a la coordinació i l’estratègia
del Govern per a la presentació de projectes a finançar amb els
Fons de Recuperació Europeu Next Generation Unió Europea.

Intervenció del Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula
la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gràcies, president. Consellera, desde Ciudadanos somos
muy conscientes del momento excepcional que vivimos, así
como de la oportunidad que supone la financiación europea
para la reactivación económica de nuestra comunidad, la más
castigada por esta crisis. Estos fondos son fundamentales para
salvar la economía balear y un tren que no se puede dejar
escapar, y en eso sé que coincidimos, consellera; porque
suponen una gran oportunidad para transformar nuestra
comunidad, para la modernización y para aumentar nuestra
competitividad y sostenibilidad, a la vez que ayudaremos a
generar empleo.

Compartirá conmigo que hay mucho desconocimiento y
muchas expectativas en torno a la financiación europea que
llegará a través del Fondo y mecanismo europeo de
recuperación y resiliencia y del Fondo Next Generation EU.
Desde Baleares debemos ser capaces de impulsar proyectos
estratégicos capaces de acelerar nuestra transformación
competitiva, la transición ecológica y la cohesión social y
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territorial en la movilidad de nuestra comunidad, y hacerla más
digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y
futuros.

Por eso, le pedimos, consellera, que pase de los anuncios
estrella de la Sra. Armengol en el debate de política general a
las realidades, y se cree una comisión para terminar de
coordinar los proyectos que va a presentar esta comunidad para
que sean financiados por el fondo de recuperación europeo.
Una comisión con el objetivo de conseguir el máximo
aprovechamiento de cada uno de los fondos...

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

... -sí, gràcies, president-, una comisión con el objetivo de
conseguir el máximo aprovechamiento de cada uno de los
fondos e instrumentos financieros europeos para la
recuperación económica y social de Baleares. Estará de
acuerdo que lo mejor para todos es que haya una oficina
técnica que evalúe los proyectos y un sistema de selección
independiente, objetivo y transparente.

Le pedimos esta comisión para coordinar los mejores
proyectos de captación de fondos europeos con el objetivo de
aportar de manera conjunta y que haya total transparencia y que
sea en el marco de Pacto de reactivación, por supuesto, para
que participen los actores sociales y económicos de nuestras
islas, que los proyectos estén diseñados con dos objetivos
principales: uno, a corto plazo, dedicado a proteger a los que
están desprotegidos, en referencia a los sectores con
limitaciones o problemas derivados de la pandemia, y otro
objetivo, a medio y largo plazo, que los proyectos realmente
sirvan para transformar y modernizar Baleares con una visión
estratégica clara y consensuada por todos.

Sé que el Govern está trabajando desde el verano, pero no
es suficiente, y ya conoce usted mi interés y el de mi grupo
parlamentario por conocer cómo se van a gestionar y gastarse
los fondos, porque no se puede de ninguna manera esta
financiación que le corresponde a nuestra comunidad.

Pero también me preocupa mucho que los proyectos que se
financien no sean los proyectos que realmente hacen falta, sino
los proyectos que políticamente convengan, y eso no puede ser.
Desde los anuncios estrella que hizo la presidenta Armengol en
el debate de política general, como, por ejemplo, el del tranvía,
no hemos vuelto a saber nada, a cuentagotas tenemos
información, y nosotros, como Ciudadanos, gracias a que
formamos parte del Pacto de reactivación, sí que tenemos un
poco más de información, ese pacto que muchos de los grupos
de esta cámara que no quisieron sumarse critica.

Y yo sí que creo que ese debe ser el foro, consellera, porque
allí están sentados también los actores sociales y económicos,
así como el resto de instituciones y administraciones que es con
quien deben coordinarse los proyectos estratégicos a presentar
al Gobierno Sánchez, para que los incluya en el plan a remitir
a la Comisión Europea antes del 30 de abril, 30 de abril, es que

la fecha está muy próxima; tienen que ir, como sabe, alineados
con los objetivos de la digitalización y economía verde y con
las reformas del semestre europeo.

Consellera, necesitamos proyectos tractores, con elementos
útiles de colaboración público-privada que transformen nuestra
comunidad, nuestro modelo productivo y hacerlo más
sostenible.

Quiero confiar en que los fondos europeos sirvan para la
transformación competitiva de nuestras islas, la transición
digital y ecológica, la innovación, como elemento esencial y
diferenciador, la simplificación administrativa, una apuesta por
la modernización de las infraestructuras, la modernización
también de las redes de agua, como pilares de una estrategia a
medio y largo plazo: proyecto de renovación de edificios,
digitalización de PYME y administraciones públicas, así como
inversiones verdes y formación para el empleo.

La financiación europea debe servir para hacer reformas
para el futuro del crecimiento, cohesión y conseguir salir
adelante de esta pandemia. Y la participación de las empresas,
de nuestras PYME, debe ser clave.

Me preocupa también que el Govern no haya establecido
ningún cauce para las administraciones públicas, las PYME,
empresas, puedan plantear proyectos para el plan de
recuperación autonómico, directamente, con una página web,
una guía. A pesar de las incertidumbres y de la falta de criterios
de elegibilidad claros por parte del Gobierno de España, no se
lo niego, todavía tenemos esa incertidumbre, es urgente ya
tener un banco de proyectos innovadores que contribuyan a
transformar Baleares.

¿Tiene ya el Govern elegidos proyectos estratégicos para la
recuperación y la transformación económica de nuestras islas?
¿Han priorizado ya los ámbitos de actuación?

En la reunión del Pacto de reactivación nos informó que
tenían recopilados más de 250 proyectos de inversión, y si
sumaban los de otras instituciones y los del sector privado, casi
unos 350 proyectos. ¿Nos puede concretar más qué ámbitos de
actuación van a financiar? ¿A cuánto asciende la cantidad en
millones de euros que vamos a recibir por estos proyectos?

¿El Gobierno de España les ha explicado ya los criterios de
elegibilidad, de priorización, de financiación y de ejecución?
No, ¿verdad? Tenemos que saber si estos proyectos se adaptan
a las exigencias finales del mecanismo Next Generation EU.
¿No cree que el Gobierno Sánchez está siendo muy opaco y no
está ayudando en nada a las comunidades autónomas, que
encima no vamos a poder gestionar nuestros propios fondos y
proyectos? Ha generado demasiado expectativas y eso no es
bueno.

La clave es pensar en el medio y largo plazo, no pensar en
cuadrar las cuentas públicas con esa financiación o pensar en
aumentar el gasto corriente, como sí está pensando el gabinete
de Sánchez en la Moncloa, porque lo que se intuye ya es que
Sánchez quiere una gestión política de los fondos europeos con
el fin de amortiguar la crisis estos dos años y luego convocar
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elecciones, estoy convencida que ese no es su objetivo,
consellera.

Y mi grupo parlamentario le pide que no sea un dinero que
llegue, que cuadren las cuentas y en realidad se pierda,
pensemos a medio y largo plazo, de verdad se lo pido,
transformemos nuestro modelo, nuestra comunidad. Por eso
necesitamos una oficina técnica de alto nivel, con personas
especializadas e independientes, que se apoye también en el
Centre Balears Europa. Por cierto, ¿están contando con el
CBE? Explíquenos su papel en todo esto, consellera.

Es preciso comenzar a trabajar ya en la preparación de
proyectos de gran calado que puedan encajar en los fondos
europeos para garantizar una reactivación sólida, vamos con
retraso y me sabe mas decírselo, consellera. Contemos con una
comisión independiente, con el fin de elaborar las mejores
propuestas y proyectos posibles, con la máxima colaboración,
cooperación, consenso y diálogo; para eso tienen que ser
escuchados los ayuntamientos, empresarios, universidades,
empresas, colectivos sociales. Tenemos ante nosotros una
oportunidad de oro para que las Islas Baleares den un salto
cualitativo en cuanto a competitividad, pero también en cuanto
a sostenibilidad. Pero también en cuanto a inversión y
desarrollo de proyectos estratégicos que corrijan deficiencias
históricas y los menosprecios a los que viene sometiendo el
Gobierno Sánchez.

Gracias, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. Té la paraula la consellera d’Hisenda
i Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President, diputats i diputades. Sra. Guasp,
gràcies pel tema d’aquesta interpel·lació perquè jo crec que és
molt rellevant en aquesta comunitat autònoma, també per tot el
plantejament de la interpel·lació, que coincidim amb gran part
de les apreciacions que ha fet.

Ha parlat vostè de fons europeus, deixi’m que m’aturi un
moment que puguem parlar de fons europeus i que puguem
parlar també d’aquesta possibilitat, oportunitat i repte que
tendran les Illes Balears de gestionar més doblers públics que
mai per a inversions públiques, gràcies a la resposta dels països
membres de la Unió Europea, davant la situació de la crisi
sanitària tan greu com la que vivim i que per a aquesta
comunitat autònoma, en la qual les conseqüències econòmiques
i socials d’aquesta crisi sanitària són més greus, és encara més
rellevant.

Ha parlat vostè d’estratègia, ha parlat de coordinació de
projectes, d’una manera, ja li deia, molt encertada, i que fa falta
una planificació, i que, per gestionar, impulsar l’absorció
d’aquesta fons i que aquest fons signifiqui realment una palanca
de canvi en el nostre model econòmic i social. I aquests canvis
no s’improvisen, i jo també voldria posar en valor que fa cinc
anys, abans de l’esclat de la pandèmia, que aquesta comunitat

autònoma fa feina en la línia de recomanacions europees i dels
objectius del desenvolupament sostenible per transitar cap a un
model més inclusiu i més sostenible econòmic i socialment, el
que ara s’ha encunyat com a una economia més resilient. I així
s’han consolidat al llarg d’aquests anys iniciatives de lluita
contra la pobresa i reforç dels serveis públics que tan rellevants
han esdevingut per a la resposta pública davant la crisi, i així
també s’han consolidat canvis normatius importantíssims que
marquen el canvi i el camí de la transició, com són la Llei de
canvi climàtic, la Llei de residus o decrets com el de la
posidònia o el recent aprovat per salvaguardar el territori.

A nivell d’orientació de política econòmica, crec que
existeix un consens social ampli que el futur passa per la
transformació i l’aposta per la sostenibilitat del nostre model
turístic i també de reduir la dependència del sector turístic i
apostar per la diversificació de l’economia amb una aposta
decidida per la innovació, l’economia del coneixement, la salut
i els serveis socials, la formació, la digitalització, la transició
energètica, la mobilitat elèctrica, la construcció sostenible,
l’agricultura ecològica, el producte local; orientacions que van
en les línies dels fons europeus, d’una transició més verda,
d’una transició més digital, més sostenible i un país més
cohesionat.

I amb aquesta crisi sanitària, l’esclat de les crisis sanitàries
i les seves conseqüències, hem fet encara més evident la
necessitat d’aquesta transformació. I en aquesta línia va
cristal·litzar el Pacte de reactivació i diversificació econòmica
i social de les Illes Balears, una estratègia comuna per fer front
a aquesta crisi, que va néixer d’un ampli consens polític i
social, signat amb els consells, amb la FELIB, amb els agents
econòmics i socials i la majoria dels grups polítics, entre els
quals el seu, Sra. Guasp; un full de ruta clarament alineat amb
els objectius dels Fons Next Generation i amb unes línies de
feina molt clares, la protecció davant la pandèmia i de les seves
conseqüències econòmiques i socials; la reactivació de
l’economia i de l’ocupació; l’impuls de reformes a mig i a llarg
termini per a la millora del nostre model productiu.

I sobre aquesta base ferma s’ha fet feina per part del
Govern, en la definició d’una cartera de projectes estratègics
per a la transformació i millora del nostre model productiu, no
només propis del Govern, sinó també de la resta d’institucions
i també dels agents privats. Formen part d’aquesta cartera
projectes com, per exemple, les infraestructures treballades al
llarg d’aquests anys que no s’han pogut dur endavant per
manca de finançament de les diferents conselleries i també
d’altres que s’han presentat per part del Govern i d’altres
institucions i s’identifiquen tenint en compte, i això és molt
rellevant a nivell d’estratègia, el termini d’execució, el grau de
maduresa i de viabilitat, l’adaptació als eixos estratègics, la
possibilitat de mesurar l’impacte perquè aquests projectes han
de generar un retorn econòmic, un retorn social o un retorn
mediambiental i que, en general, aquests projectes vagin cap a
un augment de la nostra competitivitat, la qual ha caigut en
picat en els darrers vint anys i que és fonamental per al nostre
futur.

I així continuam avançant, amb les diferents conselleries,
ens públics, resta d’administracions, institucions i agents
públics i privats per trobar-nos llestos en el moment que
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s’aprovi i s’activi el Pla de recuperació i resiliència a nivell
estatal.

Des de la comunitat autònoma i des del Govern, a través de
les conferències de presidents, reunions bilaterals, les
conferències sectorials, traslladam la visió autonòmica d’aquest
Pla de recuperació i resiliència, les prioritats del nostre territori,
especialment fràgil, des del punt de vista climàtic i energètic,
i especialment dependent del turisme i dels serveis vinculats i,
en conseqüència, especialment afectat per la crisi greu sanitària
i també per la crisi del canvi climàtic.

Fem feina per col·laborar, per influir, per sectors en un
disseny del Pla de recuperació i resiliència adaptat a la nostra
realitat econòmica i, com s’està articulant aquest fons de
recuperació en l’àmbit estatal que encara està en definició sense
totes les concrecions necessàries?

Aquest pla -com bé saben- s’articula en deu polítiques de
les quals pengen trenta components i cada component o cada
sèrie de components està assignats a un ministeri en concret.
Un repàs del pressupost general de l’Estat ens donarà un reflex
de com s’han assignat els fons europeus per component en el
període de 2021 i cada ministeri treballa en la concreció, el
disseny i els instruments jurídics de cadascun dels components,
alguns a executar directament pel ministeri, alguns a executar
directament per les comunitats autònomes, alguns per les
entitats locals i alguns que es configuraran a través de la
concurrència competitiva.

Manquen moltes concrecions de la configuració final
d’aquest pla de recuperació i des del Govern feim feina per
estar en condicions d’absorbir el màxim nivell de recursos,
obtenir el màxim finançament per a la cobertura dels nostres
projectes estratègics, tant de les institucions com d’aquells que
acompanyam al sector empresarial i entenem, Sra. Guasp, que
el repte és la norma, per al mateix Govern d’Espanya, per a la
nostra comunitat autònoma i per al conjunt de les
administracions i consideram una passa important el Decret llei
de mesures urgents per a la modernització de les
administracions públiques i per agilitar l’execució del Pla de
recuperació i transformació i resiliència del Govern d’Espanya.

En aquest sentit, el Govern de les Illes Balears també
treballa en canvis normatius que traslladin a l’àmbit de la
comunitat autònoma noves mesures per agilitar la contractació,
el procediment de subvencions i el reforç de personal que serà
necessari per a la gestió i la canalizació dels nous fons
europeus, de la mateixa manera que ja hem fet passes en
aquesta direcció a través d’altres decrets aprovats durant la
pandèmia.

També estam preparant l’articulació de noves eines de
governança per a la posada en marxa, la supervisió i el control
dels projectes estratègics a les Illes Balears. 

Vostè ha parlat d’una oficina tècnica. Farem feina en el
sentit de tenir el màxim talent de la comunitat autònoma posat
a disposició d’aquesta tasca tan important per afrontar la
recuperació davant la crisi actual provocada per la COVID-19.

Per això a les Illes Balears volem posar en valor la feina
que hem fet d’execució de fons europeus i que estam fent els
deures. Hem acabat el 2020 com la comunitat autònoma líder
en execució de fons FEDER amb un nivell d’execució del 80%,
gairebé el doble de la mitjana autonòmica i també molt per
sobre de la mitjana del conjunt de la Unió Europea. Per primera
vegada tancam un exercici encapçalant el nivell d’execució dels
fons FEDER a Espanya.

Hem accelerat el ritme de justificació en aprofitar la major
flexibilitat concedida per atendre les conseqüències sanitàries
de la COVID i així ens asseguram la completa absorció de fons
europeus del període del marc financer fins a l’any 2023.

Hem de ser conscients també que el mecanisme de
recuperació i resiliència no serà l’únic instrument de
finançament europeu, encara que sigui el més potent, haurem
d’encaixar també el fons React i el marc financer plurianual.

D’aquí la importància més que mai de la coordinació i la
identificació d’iniciatives més ajustades i de la feina de gestió
per dur endavant aquests projectes que marquin la recuperació
i la transformació de la nostra comunitat autònoma.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Gracias, consellera, ha dejado muchas preguntas que le he
formulado en el aire, no me ha contestado si están de acuerdo
desde el Govern en crear esa comisión dentro del pacto de
reactivación en el sentido que le exponía en mi primera
intervención de controlar, coordinar, cooperar entre todos,
actores sociales, todas las administraciones y los partidos que
nos hemos sumado al pacto, coordinar los mejores proyectos
para presentar e incluir en el plan que tiene que presentar
Sánchez el 30 de abril.

Compartimos la necesidad de que... la importancia de que
hoy se hable en esta cámara de fondos europeos. Creo que
coincidirá que es un tema tan primordial, tan prioritario para
nuestra comunidad que muchas veces no se habla lo suficiente
de los fondos europeos.

Permítame, ya que usted lo ha comentado en esta tribuna,
felicitar a su gobierno por la ejecución de los fondos FEDER.
Le debo reconocer que en esta comunidad nunca se habían
ejecutado de esta manera tan completa y tan efectiva los fondos
FEDER, yo la felicito y me sumo a esa... bueno, estoy contenta,
permítame que se lo diga, ya sabe de mi interés porque esta
comunidad maneje bien los fondos europeos.

Pero debo decirle que en otras comunidades autónomas ya
se han constituido estas oficinas de coordinación de los fondos.
Tenemos ejemplos en Castilla y León, se constituyó hace ya
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varios meses, incluso el 21 de diciembre ya remitió Castilla y
León al Gobierno central 439 proyectos para los fondos de
recuperación europeos por un importe de 6.000 millones de
euros; la Junta de Andalucía también aprobó el 10 de
septiembre en su Consejo de Gobierno la constitución de una
oficina de coordinación de los fondos para conseguir el
máximo aprovechamiento de los mismos, que es lo que yo hoy
le pido aquí, Andalucía ya ha validado 154 proyectos para los
fondos Next Generation por parte de las diputaciones que ya le
han pasado; pero es que también el Gobierno vasco ha
presentado 200 proyectos vinculados al fondo Next Generation
y no solo eso, es que ya ha aprobado también el plan a remitir
al Gobierno central.

Por eso le decía en mi exposición primera que estamos
llegando tarde y eso que me consta que desde el verano están
trabajando sus gabinetes en esto. Hablaba de que van a trabajar
también en un real decreto, en un reglamento como el que se
aprobó la semana pasada en el Congreso de los Diputados. Yo
no sacaría tanto pecho de ese real decreto, que algunos se
sumaron a su aprobación, porque excluye de la gestión de los
fondos a las comunidades autónomas, no tiene en cuenta ni a
los expertos ni a las comunidades autónomas a la hora de
asignar y controlar los fondos, o sea, es un cheque en blanco
para el Sr. Sánchez, el Sr. Iglesias y sobre todo el gabinete del
Sr. Redondo. Por tanto, no sacaría pecho sobre este reglamento
y esperemos que en el de aquí haya, pues, mejor control y
asignación de estos fondos.

Yo le volvería a pedir que me explique cuál es el papel del
Centro Baleares Europa porque no me lo ha contestado en su
intervención y si va contar con ello, si va ampliar el personal
técnico y especialista en fondos en su dirección general y en el
Centre Balears Europa.

Estos fondos se deben gastar o, mejor dicho, invertir en
futuro y orientarlo a apoyar proyectos que permitan a las
empresas tener oportunidades para competir en la era de la
inteligencia artificial y la digitalización. Invertir en educación
y formación, indispensable. Proyectos que sean tractores de
empleo de calidad y creen un tejido empresarial más innovador
y más sostenible. 

Le pido que reivindique a Sánchez una cierta gestión
autonómica, es un error excluir a las autonomías de la gestión
de estos fondos. Le pido también que sea inflexible para que
lleguen a Baleares los recursos que corresponden.

Consellera, no desaproveche la oportunidad que nos ofrece
el fondo europeo de reconstrucción y no permita tampoco que
el Sr. Sánchez lo haga. Si el dinero no se invierte bien
perderemos el tren europeo de la convergencia con los demás
países y territorios de la Unión Europea. Nuestra economía
quedará tocada durante años llevándose por delante un gran
número de pequeñas y medianas empresas y seguiremos en la
segunda división de Europa. Estaremos poniendo en peligro
una oportunidad histórica para la transformación competitiva
de nuestras islas.

Gracias, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Guasp. En torn de contrarèplica té la paraula
la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

Gràcies, Sr. President. Sra. Guasp, intentaré respondre totes
les seves preguntes. En referència als anuncis d’altres
comunitats autònomes i si això millora la seva elegibilitat o el
seu posicionament de partida o significa que han fet una feina
millor que la que s’ha fet a aquesta comunitat autònoma, no hi
estic en absolut d’acord. És un determinant de la feina que es
fa a cada comunitat autònoma. A una conferència que donava
la ministra Nadia Calviño afirmava, està bé que s’identifiquin
projectes i que ens enviïn projectes, però això és un pla que ve
de la Unió Europea, que l’Estat negocia amb la Unió Europea
i tenen un plantejament, com vostè ha dit, molt piramidal, per
dir-ho d’aquesta manera.

Per això, des del Govern de les Illes Balears ja hem
reclamat i manifestat a les diverses reunions bilaterals i a les
conferències sectorials davant del Govern d’Espanya d’aquest
pla de recuperació que hem de prioritzar les comunitats més
afectades per l’impacte social i econòmic de la pandèmia a les
Illes Balears, que està relacionat també amb les necessitats de
canvi del nostre model productiu i d’aquesta aposta necessària,
que vostè comentava, per la diversificació i una major
sostenibilitat social, econòmica i mediambiental. 

Com li deia, el Govern d’Espanya pilota aquest pla a
l’àmbit estatal i encara no s’han concretat ni s’han acabat de
definir els diferents components de cada àrea. A mesura que es
van accelerant i cada un dels responsables dels ministeris
comencen a tenir millor determinació passam a traslladar les
propostes de les Illes Balears, amb les quals treballam des de
fa mesos amb el Govern, amb els consells insulars, amb els
ajuntaments i també amb les propostes del sector privat.

S’han fet ja diferents reunions sectorials amb els diferents
ministeris. S’ha fet una reunió sectorial de serveis socials a la
qual hi ha un anunci de finançament d’uns 60 milions d’euros
als pròxims tres anys en matèria de dependència. S’ha fet la
sectorial de medi ambient referent als residus en la qual es va
aconseguir que es tengués en compte al repartiment la qualitat
turística de la nostra comunitat autònoma, perquè es generen
més residus, amb un finançament per a les Illes Balears de 16
milions d’euros per a 2021. 

Es treballa amb turisme amb una dotació específica per a les
Illes Balears diferenciada de la resta de comunitats autònomes,
com bé ha explicat avui el conseller Negueruela. Es treballa en
matèria d’energia amb una dotació específica per a les Illes
Balears, també per a la nostra insularitat i les nostres
peculiaritats. També relacionat amb el projecte de
descarbonització que hi ha a Menorca. Es treballa també amb
agricultura amb el projecte de regadius, que va tenir un èxit
molt considerable i d’arrossegament de la resta de comunitats
autònomes. Es treballa també amb la sectorial d’habitatge i amb
la sectorial d’educació, que són les sectorials que ja s’han posat
en marxa amb meses de col·laboració amb el sector privat,
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perquè el sector privat té un paper fonamental en la concreció
d’aquests fons europeus, sectorialment cada conselleria amb els
seus sectors de relacions en referència amb els europeus i s’han
presentat a les conselleries diferents projectes. 

A més, la mesa de diàleg social té aquí un paper
fonamental, de la mateixa manera que el té el pacte de
reactivació i diversificació econòmica de les Illes Balears, al
qual s’haurà de retre comptes perquè el full de ruta del pla de
recuperació de les Illes Balears està basat en aquest pacte de
recuperació.

Què rebrem les Illes Balears dels instruments? Jo volia
posar en valor el que rebem, de l’ajuda a la recuperació per a
la cohesió i els territoris d’Europa. D’aquests 10.000 milions
d’euros, 300 milions són per a les Illes Balears, la segona
comunitat autònoma que rep més per habitant. 

Del mecanisme de recuperació i de resiliència, el pressupost
del 21 del Govern de l’Estat ja té unes assignacions
determinades en funció de l’especial fragilitat de les nostres
illes i posar en valor aquesta resposta sense precedents de les
institucions europees. 

Se m’acaba el temps i volia comentar-li la qüestió del
Centre Balears Europa. Com li he comentat, treballam en les
eines de governança per a l’impuls, el seguiment de la gestió i
la concentració del talent per a la gestió d’aquest fons
europeus. I aquí entra també el Centre Balears Europa, com ja
vàrem anunciar en el pressupost, amb una transformació del
Centre Balears Europa, amb una potenciació de la branca del
Centre Balears Europa que es dedica als fons europeus, amb
una incorporació -com ja vàrem comentar-, en el pressupost en
temes d’avaluació de polítiques públiques, que en aquest
moment estarà molt relacionat també en com hem de justificar
el mecanisme de recuperació i resiliència, amb un reforç -com
no pot ser d’una altra manera- de la Direcció General de Fons
Europeus perquè serà la que haurà de tenir al cap el conjunt del
dibuix de com es financen tots els mecanismes, els projectes
estratègics de les Illes Balears, i també un reforç de la part de
l’acció exterior per tenir més presència en tot el procés
legislatiu de la Unió Europea.

Li puc assegurar, Sra. Guasp, que feim feina de valent
posant tot el talent disponible de la comunitat autònoma al
servei d’aquesta tasca de cara a la coordinació i continuam
definint els projectes i les propostes a cada àmbit en la mesura
que l’Estat també evoluciona en la seva definició del pla de
recuperació i resiliència. Tots coincidim que ens hi jugam
moltíssim...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I RELACIONS
EXTERIORS (Rosario Sánchez i Grau):

... que amb aquests fons europeus tenim una oportunitat per
reactivar una economia que volem més diversa i resilient, i crec
veritablement que serem capaços d’aprofitar de la millor

manera aquests fons, que són tan necessaris pel moment actual
i pel futur de les Illes Balears.

Moltíssimes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara fem un recés de deu
minuts per passar després al tercer punt, on els record que no
hi ha debat i hem de procedir a una votació.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia. Senyors diputats i diputades, reprenem el plenari. 

III. Adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa
d’aplicar el procediment directe i en lectura única al
Projecte de llei RGE núm. 17688/20, de modificació de la
Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia, que correspon a
l’adopció d’acord sobre la proposta de la Mesa d’aplicar el
procediment directe i en lectura única al Projecte de llei RGE
núm. 17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de
febrer, de cans d’assistència. 

Abans de debatre aquest projecte de llei procedeix el
pronunciament del Ple de la cambra sobre la proposta de la
Mesa de tramitació directa i lectura única. 

Per acord unànime de la Junta de Portaveus, de dia 3 de
febrer, en aquest moment no plantejarem debat i se sotmetrà
directament a votació la proposta esmentada. 

Per tant, procedim a la votació. Votam. 

52 vots a favor, cap en contra, cap abstenció. 

Així idò, a continuació passam al debat del projecte de llei. 

IV. Debat i votació del Projecte de llei RGE núm.
17688/20, de modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer,
de cans d’assistència.

Passam al quart punt de l’ordre del dia, que correspon al
debat i votació del Projecte de llei 17688/20, de modificació de
la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència. 

Senyors diputats, un poc de silenci, per favor. Senyors
diputats!

Per acord unànime de la Junta de Portaveus, de dia 3 de
febrer, el debat consistirà en una intervenció de deu minuts de
cada grup parlamentari per fixar la posició i, a continuació, se
sotmetrà a votació el projecte de llei. 

Per tant, començam el torn de fixació de posicions amb el
Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Durán. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017688
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017688
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202017688
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Molt bon dia, diputades i diputats. Estam davant d’una
modificació d’una llei que, encara que sigui desconeguda per
a la majoria, té una importància vital per a la qualitat de vida de
moltes persones. 

L’anhel d’una vida plena i la necessitat de realització
personal és una cosa que ens mou a totes les persones però
aquestes aspiracions no poden ser satisfetes si no es gaudeix
dels drets a la llibertat, a la igualtat i a la dignitat. I aquest és el
cas en el qual es troben avui dones, homes, nines, nins amb
alguna discapacitat o malaltia, que, malgrat els innegables
progressos socials aconseguits, veuen limitats els drets a l’accés
a entorns o serveis que, o bé no varen ser concebuts tenint en
compte les seves necessitats, o bé són restrictius amb la seva
participació. 

La Llei 5/99, de cans guia, en el seu moment, va suposar un
avanç important a la nostra comunitat, que contemplava just el
dret d’accés dels cans guia a les persones amb discapacitat
visual. La Llei 1/2014, aprovada amb un ampli consens, no just
polític, sinó també amb les entitats de discapacitats, com
PREDIF, CERMI o l’ONCE que ens acompanyaren -jo me’n
record- el dia que es va aprovar aquí a la sala de Plens, va
donar cobertura a la necessitat d’ampliació per no discriminar
les persones amb disfunció visual, auditiva o de mobilitat. 

I avui ens trobam davant una modificació -que més bé seria
una adaptació de la normativa- amb noves normes i els avanços
tècnics dels ensinistraments de cans de serveis. Què pretén
aquesta modificació? Bé, idò aquesta modificació pretén
aplicar el principi d’igualtat efectiva consagrat a la Constitució
a les persones que pateixen discapacitat o malaltia diferent a la
que es preveu a l’article 3, que són: els cans guia, els cans de
senyalització per sons o els cans de serveis per mobilitat, i
permeten la utilització de cans d’assistència a persones que
tenen altres tipus de disfuncions, com per exemple: diabetis
tipus 1, epilèpsia o qualsevol altra discapacitat. 

També pretén equiparar la normativa d’accessos,
competència de la comunitat autònoma, a la normativa estatal
de transports, després del Reial decret 537/2019. I aquest reial
decret reconeix el dret de les persones amb trastorns diabètics
o epilèptics a accedir a les instal·lacions i als mitjans de
transport acompanyades d’un ca d’assistència.

I el tercer repte és adaptar i adequar la normativa vigent a
l’evolució de les tècniques d’ensinistrament de cans de servei
a les demandes.

Per tant, els trets fonamentals de la modificació legislativa
d’avui són: primer, reconèixer i garantir el dret d’accedir,
circular i romandre de les persones que són auxiliades per cans
d’assistència, no just les que tenen qualsevol tipus de
discapacitat, sinó també amb malaltia acreditada o oficialment
reconeguda, i l’addició a l’article 3 de dues noves categories,
que sí recollien altres ordenaments a nivell nacional. Per tant,
a més de ca guia, ca de senyalització i de ca de servei,
s’afegirien: el ca d’avís o d’alerta mèdica i el ca per a trastorns
de l’espectre autista. 

Els cans d’avís o d’alerta mèdica estan ensinistrats per
transformar-se en autèntics detectors de pujades o baixades de
glucèmia i poden anticipar les crisis d’epilèpsia o fins i tot
al·lèrgies. En el cas de la diabetis, els animals aprenen a
identificar l’olor d’una molècula que es troba a l’alè i que varia
en el cas d’hiperglucèmia.

D’altra banda, els cans ensinistrats per assistir persones
epilèptiques s’instrueixen per anticipar-se a les crisis de
desconnexió sensorial causades per l’epilèpsia. Una vegada
preparats, els cans d’alerta mèdica es converteixen en una
espècie d’àngels de la guarda per als seus amos, perquè els
aporten temps i tranquil·litat. Temps, perquè s’anticipen al
problema i tenen capacitat de reacció, en el cas de l’epilèpsia,
per posar-se en posició de seguretat i evitar cops o caigudes; i
en el cas de la diabetis, per prendre hidrats de carboni o per
posar insulina. I tranquil·litat, perquè els permet ser autònoms
i no haver de dependre en tot moment de la seva família. 

El ca per a les persones amb trastorn de l’espectre autista és
un ca ensinistrat per promoure l’autonomia personal de les
persones usuàries, mitjançant l’ajuda i l’assistència en les
activitats de la vida diària, preservar la seva integritat física,
controlar situacions d’emergència i guiar-les. 

I, aquí, els vull parlar de l’experiència personal d’una
família. D’una família que fa pocs mesos va tenir l’arribada
d’una cussa, de Nana, a ca seva. És una família amb un nin que
té un trastorn d’autisme, un autisme greu, i em deia -sa mare-
que l’arribada de Nana els ha canviat la vida, no només al seu
fill, sinó a tota la família. M’ho comentava amb quelcom tan
senzill com sortir de ca seva, a fer una volta, que ara ho pot fer
amb el seu fill i la seva cussa i, abans de tenir la cussa era
impossible, no podia sortir tota sola. Per tant, ara, ella i el seu
fill, comencen a tenir autonomia, però és una autonomia guiada
al fet que, en el dia de demà, el seu fill tengui autonomia
personal. Em deia que, quelcom tan senzill com poder anar en
autobús, idò evidentment no ho han pogut fer mai, o anar a un
supermercat, o visites obligatòries a un hospital, eren un
autèntic drama abans de l’arribada de Nana. Què fa Nana? Idò
el calma, bàsicament el calma, li dóna una tranquil·litat, una
serenor que ell necessita.

Per tant, per què són especials aquests animals per a les
persones que pateixen trastorns de l’autisme? Perquè els ajuden
a tranquil·litzar l’estrès, són persones que tenen molt d’estrès
en qualsevol circumstància, que per a nosaltres ens poden
semblar normals, però ara la vida els ha canviat, per mor
d’això. Com també em deia que s’havien de pensar o no anar
a una platja, perquè tenia un impuls d’anar a l’aigua el nin i ara
no, poden anar perfectament a una platja, que són coses de què
nosaltres tots podem gaudir.

També em deia ahir aquesta mare, que aquesta llei permetrà
que hi hagi molta més demanda. Per tant, si hi ha més demanda,
també hi haurà més oferta. De fet, ja són més les persones que
tant amb una malaltia, o altres nins, o altres persones amb
diferents trastorns, ja podran pensar en aquesta opció. I
realment aquesta opció no just a segons quins casos salvavides,
n’ajuda moltes, però realment els canvia molt la vida cap a
millor.
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El nostre grup parlamentari creu que qualsevol eina,
qualsevol mitjà que pugui servir per donar autonomia i vida
independent a una persona amb discapacitat o amb una malaltia
reconeguda, ha de posar-se al seu servei. Creiem que és de
justícia facilitar a aquestes persones poder gaudir plenament de
la seva vida social, laboral i d’oci i és un fet que els cans
d’assistència són avui una eina necessària, que millora
l’accessibilitat, la participació i la integració de les persones
amb discapacitat en l’entorn i en la societat. Aporten autonomia
a les persones amb discapacitat i la seva autonomia és requisit
indispensable per a la seva integració social, per aconseguir una
veritable igualtat i la plena inclusió de les persones amb algun
tipus de discapacitat o malaltia, és imprescindible
l’accessibilitat universal i no estam parlant de rampes o de
voravies, estam parlant d’una àmplia accessibilitat universal. I
per tant, és fonamental continuar impulsant qualsevol tipus de
mesures que vagin en aquesta direcció i en aquest camí. En
aquest camí sempre trobaran la mà estesa del Partit Popular i és
així, perquè va ser el Partit Popular el que va impulsar, de la
mà de totes les entitats, l’any 2014 la primera llei, la Llei
1/2014, i és així. Per això nosaltres avui donarem suport a
aquesta modificació.

Avui és un dia que tots els partits polítics han d’anar de la
mà perquè aquí el que ens ha d’importar a tots és l’interès
general i just que vagi destinat a una persona, a dues, a tres, o
a un nin, ja val la pena.

Moltes gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Por parte del Grupo
Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra..., por parte del
Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el Sr.
Benalal.

EL SR. BENALAL I BENDRIHEM:

Gracias, Sra. Presidenta. Buenos días a todos. Como ya ha
sido indicado por mi compañera que intervino anteriormente,
el proyecto de ley para el cual presento el posicionamiento de
mi grupo, contará con el apoyo unánime de esta cámara. El
proyecto de ley de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de
febrero, viene a aplicar una adaptación de las circunstancias
establecidas, hasta ahora a la realidad que se vive tanto
nacionalmente como internacionalmente y que cuenta en
nuestro país con el apoyo de muchas organizaciones, como por
ejemplo la ONCE.

La exposición de motivos del proyecto de ley indica
claramente que se trata de adaptar nuestra legislación
autonómica a otros ordenamientos jurídicos internacionales,
uno de los más completos se encuentra en la legislación
francesa, en su código de acto social y de familia, que
contempla una gran parte de nuestras medidas. El texto es
bueno y la exención de la ley, buena y necesaria. Hubiese sido
bueno poder precisar un poco más lo que es una enfermedad

acreditada u oficialmente reconocida, pero el cambio en la Ley
1/2014 era necesario y es positivo.

Como acaba de explicar mi predecesora, es muy importante
para la gente que tiene familiares con enfermedades que aquí
han sido definidas, como por ejemplo la epilepsia o la diabetis,
o personas que somos por ejemplo epilépticos y que siempre
corres el riesgo de tener un ataque en un momento en que estás
solo, en el que no hay nadie y evidentemente pues son
elementos muy importantes los que incluye esta ley.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Benalal. Por parte del Grupo
Parlamentario Unidas Podemos tiene la palabra la Sra. Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. El
meu grup parlamentari Unides Podem està a favor de la
modificació de la Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans
d’assistència, perquè la trobem necessària, a favor de la
inclusió i, per tant, de la igualtat de les persones i perquè amb
aquesta modificació actualitza la legislació vigent, en els drets
dels usuaris dels cans d’assistència a la realitat actual. 

La modificació de la llei consisteix a substituir a la llei les
referències de “persones amb discapacitat” per “persones amb
discapacitat o malaltia acreditada o oficialment reconeguda”.
Així com també incorporar dues classificacions més dels cans
d’assistència, el ca d’avís o alerta mèdica i el ca a persones amb
trastorn de l’espectre autista, que juntament amb el ca guia, ca
de senyalització i ca de serveis, són els que componen la
classificació dels cans d’assistència a les nostres illes.

Els cans d’assistència fa anys que conviuen i ajuden
l’espècie humana. És indiscutible la capacitat que tenen els
cans per rescatar a persones perdudes a les muntanyes, o trobar-
les en catàstrofes meteorològiques, com inundacions, per ajudar
a les tasques del dia a dia a una persona amb discapacitat
visual, auditiva, o física, també per detectar explosius o
drogues. Per ajudar a persones amb teràpies o per detectar
malalties com la diabetes o l’epilèpsia, per posar algun
exemple.

Podem afirmar que tots ells compleixen una funció molt
important dins la nostra societat. La Llei 1/2014, de 21 de
febrer, garanteix el dret a les persones amb discapacitat
usuàries d’un ca d’assistència, a accedir amb el ca a tots els
llocs, a rebre el suport que necessita per millorar la seva
autonomia, garantir la seva seguretat i facilitar la seva inclusió
social. Però la llei no contempla els cans d’avís o d’alerta
mèdica. En aquests casos la importància del treball del ca és
vital, perquè encara que no puguin curar la malaltia, pot
minimitzar considerablement el risc de les seves conseqüències,
com avisant d’alguna situació potencialment perillosa i pot
salvar al seu usuari del patiment de caigudes perilloses, a causa
d’una pèrdua de consciència, o alertar d’una baixada o pujada
de sucre. O com els cans per a persones amb trastorns
d’espectre d’autisme, que s’encarreguen de cuidar la integritat
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física de les persones amb aquest espectre, així com guiar-les
i controlar les situacions d’emergència que puguin patir.

Aquests cans es converteixen en companys indispensables
per als seus usuaris, que milloren la qualitat de la seva vida. No
té sentit que un usuari d’un ca d’assistència quan ha de sortir de
casa per anar a algun lloc, hagi de deixar el ca a casa per falta
de legislació que impedeix l’ajuda tècnica en les seves tasques
de la seva vida quotidiana i, per tant, dificulta la inclusió plena
de les persones usuàries a la societat, perquè no tenen
reconegut legalment el seu dret a l’accés de llocs, espais,
establiments o transport.

Aquesta modificació de la llei que avui ens porta en aquest
debat, és un avanç per a una societat inclusiva a les nostres illes
i sobretot un avanç en la igualtat, garantint el dret a les
persones usuàries de cans d’avís o alerta mèdica i per als
usuaris amb trastorn de l’espectre autista, a l’accés de llocs,
espais, establiments i transport, permetent així que els usuaris
puguin tenir una vida autònoma i la seva participació en tots els
aspectes de la seva vida.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Major. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, molt breument, jo crec que el company i les
companyes que m’han precedit han explicat molt bé quin era el
sentit d’aquest projecte de llei, quin és el sentit primer que es
tramiti per via de lectura única i jo crec que..., almanco des de
la modificació del Reglament, és la primera vegada que feim
aquest assaig, que es tramiti una llei d’aquesta forma tan ràpida
quan tots estam d’acord. Jo crec que això també ho hem de
celebrar.

 I també, com no pot ser d’una d’altra manera, des de MÉS
per Mallorca, també el fet que amb aquesta llei feim una passa
més endavant, després de vint anys de començar aquesta tasca
de la primera llei de l’any 99, que va regular el camp
d’existència per a persones amb ceguesa o amb problemes
visuals, i que ha anat avançant, es va ampliar aquesta qüestió
l’any 2014 i ara tornam a ser aquí en conclusió precisament per
fer una nova adaptació a què?, doncs, a les noves realitats, a les
noves tècniques, a emprar tots els elements que siguin
necessaris precisament per facilitar i que les persones es puguin
beneficiar d’aquesta ajuda quan ho necessiten d’aquests cans
d’assistència.

El que creim que possibilita aquesta llei i entre tots això ha
de ser un objectiu de la normativa que ens hem de marcar en
aquest sentit per facilitar la inclusió, és que no s’ha de denegar
a la normativa actual, no s’ha de poder denegar l’entrada a llocs
públics ni al transport públic de cans d’assistència en els casos
quan és la funció possibilitar la inclusió social i la participació
social perquè sigui més real i més efectiva.

Per tant, crec que ja s’ha dit aquí que s’ha constatat, hi ha
una constatació científica de les capacitats dels cans d’alerta
mèdica i de cans d’assistència, com de cans d’assistència i de
moltes diversitats, de malalties, etcètera. Són una ajuda extra i
necessària, crec que ho han dit les companys, per a les famílies,
sobretot per als infants i per als problemes de malaltia com
puguin ser la diabetis, l’epilèpsia, l’autisme o trastorns similars,
perquè donen seguretat, donen independència, faciliten la
interacció social, en definitiva, és la forma més eficaç o una
forma molt eficaç de millorar la vida d’aquests pacients i de les
seves famílies.

Avui crec que és un d’aquests dies que et fa més ganes votar
sí una llei perquè crec veus molt proper, d’una forma molt
propera el que facilites a la gent, la proximitat amb les persones
a les quals realment ajudam a facilitar la seva vida. 

Per tant, des de MÉS per Mallorca volem agrair l’impuls de
la Conselleria d’Afers Socials de fer aquesta passa endavant,
celebram que la nostra comunitat autònoma ampliï el dret de les
persones amb discapacitat i des d’aquesta perspectiva àmplia
d’incloure la diversitat dels casos, d’incloure aquests cans
d’assistència que puguin facilitar i possibilitin millorar la vida
de les persones amb discapacitat, a les persones, com hem dit,
amb una malaltia limitant o una malaltia crònica, com les que
han esmentades a totes les intervencions.

Per tant, valoram positivament estendre aquesta ajuda. I
celebram també que una vegada més en aquests moments hi
hagi consens i unanimitat en aquesta cambra per facilitar la
vida a aquestes persones.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Campomar. Por parte del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares tiene la palabra el Sr.
Rodríguez. 

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Muchas gracias, Sra. Vicepresidenta, seré muy breve
porque creo que poco más se puede añadir a todo lo que hemos
oído. Es cierto que a veces no se valora suficientemente la
importancia de estos seres vivos que nos acompañan en familia
y la importancia de la labor que en este caso se ha explicado
suficientemente que hacen no sólo de acompañamiento a
personas discapacitadas o, como en el caso de esta
modificación muy justa y muy adecuada, que se amplíe a otros
tipos de enfermedades como el autismo o incluso la detección
de subidas y bajadas de azúcar, etcétera.

Pero también, también hemos de valorar estos seres vivos
que tan importantes han sido en la pandemia en el
acompañamiento de personas mayores para que no se sintieran
tan solas. A veces nos olvidamos de estas personas que
forman..., personas no, perdón, animales que forman parte de
nuestras familias. Yo en mi caso tengo gatos, pero
evidentemente los perros también lo son. 
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Lo que sí me gustaría es hacer una reflexión, dada la
unanimidad que veo que se va a ver reflejada hoy en esta
votación. Si somos capaces de ponernos de acuerdo en algo así,
que es muy importante, ¿no seríamos capaces, no sería capaz
el grupo mayoritario de la cámara y el resto de grupos que
apoyan al Gobierno de abrir un poco su mente para llegar a
acuerdos en los temas tan importantes, en los retos a los que se
está enfrentando en estos momentos nuestra sociedad?
Reflexionen ustedes porque a veces si ustedes quieren y si se
abren, se puede llegar a acuerdos.

Gracias, Sra. Vicepresidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias, Sr. Rodríguez. Por parte del Grupo Parlamentario
El Pi Proposta per les Illes Balears tiene la palabra la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputades. Jo també
seré molt breu en la meva intervenció perquè realment no és
necessari repetir el que han dit els portaveus que m’han
precedit i sobretot si hi estam totalment d’acord.

És necessària aquesta modificació de la Llei 1/2014, de 21
de febrer, de cans d’assistència, perquè, com tots sabem, durant
els darrers anys s’ha anat modificant i estenent l’ajuda
d’aquests cans d’assistència no sols a aquelles persones
afectades per discapacitats visuals, que són les que legalment
fins ara els podien usar, sinó també a aquelles persones
afectades per discapacitats físiques, intel·lectuals o sensorials,
ja que suposen un suport important per millorar la seva
autonomia personal i sobretot la seva qualitat de vida. D’aquí
la importància de fer aquest canvi normatiu per ampliar el
ventall de les ajudes d’aquests cans d’assistència i per
promoure aquesta igualtat efectiva de tots els ciutadans en
l’exercici dels seus drets. 

Per tant, des del nostre grup parlamentari, des d’El Pi
donam suport a aquest projecte de llei.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Vicepresidenta, bon dia a tothom. Estam a
favor d’aquesta modificació de la Llei 1/2014, de cans
d’assistència, que el que fa és actualitzar i incloure altres
malalties que poden millorar el dia a dia del pacient amb
l’ajuda de cans d’assistència. 

La Constitució Espanyola reconeix en el seu article 14 el
dret d’igualtat de tots els espanyols davant la llei. L’article 9.2
imposa als poders públics les obligacions de promoure les
condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels

grups en què s’integra siguin reals i efectives. Els poders
públics són igualment instats a l’article 49 a realitzar una
política de previsió, tractament, rehabilitació i integració de les
persones amb discapacitat física, sensorial i intel·lectual.
Aquests drets i llibertats anunciats constitueixen un dels eixos
essencials en l’actuació sobre la discapacitat.

A l’àmbit internacional la Convenció internacional sobre els
drets de les persones amb discapacitat, aprovada el 13 de
desembre de 2006 per l’Assemblea General de les Nacions
Unides i ratificada per Espanya el 23 de novembre de 2007,
suposa la consagració de l’enfocament dels drets de les
persones amb discapacitat com a subjectes titulars de drets i
l’obligació dels poders públics de garantir que l’exercici
d’aquests drets sigui ple i efectiu. 

Fins ara la nostra legislació classificava els cans
d’assistència en cas de senyalització i cans de servei que ajuden
a persones amb discapacitat auditiva i visual, respectivament.
Amb aquesta modificació s’inclouran els cans d’avís per a
diabetis i epilèpsia i els cans que ajuden l’espectre autista. 

Tota persona usuària d’un ca d’assistència ha de tenir
reconeguda la seva discapacitat legalment i l’acreditació del ca.
Així tendrà reconegut el dret de l’accés a l’entorn accedint a
tots els llocs, establiments, locals, espais i transports públics o
d’ús privat acompanyada del ca d’assistència en condicions
d’igualtat amb la resta de ciutadans.

Estam contents que es faci aquesta modificació per a
aquestes persones i així mateix per alinear-nos amb altres
legislacions internacionals i autonòmiques més actualitzades i
que permetrà millorar la qualitat de vida d’aquests usuaris
atorgant-los major autonomia.

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula... 

(Remor de veus)

... perdone, tiene la palabra la Sra. Gamundí.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sra. Presidenta, senyors diputats, senyores diputades. En
primer lloc, m’agradaria saludar totes les persones i entitats que
ens segueixen pel canal del Parlament i que ens acompanyen
avui a aquest debat. 

Parlam d’una modificació que permetrà millorar el dia a dia
de les persones d’aquesta comunitat autònoma, principalment
de les persones que tenen una discapacitat o que pateixen
malalties cròniques. 

Si el 2014 la finalitat de la llei era ampliar el reconeixement
i la cobertura legal dels cans d’acompanyament en situacions i
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contextos de la vida diària de les persones amb discapacitat,
amb l’aprovació d’aquesta llei desenvolupam l’objecte de la
norma amb noves demandes i necessitats actualment
reconegudes en altres normatives i existents avui en dia.

(Se sent el timbre de crida per a votació)

Precisament per això ampliam la tipologia de cans
d’assistència i ho feim extensiu a més de les persones amb
discapacitat visual, auditiva o de mobilitat que actualment ja
tenen reconegut aquest dret, a les persones que pateixen algun
tipus de discapacitat física o sensorial o trastorns endocrins o
qualsevol tipus de malaltia que requereixi o pugui requerir
l’auxili de cans d’assistència.

Per això s’afegeixen a la classificació existent els cans
d’avís o d’alerta mèdica i els cans per a persones amb espectre
autista ja explicats anteriorment per les persones que m’han
precedit.

La pandèmia ha suposat un doble confinament per a les
persones amb discapacitat i amb malalties cròniques, i una
vegada més han posat a prova la capacitat de resposta de totes
les institucions, dels serveis socials i de tots els agents
implicats. A tall d’exemple, el mes d’abril del present any
coneixíem a través dels mitjans que aquí a Balears durant el
confinament els cans d’acompanyament de persones amb
discapacitat visual també es varen quedar a casa i sols sortien
per acompanyar les persones cegues a cobrir les necessitats
bàsiques amb l’equipament i la identificació adequats.

La Fundació ONCE feia una crida a la col·laboració
ciutadana perquè en distintes situacions diàries els indicassin
mitjançant veu i no a través del tacte la zona correcta que
permetia complir amb la normativa de distància de seguretat
recomanada per les autoritats sanitàries per evitar així possibles
contagis.

Els cans d’assistència són bons companys per a les persones
que viuen amb una discapacitat o malaltia crònica, comporten
beneficis emocionals que contribueixen a millorar la qualitat de
vida, en moltes ocasions poden salvar fins i tot la seva vida; a
més de cobrir també necessitats emocionals també detecten
crisis abans que es produeixin i donen assistència en el moment
en què es produeixen.

Són molts els estudis científics que expliquen els beneficis
de la relació entre la persona usuària, en aquest cas amb
espectre autista, i el seu ca; a més d’afavorir aquesta interacció
els cans són grans companys i ofereixen seguretat i tenen la
funció de fer un acompanyament emocional sempre prop de la
persona.

Aquesta llei compta amb el suport de tots els partits de la
cambra, amplia l’anterior llei i té en compte aquestes noves
demandes que s’han requerit per part del tercer sector social i
els mateixos col·lectius afectats que són els que millor coneixen
la situació i el dia a dia de les persones amb discapacitat o que
pateixen malalties cròniques. Així ja es va pronunciar de
manera formal en el passat Consell de Serveis Socials de dia 5
d’octubre de l’any passat.

Els i les socialistes de Balears varen fer passes importants
a favor de la plena integració i inserció. La Llei d’accessibilitat
i la reactivació de la Llei de dependència en l’àmbit autonòmic
varen ser fites importants a la passada legislatura, també la llei
que avui aprovam adapta la normativa autonòmica a l’estatal a
través del Reial decret 537/2019, que reconeix el dret de les
persones amb diabetis o epilèpsia per accedir a les
instal·lacions i als mitjans de transport acompanyats per cans
d’assistència.

La Llei de dependència de 2006, que enguany es reactiva
gràcies a l’impuls del Govern de Pedro Sánchez en l’àmbit
estatal amb la millora dels pressupostos generals de l’Estat
aprovats malgrat la negativa d’alguns grups i que a més es
complementa amb un pla de xoc per a la dependència que
suposarà 12,7 milions d’euros més per a la nostra comunitat
autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... i que suposarà millorar els serveis i les prestacions per a les
persones dependents. I ara recentment amb la Proposició de llei
d’igualtat de tracte i no discriminació que esperem que aviat es
faci una realitat i que suposi una garantia per al compliment de
les normatives sectorials que afecten els col·lectius vulnerables
de la nostra societat, al cap i a la fi per als i les socialistes les
polítiques a favor de les persones sempre han estat una
prioritat. Ho hem demostrat i ho seguim demostrant amb
reformes necessàries per enfortir l’estat de benestar amb
diferents lleis i mesures històriques que han ampliat els drets
d’aquests col·lectius.

En aquest sentit i en coherència amb l’expressat
anteriorment, el Grup Parlamentari Socialista donarà suport a
aquesta modificació perquè entenem que és una modificació
necessària, justa, consensuada amb els col·lectius i les mateixes
persones afectades, també amb els grups parlamentaris aquí
presents i que pretén una igualtat real, efectiva que faciliti la
participació de la ciutadania sense cap mena de discriminació
en la vida política, social, cultural, econòmica i laboral.

A pesar de la situació complexa que vivim com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19 continuam avançant
de manera conjunta amb les entitats, amb les mateixes
persones, amb les institucions a través també del Pacte de
reactivació de les Illes Balears fent petits passos que
signifiquen grans avanços des del valor de la solidaritat i
entenent que tots hi tenim cabuda i que tots som ciutadans de
ple dret.

El Partit Socialista som els artífexs de l’estat de benestar
d’aquest país, ho hem fet amb grans lleis que han transformat
la vida de la ciutadania en l’àmbit de la salut, educació, serveis
socials i dependència, però també amb lleis d’un abast més
modest, però d’una gran transcendència per a les persones que
a través d’elles veuen millorat el seu dia a dia, com la llei que
avui ens ocupa.

Enhorabona a tots els que ho han fet possible i celebrem-ho
plegats.

Gràcies, presidenta.
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(Alguns aplaudiments)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Gamundí. Un cop fixada la posició de tots els
grups parlamentaris, procedirem a la votació. Passam a votar.
Votam.

(Remor de veus)

51 sí, 1 no, cap abstenció.

Per tant, es faculta els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions...

(Remor de veus)

... -senyors diputats-, es faculta els Serveis Jurídics de la
cambra per fer les correccions i modificacions tècniques
necessàries per tal que el text en qüestió tengui una redacció
coherent. 

Per tant, queda aprovada la Llei de modificació de la Llei
1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència.

V. Compareixença urgent de la consellera de Salut i
Consum per informar sobre la situació actual de la
pandèmia de la COVID-19 a les Illes Balears i les mesures
preses (escrit RGE núm. 138/21 del Govern de les Illes
Balears).

Passam al cinquè punt de l’ordre del dia que correspon a la
compareixença urgent de la consellera de Salut i Consum per
informar sobre la situació actual de la pandèmia de la COVID-
19 a les Illes Balears i les mesures preses, segons l’escrit RGE
núm. 138/21 del Govern de les Illes Balears.

Correspon començar el debat amb una primera intervenció
de la consellera de Salut i Consum per un temps de trenta
minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Bon dia, de nou, gràcies, president, diputades, diputats. En
primer lloc, quan s’acompleix un any de la pandèmia de la
COVID-19, vull començar les meves primeres paraules amb un
record de les víctimes, 633 a la nostra comunitat autònoma,
60.000 a Espanya i més de 2.200.000 al món, vull expressar el
meu condol a totes les persones que han perdut un ésser estimat
i transmetre tota la força a les persones que avui lluiten contra
la malaltia, tant si es troben a casa seva com si es troben
hospitalitzats, i els desitjo una ràpida recuperació.

Despús-ahir va fer un any del primer cas de COVID-19 a
les nostres illes, el segon d’Espanya i un dels primers d’Europa,
coincidint amb l’aniversari comparec en el Parlament, per
desena vegada, per explicar quina és la situació pandèmica de
les nostres illes, després d’un any molt dur i de molts esforços
per part de la ciutadania, dels treballadors, dels empresaris, dels

professionals sanitaris, dels professionals sociosanitaris, usuaris
de residències, docents, alumnes, etc.

Hem sentit por, incertesa, dolor, desesperança i
desesperació davant d’un virus nou respecte del qual hem hagut
d’aprendre ràpidament a partir del que els científics ens conten.
Però també hem sentit orgull en veure que el sistema sanitari ha
respost amb eficàcia i constància, gràcies a la feina dels seus
professionals els quals han plantat cara al coronavirus amb una
força mai no vista.

D’altra banda, hem sentit tranquil·litat en comprovar que les
mesures de seguretat han funcionat i han funcionat perquè els
ciutadans han tengut un comportament exemplar, han contribuït
a disminuir la incidència i han evitat així que el virus tengués
un impacte encara més catastròfic. En aquest cas ha estat
gràcies al consell savi i encertat dels experts, dels
epidemiòlegs, dels microbiòlegs, dels investigadors, dels
clínics, i hem sentit admiració davant la ciència capaç de posar
a la nostra disposició el millor remei per derrotar la pandèmia,
que és la vacuna.

Venc aquí de manera voluntària, com he dit per desena
vegada en una any, després d’haver respost més de 80
preguntes orals i més de 3.500 preguntes per escrit, un any en
què la Conselleria de Salut i Consum ha ofert devers 200 rodes
de premsa, ha publicat més de 600 notes de premsa i ha facilitat
centenars d’entrevistes de dilluns a diumenge.

La Conselleria de Salut i el Govern són transparents, crec
que la transparència és una responsabilitat important i en una
situació pandèmica com la que vivim encara ho és més.
Combatre el virus és una feina de tots, sense exclusions, per
això consider necessari explicar la situació de les Illes Balears
als representants polítics de la ciutadania i poder mantenir un
debat, esper que seriós i responsable, i també rigorós, perquè
el rigor és molt important.

Des del passat 11 de novembre, en què vaig comparèixer
per darrera vegada, han canviat moltes coses; en aquell moment
la pandèmia es trobava en una situació molt diferent, la
incidència del virus tornava augmentar poc a poc, per tercera
vegada, a hores d’ara podem dir que hem superat només en part
la tercera onada.

En plena lluita contra l’increment de la incidència, dia 27 de
desembre va començar la vacunació a les nostres illes i a tota
Espanya. Fins diumenge passat s’han inoculat 36.703 dosis a
les Balears. A la tardor molts posaven en dubte que es
començàs a vacunar abans de l’estiu, ja ho veuen, una profecia
no acomplerta, com moltes d’altres. Ja vacunam, i ho vull dir
ben clar i molt orgullosa, gràcies als que ho fan possible, als
científics, als encarregats de la logística, a qui organitza i
coordina la vacunació, als equips de vacunació, als gestors i a
les persones que es persones, gràcies perquè en aquests
moments ja podem dir que la nostra gent gran que es troba a
una residència està més protegida perquè ha rebut les dues
dosis, així com el personal sanitari de primera línia, que també
ha rebut la segona dosi.

Ara farà gairebé un any que vàrem demanar a 1.200.000
persones que quedassin a ca seva, que miraven per la finestra
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els carrers buits, que passaven molta pena pel que pogués
passar, per les persones hospitalitzades, pels professionals
sanitaris, la por encara hi és.

Sabem con enfrontar-nos millor al virus per aturar-nos la
propagació, per atendre més bé els malalts, però tothom és
conscient que ens queda camí, és una realitat innegable. És cert
que les Illes comencen a consolidar una disminució notable de
contagis a diferents ritmes, a Mallorca, amb una incidència
acumulada a 14 dies per 100.000 habitants de 191; a Menorca
aquesta incidència era ahir de 243; a Eivissa, amb una
incidència acumulada de 1.310 a 14 dies, encara és la més
elevada de les illes i molt preocupant; a Formentera, una
incidència a 14 dies de 511. A les Illes Balears, en conjunt,
tenim una incidència acumulada a 14 dies de 351, acumulam 18
dies de baixada.

En un mes les Illes han passat d’una incidència acumulada
a 14 dies de 605 a 351, pràcticament un 50% menys
d’incidència, som la quinzena comunitat autònoma quant a
incidència, tot i així, la situació de les Illes Balears continua
essent de molt alt risc. No podem afluixar, ahir vàrem
comunicar 55 casos nous durant les darreres 24 hores, és cert,
83 menys que el dia anterior, però són 633 les persones mortes,
5 més que el dia abans. Ja tenim 54.098 persones que han patit
la malaltia a la nostra comunitat autònoma; s’han realitzat més
d’1 milió de proves diagnòstiques des de l’inici de la pandèmia;
encara tenim 142 casos actius de professionals sanitaris i 288
professionals sanitaris en vigilància, professionals que són, com
saben, més necessaris que mai.

Durant les darreres setmanes la pressió hospitalària
continua essent elevada, especialment a les UCI, el que més ens
preocupa. En un mes la incidència ha disminuït, però, per
contra, les hospitalitzacions a planta i a crítics han augmentat,
tenim 318 pacients COVID a planta, 21 menys que fa un mes.
A les UCI hem passat de 104, des de fa un mes, a 119, amb 15
pacients més. És molt probable que a Mallorca arribem al pic
de pacients crítics aquesta mateixa setmana, es preveu que la
pressió continuï disminuint a mitjà termini, com a conseqüència
de la baixada de contagis nous.

Això no obstant, estam molt pendents del que ocorre a
Eivissa, illa on hem viscut moments especialment durs les
darreres setmanes, hem hagut de traslladar pacients crítics amb
COVID a l’hospital universitari de Son Espases. Vull donar les
gràcies especialment als professionals de Can Misses, als de
Son Espases i als del 061. D’altra banda, hem hagut d’enviar
reforços de personal també a Eivissa, un total de 43
professionals en diferents torns, dos metges a torns complets
del 061 a cures intensives.

Tenim resultats positius quant a la incidència, però no
indicadors positius quant als hospitals, on, a més a més,
l’activitat quirúrgica no urgent, com saben, està totalment
aturada, fet que ens preocupa.

El sistema sanitari podria estar encara més tensat sense les
mesures de seguretat implementades des del mes de desembre.
Com saben, s’han adoptat acords de Consell de Govern, s’han
dictat resolucions, decrets de la presidenta per establir mesures

dràstiques i adaptades a la situació de cada illa per a la
contenció del coronavirus.

En aquests moments, l’horari de reducció de mobilitat
nocturna és de les deu a les sis del matí, però és cert que la
ciutadania acompleix la recomanació de ser a les vuit a ca seva,
moltíssima gent l’acompleix. També s’ha limitat el nombre de
persones que es poden reunir, fins arribar a un nucli de
convivents, mesura molt dura, sobretot per a les persones que
viuen totes soles. Hem demanat el tancament total de la
restauració, dels gimnasos, dels centres comercials i grans
superfícies, llevat de les parts que ofereixen productes
essencials.

Es troben perimetrades Eivissa i Formentera.

Una de les mesures més importants ha estat el control
d’entrada de persones en els ports i aeroports de les nostres
illes, s’ha evitat, així, que entrin a les Balears més d’un
centenar de persones amb coronavirus, diagnosticades en els
laboratoris amb els quals la Conselleria de Salut ha establert
conveni a la península. En els ports i aeroports s’han detectat
gairebé 200 positius amb els tests d’antígens que hem fet allà,
in situ, no hi ha altre lloc d’Espanya, llevat de Les Canàries, on
tenguin uns controls semblants.

Aquestes accions han anat en paral·lel amb l’activitat
habitual dels professionals sanitaris i dels rastrejadors, som de
les comunitats autònomes amb més cribratges fets i amb més
professionals rastrejadors, 421, dels quals 130 són militars, i
també agraïm a l’Exèrcit i al Ministeri de l’Interior aquesta
oferta per complementar la nostra plantilla, en tenim ara un per
cada 2.800 habitants. Gràcies a la seva feina s’han rastrejat
27.764 persones que havien estat en contacte estret amb un
malalt, han estat citades per fer-se la prova diagnòstica i se’ls
ha indicat un aïllament si han donat positiu o una quarantena si
han donat negatiu. S’imaginen que no haguéssim tengut aquests
rastrejadors?

Doncs, també cal dir que som de les comunitats autònomes
que més proves ha fet cada dia, ja més d’1 milió de proves
diagnòstiques. Pel que fa als cribratges massius, n’hem fet 20;
ens ha permès fer al voltant de 60.000 proves i rompre entorn
d’un miler de cadenes de contagi, però no només els
poblacionals que s’han fet de manera massiva, sinó també els
professionals i usuaris de les residències, cada mes els usuaris
i cada 14 dies els professionals, quan hi ha un brot es fa cada 7
dies, tant a usuaris com a professionals.

S’han activat tots els plans de contingència dels centres
sanitaris i s’ha ampliat el nombre de llits a disposició tant de
crítics com d’hospitalització; s’han establert acords amb totes
les clíniques privades les quals també donen suport en aquests
moments.

Aquest és el camí, la inversió, la coordinació, el diàleg, el
consens i la transparència per continuar avançant.

Quant a la vacunació, els vull comentar que la vacunació
avança a les nostres Illes seguint el Pla de vacunació que ha
acordat el ministeri amb totes les comunitats autònomes, amb
l’objectiu de protegir en un primer moment les persones de més
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risc, especialment els usuaris de les residències els quals
suposen gairebé la meitat de totes les víctimes mortals. Hem
vacunat amb dues dosis els usuaris de les residències i els
professionals sociosanitaris.

Tal vegada és massa prest per correlacionar les dades, però,
de moment, d’ençà que va començar la vacunació, dia 27 de
desembre, hem passat de tenir 116 usuaris positius a tenir-ne
ara 62 i de 104 hospitalitzats ara n’hi ha 59, a data d’ahir. És a
dir, la prevalença del virus entre els residents va camí de caure
un 50% i esperam que continuï davallant en els propers dies.

La Conselleria de Salut i Consum ha acabat la vacunació
dels usuaris de les residències de gent gran, però també de
discapacitats; en total s’han vacunat 5.485 usuaris de
residències i 5.887 professionals sociosanitaris que ja es troben
immunitzats. A partir d’avui, els equips d’infermeria es
desplaçaran als domicilis per iniciar la vacunació de prop de
4.500 persones, considerades grans dependents que viuen a les
Illes Balears.

A la proposta que transmetem avui, en aquests moments, a
la Comissió de Salut Pública, per part de les Illes Balears també
consideram que s’ha d’incloure un cuidador, el cuidador
principal, en la vacunació per cada gran dependent.

Ahir, dilluns, començà la distribució de les vacunes aquesta
setmana als centres de salut i de la citació telefònica. D’acord
amb l’estratègia de vacunació contra la COVID-19, formen
aquest grup les persones amb un grau 3 reconegut de
dependència, que necessiten mesures intenses de suport i que
no es troben institucionalitzades en aquests moments, i també
els seus cuidadors. A les Illes Balears, dins aquest col·lectiu hi
ha registrades 3.382 a Mallorca, 524 a Menorca, 470 a Eivissa
i 63 a Formentera. La previsió és que amb dues setmanes
aquest col·lectiu hagi pogut rebre la primera dosi de la vacuna.

La vacunació del col·lectiu de grans dependents serà
paral·lela a la vacunació de la segona dosi dels professionals
sanitaris, més de 6.000 professionals de primera línia han
rebutjat la segona dosi de la vacuna, en total ja es troben
immunitzats 4.284 a Mallorca, 908 a Menorca i 936 a Eivissa.

Quant a l’efectivitat, l’evidència sosté que la vacuna permet
evitar, majoritàriament, que els receptors desenvolupin la
COVID-19 de manera greu, això no obstant entra dins la
normalitat que hi hagi persones positives dins els vacunats. Fins
diumenge s’han administrat a les Illes 13.400 segones dosis i
s’han registrat 12 positius entre els que havien rebut les dues
dosis, és a dir, un 0,1% de percentatge, sens dubte molt petit.
La diferència fonamental és que habitualment aquests positius
tendran més probabilitat de ser asimptomàtiques o
desenvoluparan la malaltia de manera lleu, la qual cosa baixarà
les taxes d’ingrés hospitalari i de mortalitat de la població més
vulnerable.

La vacuna és segura i és clau per superar la pandèmia els
pròxims mesos. Com saben, és la Unió Europea qui compra les
dosis i qui les distribueix als diferents estats membres i el
Ministeri de Sanitat les distribueix a les comunitats autònomes
mitjançant criteris poblacionals de la població diana a la que
van dirigida. No hem d’oblidar que el primer condicionant a

l’hora de vacunar és la indústria mateixa de les vacunes i la
seva capacitat de producció.

Malgrat que n’he parlat molt i, fins i tot, m’han arribat a dir
que ens justificam massa, no vull passar per alt un tema, no s’ha
vacunat cap alt càrrec de Salut sota criteris polítics, no s’han
vacunat tots els treballadors de l’edifici administratiu del Servei
de Salut, com ha insinuat el Partit Popular. S’han posat més de
36.703 dosis, de les 36.960, el 99,3%, fins diumenge, dia 7.
Entre els vacunats hi ha usuaris de residències, professionals
sociosanitaris i sanitaris, entre els professionals sanitaris hi ha
directius de centres assistencials i gestors que fan feina directa
amb usuaris de residències i malalts crònics, fins i tot hi ha
gestors que formen part dels equips de vacunació i vacunen
també directament.

Tot això ho recull perfectament l’estratègia de vacunació
pactada entre el ministeri i les comunitats autònomes. Els puc
assegurar que si hi ha una persona que s’ha botat el protocol de
vacunació, jo mateixa demanaré les responsabilitats oportunes,
que s’investigui i que hi hagi conseqüències, en funció del que
hagi pogut passar.

A partir d’ara, tot s’accelera, les Illes Balears rebran durant
les quatre properes setmanes 83.600 vacunes, Pfizer enviarà
30.000 dosis, Moderna 9.800 en total, AstraZeneca 43.800. En
aquest sentit, probablement el proper mes de març començarem
a rebre quantitats més importants, la raó és que és molt possible
que hi hagi més vacunes en el mercat i que els fabricants
actuals incrementin la seva producció.

El Ministeri de Sanitat preveu que la vacuna de Janssen,
Johnson & Johnson, sigui aprovada per l’Agència Europea de
Medicaments a principis de març, difereix de la d’Oxford
perquè és més immunògena i està aprovada amb una sola dosi.

Les vacunes de Novavax i Curevac també es troben en
avaluació contínua per part de l’Agència Europea del
Medicament. La de Novavax es produirà a Espanya, té un 95%
d’eficàcia en fase 3 d’estudi clínic, i el que no té són dades
específiques en majors de 65 anys, però si es prova a zones
d’alta prevalença de la soca britànica i de la soca sud-africana.

Per això ens preparam, per a la vacunació massiva, la
capacitat de la nostra xarxa sanitària pública ens permetria
administrar fins a 11.428 vacunes al dia, és a dir, unes 80.000
vacunes setmanals.

Aprofit per comunicar que des de la Conselleria de Salut
ens posam en contacte ja amb els ajuntaments i tots els consells
i diferents municipis per concertar espais, per tenir
instal·lacions que permetin vacunar de manera ininterrompuda
si el flux de les dosis ho permet. De moment, tot i que pot haver
qualque canvi per qüestions logístiques o d’estratègia, està
previst que els centres de vacunació siguin els següents: s’ha
sol·licitat el polisportiu Germans Escalas a l’Ajuntament de
Palma i Son Dureta, també a Palma, serien els dos punts de
vacunació. Avui mateix, visitaven el polisportiu Mateu
Canyelles d’Inca, l’Hipòdrom de Manacor. A Eivissa, els
tècnics del Servei de Salut han d’avaluar dos espais,
probablement demà, el Palau de Fires i Congressos, ofert pel
Consell d’Eivissa, i el polisportiu Es Pratet de la ciutat
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d’Eivissa. A Menorca, al recinte firal de Maó i a la Sala
Polivalent del Canal Salat de Ciutadella. I a Formentera estam
en converses encara per definir la seva ubicació.

Per fer possible la vacunació massiva faran falta 7 punts de
distribució, 4 a Mallorca i 1 a cada una de les altres illes; 58
microequips de vacunació; 1 infermera coordinadora general,
6 infermeres coordinadores, una per cada punt de distribució;
58 infermeres administradores per dia, 58 per a registre i per a
incidències dels pacients, 58 tècnics en cures auxiliars
d’infermeria.

Quant als grups a vacunar, feim feina de manera conjunta
amb el Govern d’Espanya i altres comunitats autònomes per
definir els col·lectius. Com els he dit abans en aquests moments
s’està produint la comissió de salut pública, on esperam arribar
a un consens. Després els detallaré un poc més de temps la
nostra proposta.

Sí que hem demanat, que una vegada superades les passes
de protecció dels més vulnerables i de les persones exposades,
les comunitats autònomes que més Producte Brut Interior han
perdut, puguin tenir prioritat a l’hora d’immunitzar la
ciutadania.

Quant a la desescalada, són moltes les accions que s’han dut
a terme i les decisions preses aquest any, algunes més
encertades i potser d’altres menys, però el que sí puc garantir
és que s’han pres sempre a proposta dels experts i amb l’única
intenció, com molt bé ha explicat la presidenta a la seva
compareixença, de salvar vides. Hi ha hagut mesures que hem
adoptat abans que ningú i que moltes altres comunitats
autònomes apliquen amb incidències molt més elevades,
mesures imprescindibles, no deixarem de prendre les decisions
necessàries per protegir la salut de la ciutadania. 

Per aplicar les mesures, hem cercat el consens amb el
consells i els ajuntaments, escoltant els experts, els sindicats,
els empresaris i la resta de grups d’aquesta cambra. Era, és i
serà necessari donar una resposta conjunta al virus, només junts
serem més forts. Hi ha bones notícies, un estudi de Yale també
diu que els zero positius en COVID-19 tenen una cinquantena
part del risc de contagiar-se que els no zero positius. Malgrat
això, aquest maleït virus continua suposant una amenaça encara
molt important. 

La variant britànica va pel camí de representar un 25% dels
nous casos de les Illes Balears. Faig un petit parèntesi, som dels
més avançats a detectar-la, ja que disposam de la tècnica del
sistema PCR Thermo Fischer, que avisa el tècnic quan es
detecta una variant que sigui diferent a l’habitual. Dit això, hi
ha diferents estudis que demostren que la variant britànica seria
fins a un 70% més contagiosa. És la causa probable de
l’increment desbocat de la pandèmia a llocs com el Regne Unit
i Portugal, tots hem vist les imatges. Tot i que encara estam
pendents de més estudis, també n’hi ha com el recentment
publicat a Nature, que confirmen que la variant britànica
incrementa el risc de mort en pacients de 70 anys i molt més
significativa en persones més grans de 85, amb un increment en
tots els grups d’edat. Això vol dir que tot i que la incidència ara
mateix vagi en retrocés a les Balears, els casos es podrien
tornar incrementar molt ràpidament i ser, a més, més greus. 

Els experts, els sindicats i les patronals hi estan d’acord, no
podem posar en risc de bell nou ni la salut ni l’economia. Tots
som conscients que la propera desescalada ha de ser més lenta
i s’ha de planificar de manera escrupolosa. 

Especialment preocupants són els indicadors referits a la
incidència a 14 dies en majors 65 anys, la població més
vulnerable i amb més possibilitat de patir complicacions
derivades de la malaltia que facin necessària una
hospitalització. Es troba en un 80% per sobre del llindar
establert per a risc molt alt i 5,4 vegades per sobre del llindar
establert per a risc baix.

La dada d’ocupació UCI per a pacients COVID és del
46,05%, però també està per sobre d’un 84% del risc molt alt
i 4,6 vegades per sobre del llindar establert per a risc baix. Per
poder baixar d’aquest risc alt és necessari tenir una ocupació de
llits a UCI per a pacients COVID per sota del 15%.

L’estada mitjana d’un pacient COVID-19 a la UCI és
d’aproximadament 20 dies, seguit d’una mitjana de 12 dies més
després a la planta d’hospitalització per acabar el procés de
recuperació, abans de donar-li l’alta. Per tant, una vegada que
s’assoleix el pic d’hospitalitzacions a UCI, és necessari que
passin unes tres setmanes per davallar les xifres de manera
significativa.

Com ja he dit, aquesta situació de tensió hospitalària
màxima ha obligat a paralitzar l’activitat quirúrgica ordinària
dels hospitals de Mallorca, amb el perjudici que això suposa
per als pacients, que veuran com s’ajornen les intervencions
programades. En la situació actual les UCI es troben al límit de
la seva capacitat, si hi hagués un repunt en el nombre de
contagis i en conseqüència un augment en els ingressos, es
podria arribar a produir una situació que requerís l’aplicació de
mesures més dràstiques.

Ningú no vol confinaments domiciliaris, ningú no vol més
mesures, ningú no vol més malalts, ni morts, ni que els
professionals sanitaris continuïn amb una càrrega de feina tan
dura i feixuga. L’obertura d’activitats que propicien una major
mobilitat i un major nombre de contactes socials i exposicions
de risc, du associada inevitablement un increment en la taxa de
contagis, la qual cosa implica també un augment en la
probabilitat de disseminació generalitzada a la població de
noves variants, amb el risc que això suposa tant per la possible
major virulència, com per la major transmissibilitat. És per
aquest motiu que proposam, que es proposa des dels experts de
la Conselleria de Salut, una desescalada molt lenta.

Diputades i diputats, tot i la fatiga física i emocional
provocada per la pandèmia, hem de ser autoexigents, solidaris
i aplicar la responsabilitat individual i col·lectiva al màxim, en
som conscients i potser no hem encertat en tot, reconeixem que
hi ha hagut errors, però estic segura que també hi ha hagut
encerts. Vull agrair la feina de tots, dels consells insulars i els
ajuntaments de tots els municipis de les nostres illes,
independentment del color polític de cadascun, gràcies.
Òbviament el meu agraïment profund a tots els professionals
sanitaris, de l’àmbit sociosanitari i docents, tant de la xarxa
pública com privada. No hi ha paraules que puguin descriure el
meu agraïment com a consellera a tots i cadascun d’ells, així
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com als ciutadans, als treballadors, als empresaris, als quals
donaré les gràcies eternament. Deman disculpes per les
molèsties ocasionades, pels maldecaps, perquè de vegades
s’hauran sentit poc informats, perquè s’hauran sentir farts,
cansats, desanimats. Em sap molt de greu.

Ara em posaré a la seva disposició, per resoldre dubtes i
debatre. Moltes gràcies president.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Els he de comunicar que la
consellera ens ha informat que contestarà globalment a tots els
grups parlamentaris. Per tant, començam ara una primera
intervenció dels grups parlamentaris.

Començam pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
Sra. Marí.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, l’hem escoltada
atentament i segons vostè pareix que la seva gestió sanitària ha
estat un èxit en tots els aspectes, encara que el seu discurs és
més propi d’un comiat que d’una continuïtat en la conselleria.
Però res més lluny de la realitat, desgraciadament hem iniciat
l’any amb el virus descontrolat, amb el Govern desbordat,
víctima de la improvisació, i amb la campanya de vacunació
més important de la història recent, fonamentada en l’opacitat,
el favoritisme i el privilegi. 

Sé que les previsions comencen a ser preocupants i
paregudes a les del Sr. Simón. Fa un any del primer contagi de
coronavirus a Balears, fa un any que vivim un malson del que
no sabem quan despertarem. Fa un any vostè va demanar calma
i afirmava que “el coronavirus es una enfermedad leve, más
leve aún que la propia gripe”. Avui 12 mesos després a Balears
tenim més de 54.000 casos acumulats i més de 630 persones
que ens han deixat. Prenen les decisions tard i malament i a més
a més donant un mal exemple, la majoria de la gent ha complit
sempre les recomanacions sanitàries i el que ens han ordenat,
l’incompliment d’uns pocs ha perjudicat a molts i entre aquests
pocs que han incomplert hi ha la presidenta Armengol i algun
dels membres del seu equip. Quan es demanen tants d’esforços
i sacrificis a la ciutadania, s’ha de predicar amb l’exemple, per
no perdre la credibilitat i l’autoritat. El seu govern va perdre
aquesta credibilitat i tota l’autoritat moral una nit de copes, que
en qualsevol altre país del nostre entorn, hagués suposat la
dimissió immediata.

Les mesures, contramesures, rectificacions i decrets que ha
aprovat han provocat una desconfiança generalitzada cap a la
seva gestió. La presa de decisions -amb una manca total de
transparència- és un altre motiu de desconfiança. Han faltat
sempre dades clares de per què és prenen les decisions, d’acord
amb què i d’acord amb qui. I si es vacunen càrrecs polítics
abans que metges de primera línia, també s’han de saber quins
són els motius per fer-ho.

Ens entregarà avui un llistat dels càrrecs vacunats del seu
govern? Ens pot donar el nom de consellers, directors, gerents,
alts càrrecs o familiars que han vacunat sense complir el
protocol? Sí o no ? Digui’ns a qui protegeix, a qui protegeix.
Digui’ns d’una vegada qui va prendre la decisió de vacunar a
membres del seu equip i del seu partit, perquè abans no ens ha
contestat; ha pres vostè la decisió o l’ha pres algú de molt a
prop de vostè? 

En aquests moments tan excepcionals necessitam una
administració transparent, capaç de traslladar certesa i seguretat
a la gent, evitant episodis com el del Bar Hat o les contínues i
contradictòries versions de la setmana passada sobre polítics
socialistes vacunats. Des del Partit Popular fa setmanes que els
ho repetim sense èxit: ha sobrat opacitat, ha sobrat arrogància,
ha sobrat improvisació i ha faltat empatia, anticipació, rigor,
acompanyats d’una gestió i una comunicació clara i transparent. 

Sort, sort que tenim un personal sanitari extraordinari,
totalment entregat a la seva feina, encara que esgotat i
col·lapsat, al qual vostè nega una paga extra COVID i, fins i
tot, l’actualització salarial que cobren a la resta de totes les
comunitats autònomes. Com vol contractar més professionals
sanitaris o fidelitzar-los si aquí els paga menys que a la resta de
l’Estat? Com li he dit aquest matí, patim una fuga de sanitaris,
un goteig constant de baixes de metges i infermers que ens
abandonen per la precària situació laboral que pateixen i el
maltractament que reben per part del Servei de Salut. 

I entram a valorar la campanya de vacunació. A dia d’avui
la vacuna és l’única eina per vèncer el virus. Ens diuen que
poden iniciar una campanya de vacunació massiva, però ni
tenen vacunes ni encara tenen els espais adaptats. Sra.
Consellera, la campanya de vacunació ha començat a un ritme
massa lent i podem entendre el problema de distribució però -
com li diem des de fa dies- no podem compartir de cap manera
que, quan sí hi havia dosis, donassin preferència a directius, a
càrrecs socialistes i a personal que no té contacte directe amb
pacients COVID. 

El Pla de vacunació de les Illes Balears és el més important
de les darreres dècades i vital per al nostre futur, però
l’organització i la planificació de la campanya han estat el
major caos sanitari dels darrers anys. Fins i tot els seus càrrecs
parlen d’experiment. La improvisació ha anat de la mà del
Govern des de fa un any. Les mesures, a remolc de la
pandèmia. Quina seguretat vol donar amb la seva gestió si el
primer dia de vacunació sobraren dosis i es destinaren a alts
càrrecs? Igual estam equivocats i no és falta de planificació,
sinó una actuació meditada i orquestrada per aconseguir la
immunitat de ramat del Partit Socialista. 

Com ha pogut basar un pla tan rellevant en mentides, canvis
de criteris, opacitat, privilegis i favoritismes? El seu govern ha
dinamitat l’esperança d’aquesta comunitat. El seu govern ha
dinamitat la campanya de vacunació provocant desconfiança i
rebuig entre la societat. Ha convertit la campanya de vacunació
en un experiment.

El 22 de gener el Partit Socialista va exigir les dimissions
dels seus càrrecs que incomplissin el protocol de vacunació.
Per què no els ha cessat encara? A qui protegeixen? Quins
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noms més sortiran? Quins noms més coneixerem? Entregui’ns
el llistat, deixin d’amagar-se i assumeixin les seves
responsabilitats. 

Dels diferents escàndols dels darrers mesos han seguit la
mateixa estratègia -abús de menors, Hat Bar i polítics vacunats.
Primer, neguen evidències, ens acusen de fer demagògia i de
mentir; després, posen excuses; i, finalment, donen
explicacions, però dimitir, dimitir, mai.

Des del Partit Popular demanam a tots els grups d’aquest
parlament que donin suport a la petició registrada perquè
l’Oficina anticorrupció investigui les irregularitats en el procés
de vacunació per poder arribar al fons d’aquesta actuació. La
indignació entre la societat i el col·lectiu sanitari és
comprensible des del moment en què s’assabenten que
professionals no sanitaris ja han rebut la segona dosi, mentre
molts metges i infermers de primera línia encara no l’han
rebuda. Estaran d’acord amb nosaltres que amb el Govern
Armengol es pot parlar de ciutadans i de sanitaris de primera i
de segona, podem fer una classificació: els que s’han vacunat
perquè els tocava, i els que no els tocava i s’han vacunat
porque pasaban por allí o sobraban dosis. I dosis, no en
sobren. 

(Alguns aplaudiments)

Fa dies que falten. I en falten moltes. S’han immunitzat
sense estar en primera línia mentre que professionals que
haurien d’estar vacunats, encara no hi estan. I això, Sra.
Consellera, sí que és una indecència i una immoralitat. 

Necessitam aconseguir que el 70% de la població estigui
immunitzada abans del juny i no després de l’estiu. Ha reclamat
el Govern al Sr. Sánchez prioritzar la vacunació a Balears? Ha
reclamat, per escrit, que prioritzi la vacunació de les nostres
illes per garantir la salut dels ciutadans i reactivar el nostre
motor econòmic? Passin-nos còpia, també. Perquè la seva
submissió al "sanchisme" és tal que no ens estranyaria que les
seves reclamacions quedassin només en titulars. 

Escoltin i atenguin la proposta que des de fa dies els fa el
Sr. Company. La millor campanya de promoció turística de les
nostres illes per a l’estiu seran les cues de ciutadans vacunant-
se de manera massiva i ràpida, perquè, saben qui torna anar per
davant de promoció, immunització i vacunació? Canàries.
Dijous passat Balears tenia un 0,44% de la població
immunitzada, mentre que Canàries té més de 20.000 persones
immunitzades, a Balears en tenim 9.000, això és un complet
desastre que hauria d’avergonyir a tot el seu govern en general
i a vostè, com a responsable directa, en particular.

Ahir es va publicar que no saben ni controlen on es
produeixen el 86% dels contagis, és a dir, no saben on es
contagien 9 de cada 10 persones, una mostra més que algunes
mesures es prenen sense una base científica ni tècnica, perquè
sense saber a on ni com es produeixen els contagis no es poden
implantar mesures efectives i equilibrades. Una vegada més,
Canàries dóna amb cullereta a Balears: a Gran Canària i
Lanzarote controlen gairebé el 90% dels casos; a Eivissa, un
30%; a Mallorca, un 14%; a Menorca, un 8%. Som dels

territoris de l’Estat amb menys control de l’origen dels
contagis. 

I, ja per acabar, mentre arriba la vacuna el que hem de fer
és ampliar els cribratges poblacionals. Hem tengut cribratges
massius a tots els municipis de l’illa d’Eivissa, no tenen dret
també a aquests cribratges l’illa de Mallorca, de Formentera i
de Menorca? La deficient gestió sanitària...

(Alguns aplaudiments)

... la deficient gestió sanitària l’hauria de fer recapacitar i
assumir la responsabilitat que li pertoca. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Màxima transparència en els criteris
d’inclusió de les persones a vacunar, cap porta de darrere que
permeti botar-se la cua, exemplaritat i responsabilitat de totes
les persones que participin en aquest procés i, especialment,
dels servidors públics, són reclamacions de la ciutadania i
també d’Unides Podem. Ens jugam la credibilitat del sistema
sanitari públic i de les nostres institucions. 

La pandèmia ha tengut un cost enorme per a les nostres
illes. Amb vides, activitat econòmica, ruptura d’expectatives i
estat emocional de la població, que de cada vegada està més
cansada. Ja són més de 54.000 els casos confirmats des que
començà la pandèmia, tenim gairebé 6.500 casos actius, i la
xifra de defuncions puja fins a les 633. Vagi, des d’aquí, el
nostre condol a aquestes famílies i a les persones properes als
difunts. 

Molt està en joc: salvar vides, protegir la salut i reprendre
l’activitat econòmica de manera segura. No ens podem
permetre obrir abans d’hora per veure’ns obligats a tornar a
tancar. Mentrestant, és la nostra obligació aplicar tota mesura
de protecció del teixit productiu de les nostres illes i ser
especialment curosos amb els fons europeus que ens han de
servir per dissenyar les illes del futur.

La gent ens ha votat per resoldre problemes i millorar les
nostres illes. En primera línia de batalla contra la pandèmia hi
ha moltes persones, com el personal sanitari i sociosanitari.
Tenen tot el nostre reconeixement. Estan donant el millor de si
en condicions duríssimes, amb un elevat cost físic i psicològic,
les seves energies no són infinites. Hi ha focus de descontent en
determinats àmbits que cal escoltar i redreçar. Tenim
l’obligació de tenir cura de qui té cura de nosaltres. 

Tot el sistema sanitari s’ha esforçat de valent, la consellera
ens ha fet un resum de totes les activitats que s’han dut a terme,
jo no les repetiré. Atenció primària s’ha mostrat com un pilar
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fonamental, ha reorganitzat en temps rècord la seva activitat.
D’aquí no-res emprendrà la vacunació massiva de la població
i necessitarà reforços per a això i per reprendre altres activitats
imprescindibles. El que no prevenim ara es convertirà en
malaltia d’aquí poc. 

Centrant-nos ja en el procés de vacunació, hi ha hagut molts
d’encerts i algunes errades que cal analitzar sense demagògia.
Ja ho fan altres grups d’aquesta cambra, acabam de sentir al
Partit Popular. 

(Remor de veus)

Nosaltres tot el contrari, som partit de govern aquí i a
l’Estat. I la nostra és i serà sempre una actitud propositiva. 

Està clar que a les nostres illes no hem construït hangars i
els hem fet passar per hospitals, com Díaz Ayuso. Però sí que
s’han donat i s’han conegut casos que han generat desconfiança
sobre el procés de vacunació. Avui els analitzam, però que
quedi molt clar que reconeixem i agraïm l’esforç de tants i tants
professionals implicats en la vacunació que han fet molt bona
feina. No permetrem que es dubti del sistema públic en el seu
conjunt, ja ho voldrien les dretes. Nosaltres no hi caurem, en
aquest parany. 

L’existència d’una vacuna és un èxit científic i rotund que
ha generat moltes esperances i cal el màxim rigor en tot el
procés. És un orgull que al nostre país s’hagi iniciat la
vacunació pel col·lectiu més vulnerable, els ancians i els
professionals de les residències, i no per qui té més inflant el
compte corrent al banc. 

És un encert la compra coordinada i és una errada posar-nos
en mans de les farmacèutiques amb contractes opacs. 

En relació amb l’actuació del Ministeri de Sanitat criticam
dues qüestions. En primer lloc, hem rebut manco dosis de les
que ens correspondrien com a comunitat autònoma; consideram
que és inadmissible. En segon lloc, la decisió de l’exministre
Illa de començar la vacunació en diumenge horabaixa és una
mostra flagrant de la nul·la idea que té de sanitat; un procés
com aquest s’hauria d’haver començat en dilluns amb tots els
recursos disponibles per si de cas es produïa qualsevol
incidència. És veu que devia de frissar per anar a la campanya
electoral de Catalunya.

En referència al procediment de vacunació a les Illes
Balears volem manifestar que rebutjam qualsevol tracte de
favor o de privilegi, sigui quin sigui. El protocol ha de ser clar
i transparent de manera que no generi dubtes. En un moment
que es qüestionen els serveis públics per part de les dretes amb
polítiques privatitzadores a les comunitats autònomes on
governen, la vacunació era una gran oportunitat per mostrar la
capacitat de gestionar un procés tan complex i amb una
casuística tan canviant. 

El 27 de desembre IB3 Televisió va informar sobre l’inici
de la vacunació a la residència dels Oms amb un reportatge on
explicava que havien sobrat vacunes i que s’havien administrat
a l’equip de coordinació per no tudar-les. Recentment han

aparegut en premsa un degoteig de casos que han generat
desconfiança i també indignació. 

Davant d’aquesta polèmica el Col·legi de Metges de les
Illes Balears va emetre un comunicat, que subscrivim, que deia
textualment: “exigim als que probablement els serà el repte
sanitari més important del segle XXI no sols excel·lència i
transparència en la gestió de la greu situació sanitària actual,
sinó també una conducta exemplar i inqüestionable dels gestors
i líders de la sanitat balear així com també dels representants
polítics”.

Hi ha tota una sèrie de preguntes que necessiten resposta i,
consellera, valoram molt positivament que vostè comparegui
avui per poder-les respondre davant dels grups parlamentaris,
un costum que no tenien altres consellers previs, especialment
de la dreta.

El que va passar el primer dia de la vacunació mostra que
va existir, com a mínim, manca de previsió. Com pot ser que no
es tengués planificat què fer si sobraven aquestes vacunes
reconstituïdes sabent que els vials no es poden traslladar de
lloc, que no es podien dur a un altre centre sanitari amb un
mitjà de transport? Aquesta és una errada de pes.

Com així hi havia càrrecs de gestió externs a la residència
dels Oms i que no treballen a aquest centre, com per exemple
la directora insular de Majors de l’IMAS? Hi havia més
persones presents de la conselleria o només aquestes que es
varen vacunar i n’hem conegut l’existència en els mitjans de
comunicació?

A Unides Podem ens preocupa qualsevol tracte de privilegi
que s’hagi pogut donar i volem aclarir, no ho hem sentit dels
companys de MÉS per Mallorca, però sí ens interessa, una sèrie
de qüestions en relació amb la vacunació del bisbe i dels dos
sagristans. Segons la informació que tenim, per ventura errada,
per això li demanam, la casa sacerdotal no és una residència
d’ancians oficialment. En cas de no ser-ho, com així es va anar
a vacunar a algú allà si no corresponia a aquesta primera fase?
Com és possible que es vacunàs el bisbe si no és resident allà
i és públic i notori que viu al Palau Episcopal? I, per acabar
amb aquest tema, com és possible que dos sagristans, que
segons la informació que tenim -desmenteixin-nos-ho, si és el
cas-, es varen vacunar quan estan en nòmina de la catedral i no
són treballadors d’aquesta residència, que sembla que tampoc
no ho és?

La vacunació és un procés complex i no han de quedar
qüestions sense resoldre pel bé de la conselleria, de l’equip de
vacunació i de la sanitat pública, que és un pilar fonamental
d’una societat democràtica i justa.

Des d’Unides Podem tenim tot un seguit de propostes.
Tenim clar quin ha de ser el model de vacunació: àgil, segur,
basat en criteris científics sanitaris i dut a terme per la sanitat
pública amb aquells reforços que siguin necessaris. Perquè la
vacunació tengui èxit cal evitar qualsevol punt feble en el
procés. 

Un dels arguments que ha donat al llarg d’aquestes
setmanes la conselleria ha estat la confiança en les llistes que
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s’han facilitat per part dels diferents centres i la dificultat per
poder-los verificar. Consideram que això no pot seguir així. És
fonamental que es revisi el protocol i que no permeti cap porta
de darrere i que es responsabilitzin d’aquestes llistes càrrecs de
gestió dels centres emissors, de manera que qualsevol
incompliment del protocol comporti l’assumpció de
responsabilitat directa per part de qui ho envia. Hi ha d’haver
responsabilitat individual de qui es posa la vacuna, és clar!,
però sobretot en la gestió i amb la corresponsabilitat de la
conselleria per evitar qualsevol picaresca. 

No pot haver cap tipus de dubte en el procés de vacunació
sobre què es fa, quan, a qui, per què i com. Cal tranquil·litzar
la població i generar confiança que realment l’interès prioritari
és la gent, que es vacuna segons la seva targeta sanitària i no
per un carnet polític, que es vacuna a qui toca quan toca. 

També reclamam la posada en marxa d’una comissió
d’investigació no permanent per aclarir els fets i a partir d’allà
fer les propostes de millora que corresponguin des d’aquest
parlament. Convidam, com no pot ser d’altra manera, a MÉS
per Mallorca que se sumi si realment el que vol és saber què ha
passat. No entendríem que no hi participassin. La nostra
proposta és -consideram- més ambiciosa que la que varen fer
vostès ahir; legítima, evidentment, això no ho qüestionam.

Una comissió d’investigació per esbrinar si qualcú s’ha
botat el protocol, si ha abusat de qualque manera del seu lloc
per obtenir un privilegi, per eliminar qualsevol ombra de dubte
sobre un procés cabdal per garantir la confiança en el nostre
sistema de salut i que aquest parlament vol realment tenir un rol
actiu en l’aclariment dels fets i fer propostes de millora. 

Exigim i apel·lam a la responsabilitat de tots els grups
d’aquesta cambra perquè aquesta comissió, en cap cas no es
converteixi en un circ mediàtic. Aquí estam per fer una feina
acurada i professional, ens jugam molt com a parlament. Amb
una major transparència en el procediment estam segurs que
generarem i tornarem a tenir la confiança de la ciutadania. Des
d’Unides Podem treballarem per aconseguir-ho. 

Gràcies, president.

(Algun aplaudiment)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martín. Ara correspon al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, vostè ha dedicat de quinze
minuts a la seva intervenció a fer autocrítica, que l’ha
esmentada, ho ha dit i ha demanat perdó, una frase de deu
segons. El partit que m’ha precedit a mi li ha dedicat una crítica
explícita a la seva gestió i a la del ministeri, que vostè ha
avalat, durant set minuts. Llavors ve MÉS, el partit MÉS per
Mallorca, ara veurem què dirà. 

Ja ens va bé que vostè contesti les preguntes que li ha fet la
Sra. Martín, ja ens anirà bé, i que a un torn on vostè contestarà

globalment li demanarem que a part de les que li ha fet la Sra.
Martín ens les faci també a nosaltres. 

Però el que li ha dit essencialment un soci de govern,
assegut al Consell de Govern, és que el ministre no ha estat un
bon ministre de Salut, i vostè ha avalat la gestió del ministeri
que és conjunta amb les comunitats autònomes com autoritat de
salut pública a cada un dels territoris del nostre país. 

Miri, el que menys necessita la nostra societat, qualsevol,
però la nostra societat, que ens pertoca com a responsables
aquí, en aquesta greu pandèmia i en aquesta crisi és trobar-se
amb presumptes -i dic presumptes- pocavergonyes, i dic
presumptes perquè per això hem demanat una comissió
d’investigació, perquè abans de demanar dimissions demanam
una comissió de seguiment d’investigació per conèixer
l’aplicació del protocol i si realment és eficaç i sobretot si s’han
donat casos d’abús de gent... que si és el cas ja no haurien de
ser aquí, però que per les explicacions que algú ha donat no
necessitaria ni arribar a una comissió d’investigació per vostè
demanar el seu cessament o la seva, almanco, responsabilitat.
Encara esperam que vostè... vostè en aquests dies dins la
comissió, que sembla que tendrà el suport d’aquesta cambra, ho
pugui gestionar. 

Miri, per cosa més greu que una presumpta responsabilitat
com s’està qüestionant, alguns partits d’aquí han..., que avui
demanen una comissió i estam contents que demanin una
comissió d’investigació, que és el que ha proposat Ciutadans,
han vetat una comissió d’investigació en el tema d’abusos de
menors al Consell de Mallorca, per coses més greus. Ja veurem
què passarà amb aquesta comissió.

El que necessita la ciutadania és aquesta informació,
aquesta informació transparent, clara i que es doni el rigor i que
es doni la seguretat que la vacuna és l’esperança que tant s’ha
promès i s’ha dit. Això és el que tothom esperava i això s’ha
convertit ara mateix en un problema, en un problema en la
gestió i en un problema en la seguretat que realment arribi a qui
ha d’arribar i en el temps en què ha d’arribar, per manca de
dosis que havien d’arribar a la nostra comunitat autònoma, per
la demora que s’ha hagut d’aplicar, recordi vostè que en una
illa s’ha hagut de suspendre l’aplicació durant un temps i per
manca també de... per manca també de tenir clar qui és que
l’havia de rebre o qui ha passat davant per rebre-la, però també
de la dosi que s’havia d’extreure de cadascuna de les ampolles.

Nosaltres li vàrem demanar dia 5 de gener, consellera, 5 de
gener, tretze dies després d’haver posat la primera vacuna
Pfizer, li vàrem demanar la compareixença, i vostè... i l’altre
dia va presumir la portaveu del Grup Parlamentari Socialista
que estava molt satisfeta que vostè la demanàs voluntàriament
i comparegués aquí voluntàriament, dos dies després. Vostè sap
perfectament que nosaltres li hem dit moltes vegades, el meu
grup parlamentari, que sempre arriba tard a comparèixer
voluntàriament, consellera. Vostè hauria d’haver vengut aquí
abans de l’aplicació de l’estratègia de vacunació perquè
sabéssim què és el que havia acordat el ministeri amb les
comunitats autònomes, però és que això dóna seguretat a la
ciutadania. No ho ha fet. Quaranta dies després, avui ens
explicarà el protocol i l’aplicació de les vacunes i les
dificultats, si és que ens contesta totes les preguntes.
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Sap com s’ha assabentat l’oposició i els grups parlamentaris
de l’aplicació de l’estratègia de les vacunes? Per la investigació
dels mitjans de comunicació i per les denúncies que s’estan
creuant entre els socis de govern i membres del Consell de
Govern, entre vostè i el portaveu dels grups, que li han demanat
dimissions a través de la premsa, consellera. Nosaltres encara
no n’hi hem demanada cap, però li hem demanat
responsabilitat.

Esper que els grups parlamentaris i els diputats no haguem
d’anar a les rodes de premsa per assabentar-nos-en, consellera.

Miri, nosaltres a més d’això li hem demanat mesures i li
hem demanat mesures a través d’una estratègia, una estratègia
presentada a una proposició no de llei. Li hem dit, i aquí hi ha
hagut una altra diputada que també li ho ha dit, que no ho
comptin, li han tornat dir que no compti amb el sistema de la
xarxa privada de salut.

Nosaltres entenem que una estratègia bona de vacunació ha
d’anar acompanyada d’una estratègia bona d’aplicació i de
seguiment del que són els cribratges, els cribratges on hi ha
barris encara que tenen una incidència alta i per això nosaltres
l’hem encoratjat que activi tots els recursos. 

Vostè s’ha dirigit ara fa poc a uns centres hospitalaris
privats precisament perquè donin sortida a cirurgies no urgents,
i això és important. Trobam que ha de comptar amb tots els
recursos i li ho tornam reiterar. 

Entenem que (...) de vacunació quan arribin aquestes
83.000 vacunes dosificades en tres setmanes no ha de reduir els
recursos per fer aquests cribratges necessaris perquè la detecció
de més casos asimptomàtics és important, precisament per
evitar el que ha dit la president avui matí: una quarta onada.

 No només s’ha d’apel·lar a la responsabilitat de la
ciutadania, consellera, s’ha de demanar la responsabilitat també
als gestors sanitaris i als gestors polítics... d’aplicar-la.

El que hi ha ara mateix, consellera, és que la vacuna que era
part de la solució al problema sanitari, estam veient que per
l’arribada i per l’actuació ara mateix del Govern respecte de la
gestió, la distribució i l’aplicació és del tot criticable,
consellera. S’estan anunciant, ens arriba que s’està dient que es
començarà l’aplicació de la vacunació ara als grans dependents
al domicili, que s’enviaran unes dosis als centres de salut i
tenim informació al nostre grup parlamentari que se’ls ha cridat
des de la sots-direcció de Farmàcia directament que no seran...
i que tornin cridar al pacient perquè no la rebran tots perquè no
hi ha suficients dosis. Per tant, les esperances que s’estan creant
en alguns llocs, consellera, el que provoquen és l’enuig de
molta gent.

L’estratègia també que sigui la consulta presencial, que
s’activin les cirurgies no urgents és fonamental i és fonamental
perquè vostè sap perfectament com a professional de la salut
que si no arriba un diagnòstic prest d’una patologia, la salut
perilla i ara mateix -i vostè ho ha dit abans- s’han hagut de
suspendre moltes cirurgies i moltes consultes. 

El pla estratègic ha de ser global, vostè ha de tenir un pla
estratègic global per pal·liar aquesta situació. El nostre grup
parlamentari ha presentat proposicions no de llei i ha fet
preguntes en aquest sentit. Per cert, moltes preguntes, entenem
el volum que vostè té, no contestades.

És important també, consellera, que la campanya de
vacunació sigui una campanya no tan sols transparent, sinó que
a la vegada que vostè fa anuncis també faci anuncis de
rectificació i no només anuncis propagandístics del que ha estat
perquè entre d’altres coses no s’entendrà de cap de les maneres
que demanem paciència i que demanem suport a la ciutadania.

Ens contarà quina serà l’aplicació a la segona fase de la
vacunació? Quin seran els col·lectius? Donarem una resposta
a tots aquests col·lectius que no saben ben bé quan es diu que
tenen altres patologies greus en quin ordre van?, per exemple,
els pacients amb MPOC que vostè sap... o altres pacients que
tenguin malalties o patologies respiratòries. És important, crec
que..., i si vostè no ho té perquè diu que el ministeri qui ho ha
d’establir, el Consell Interterritorial una de les coses que hauria
de tenir ben clar ha de ser cadascun dels perfils de les
patologies i quin ha de ser. Supòs que això encara no ho deuen
tenir o almanco no ens n’ha informat.

Finalment, consellera, li vull fer una sèrie de preguntes que
esper que em pugui contestar. Hi ha un document físic, propi
d’aquesta comunitat autònoma, de la seva conselleria que
estableixi clarament quin és el protocol?, perquè el puguem
consultar, li ho hem demanat i encara no l’hem rebut, supòs que
del volum que vostè té de peticions encara d’informació i de
documentació per contestar, però crec que és important.

Qui és o qui són els responsables de l’elaborar les llistes de
les persones objecte de vacunació? Si les hi han de traslladar,
qui les analitza, qui valora que siguin correctes els perfils i qui
és la persona o l’òrgan que decideix “aquesta persona no s’ha
de vacunar perquè està fora de perfil”. Qui són aquests
responsables?, i és important si són responsables de l’àmbit
tècnic, de l’àmbit polític i qui té la darrera decisió per quan un
exigeix la vacunació i es considera per protocol que no pertoca.
Això és important, i crec que és important que vostè ho deixi
clar i explícit avui aquí.

Què es fa amb les dosis sobrants de les vacunes,
consellera?, perquè aquí s’ha dit que per no tirar-les s’han
aplicat als que hi havia més prop, i per què no s’ha aplicat al
següent grup, baldament s’hagin d’aplica només deu a
cinquanta? Això és el que la gent no entén quan ho llegeix als
diaris i el que vostè no explica a les rodes de premsa.

Són preguntes molt clares que vostè surt al carrer i les hi
farà qualsevol ciutadà i si no rep les respostes és quan s’indigna
i quan no ho entén.

Considera vostè, consellera, que s’han de seguir fent
cribatges a la vegada que s’estan aplicant vacunes?, i dic
cribatges, no cribatges massius, no, no vegi vostè quan jo li
deman cribatges, o el meu partit polític, que han de ser massiu,
sinó cribatges a barris on vostès mateixos estan dient que hi ha
una incidència elevada i per manca de recursos de personal
perquè no els ha posat a disposició a tots, i dic de la xarxa
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privada, no pot fer aquests cribatges simultàniament amb el que
vendrà, que és l’esperada vacunació dic massiva en aquest cas,
però que es faci a més gent i amb el menys temps possible.

M’agradaria que ens contestés aquestes coses i de la seva
intervenció després li faré més preguntes.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta primera substitueix el Sr. President
en la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Gómez. Por parte del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, vicepresidenta, diputats i diputades.
Consellera, molt bon dia. Precisament vostè recordava que avui
es compleix un any des que es va diagnosticar el primer cas de
COVID a les Illes Balears, tota la incertesa i la preocupació
d’aquell moment que ja vèiem amb preocupació tot el que 
passava a Itàlia, era mal d’imaginar el que ens venia al damunt
i el que comportaria per a tots i cada un dels ciutadans i
ciutadanes d’aquestes illes, i no només d’aquestes illes, sinó de
tot l’Estat espanyol, d’Europa i del món sencer en definitiva.

Durant aquest any han estat molt nombroses vegades, deu
-vostè ho ha dit- les que ha pogut comparèixer davant aquesta
cambra, precisament per explicar els detalls de l’evolució de la
pandèmia i ho ha fet en diferents moments. Recordar que la
d’avui supòs que correspon a la tercera onada i, per tant, en
aquest sentit hem tengut moments millors, moments pitjors.
Però sobretot la d’avui correspon a una primera compareixença
que vostè ha fet a petició seva, a més, després d’haver pres tot
un conjunt de mesures que han estat o que varen ser molt
dràstiques, mesures que ens varen afectar o afecten a tots d’una
manera molt directa, i tancar l’hostatgeria, evidentment
conscients que es tracta d’una de les activitats més importants
de la nostra comunitat, va ser una mesura molt dràstica, com
també ho varen ser aquelles que atempten contra la llibertat
individual de les persones, que evidentment no són decisions
gens bones de prendre, però que segurament i gràcies a què es
varen prendre i en el moment en què es varen prendre, vostè
pot comparèixer avui davant tots nosaltres amb unes dades que
són infinitament més positives i favorables que no eren fa un
mes o un mes i mig, on la situació era prou diferent.

És a dir, varen ser mesures que no estigueren mancades de
polèmica i per això em pareix encertat reconèixer a dia d’avui
que varen ser mesures que es varen prendre de manera correcta,
tot i que evidentment varen ser mesures no exemptes de
polèmica, però en el moment que s’havien de prendre es varen
prendre, amb tota la dificultat del món i supòs també que amb
tot el dolor del món per allò que comportaven.

També amb tota la prudència del món, perquè amb un any
d’experiència hem pogut comprovar com les situacions poden
canviar radicalment en 15 dies, o fins i tot en una setmana, i,
per tant, ara més que mai és important estar vigilants,

precisament en un moment on no ens podem permetre arribar
a unes dates amb unes determinades xifres, la qual cosa sí que
comportaria un cop letal evidentment per a la nostra economia
i de la qual cosa estic ben segur que vostè n’és plenament
conscient.

Convendran amb mi que, per tant, aquesta cambra i
aprofitant la seva compareixença i sobretot per part d’aquesta
cambra, hauria de sortir avui un reconeixement, un cop més, a
l’esforç de la nostra societat i un reforç sobretot a la idea que
per vèncer aquesta qüestió, aquesta situació, és imprescindible
la implicació de tots i cada un dels ciutadans i les ciutadanes,
tant a nivell personal, com també sobretot a nivell col·lectiu. I
precisament en un dels moments en què la gent està més farta,
més afectada, més cansada o fins i tot més desesperada,
precisament en un moment on la gent necessita veure la llum al
final del túnel i necessita aquesta bocada d’esperança. 

I aquesta llum, sense cap dubte aquesta esperança és la
vacuna, és a dir, el procés de vacunació i, per tant, és
imprescindible que evidentment es donin tot un seguit de
supòsits. En primer lloc que ens arribin les vacunes que ens
toquen, les que ens vénen per part de l’Estat, i em permetran
que subratlli totes les que ens toquen, perquè evidentment això
ha de ser sota criteris que han de ser purament objectius.

 En segon lloc, que es compleixin els diferents contractes
entre les productores i les multinacionals farmacèutiques.
Primar interessos econòmics per damunt de la salut pública
seria sens dubte un error històric i a més irreparable.
Precisament aquests dies parlàvem de presentar una proposició
no de llei sobre la propietat intel·lectual de les vacunes,
precisament per garantir l’equitat i l’accés de les vacunes i
evitar errors del passat, com per exemple amb la VIH o l’èbola
i en aquest sentit apostar per una suspensió de patents de la
COVID-19, per tal d’augmentar la producció a l’entrada de
més fabricants. Només així es podrien distribuir les mesures de
manera equitativa i no segons qui pagui més o qui pugui pagar
més en pugui rebre més, perquè si dins un conjunt, dins un
marc a nivell internacional, sempre durien les de perdre els que
històricament sempre han duit les de perdre, com deia abans en
casos que no són massa llunyans com els de VIH o d’èbola.

I, en tercer lloc, i mentre no hi hagi vacunes suficients per
a tothom, haurem de complir escrupolosament els protocols i
permeti’m que subratlli escrupolosament, perquè veim que en
poc temps que duim vacunant, ja n’hem vistes de molt grosses
i no em referesc just dins l’àmbit d’actuació de la comunitat o
de la nostra comunitat autònoma, ho dic en termes generals a
nivell estatal, especialment per suavitzar determinats discursos
que s’han produït fins i tot en aquesta mateixa cambra. N’hem
vist de grosses per tot.

Que determinats col·lectius estiguin vacunats abans que els
que realment hi han d’estar, que són els que són en primera
línia, això denota que tenim un problema i que les coses tal
volta no s’han fet així com s’haurien d’haver fet. Abans parlava
de l’ambient de crispació, d’esgotament, de cansament, que la
gent està al cap i a la fi farta d’aquesta situació i en vol passar
pàgina. I en aquest context si hi ha un col·lectiu al qual hem
demanat un sobreesforç és al que vostè representa, el personal
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sanitari i sobretot el que està en primera línia, que ha tingut una
previsió social i emocional evidentment molt més forta.

Estaria molt bé, per tant, que ens poséssim dins la seva pell
i per un moment pensàssim com s’ha de sentir aquesta gent
davant aquesta situació. Crec que just per respecte a ells, al seu
esforç i a la seva dedicació, val la pena no passar pàgina sense
almanco aclarir el que ha passat, depurar responsabilitats si se
n’han de depurar i sobretot reforçar els mecanismes per evitar
que evidentment aquestes coses tornin passar i que, com deia
abans, es compleixin escrupolosament els protocols. 

Crec que ara més que mai no ens podem permetre fets que
suposin un desprestigi de la gestió política, i crec que la nostra
formació ja ha exposat el seu parer i el seu punt de vista. Tal
volta és que som molt exigents, sempre ho hem estat,
començant per nosaltres mateixos i sobretot quan ha estat
necessari. I sí que m’agradaria deixar clar que discrepam en
determinades qüestions i en aquest punt en concret, tot i que
evidentment això no vol dir que no donem suport i molt
especialment que sapiguem valorar la seva gestió i sobretot la
seva implicació a nivell personal.

Moltíssimes gràcies.

(Algun aplaudiment)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Por parte del Grupo
Parlamentario VOX-Actua Baleares tiene la palabra la Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, vicepresidenta. Sra. Gómez, al inicio de esta
pandemia alegó usted que nadie podía esperar lo que iba a
suceder en el mes de enero, ni en el mes de febrero, ni en
marzo, para justificar así el descontrol y la falta de previsión
que demostró su consejería. Pese a que esa excusa no tiene
credibilidad alguna, porque ahora sabemos que el Gobierno de
la nación sabía lo que se nos venía encima, lo cierto es que
usted no planificó los recursos que iba a necesitar para atender
a la población y para proveer al personal sanitario de material
de protección adecuado.

Y ahora, que hemos iniciado la fase de vacunación,
volvemos a ver lo mismo. No están ustedes planificando ni
previendo las necesidades de la población de Baleares para que
estemos vacunados lo antes posible, la mayor cantidad de
personas posible. Usted debería tomarse el proceso de
vacunación como una cuestión vital, como han hecho en otros
lugares del mundo. Nosotros hemos presentado una iniciativa,
en este parlamento, con una serie de medidas urgentes para que
el Plan de vacunación permita convertir a Baleares en un
destino turístico seguro antes del verano. De lo contrario -
además de las vías que se perderán por no haber recibido la
vacuna a tiempo, que es lo más importante, además de eso-
perderemos por segundo año consecutivo la temporada turística
y eso afectará a todas las familias de Baleares. Se avecina un
cataclismo económico sin precedentes. Por eso le pido que abra

los ojos, que trabaje para acelerar al máximo el proceso de
vacunación.

Mire, en el mes de mayo, ustedes nos decían que no se
podían exigir pruebas PCR a los que nos visitaron en verano.
Eso era falso, ustedes lo saben y lo sabían entonces. ¡Ahora van
a hacer lo mismo! Nos dicen que España no puede adquirir
vacunas al margen de la Unión Europea. Nos dicen que su
consejería no puede adquirir vacunas al margen de la Unión
Europea. Saben que no es cierto. Hungría o Alemania han
comprado vacunas ante la inoperancia que ha demostrado la
Unión Europea en la previsión de vacunas suficientes. El
objetivo de la Unión Europea es haber vacunado al 70% de la
población después del verano. Ese plan, ese objetivo, no vale
para Baleares. No nos vale a nosotros, a una región que vive
del turismo. Miren hacia otros lugares del mundo: Reino
Unido, Israel, Estados Unidos..., llevan un ritmo mucho mayor
de vacunación, mientras que nosotros estamos a la cola del
mundo. 

Ustedes, no es que no se rindan, es que ni siquiera libran las
batallas. Van a remolque de los acontecimientos, no se
adelantan, no planifican, entonces para qué nos sirve la
comunidad autónoma, aparte de para pagar sueldos y estructura
improductiva... No nos sirve para nada. Usted debería estar
luchando y reivindicando la llegada de vacunas y acudiendo a
los mercados si no le llegan vacunas suficientes. Porque para
eso tiene usted atribuida la competencia de salud en Baleares.
Y si no quiere hacerlo usted, reivindique ante el Gobierno de
la nación, ante la ministra de Sanidad o ante el presidente
Sánchez, la necesidad de ser más ambicioso y dejar de estar
sometido a la estrategia europea, que ha fracasado negociando
con las farmacéuticas y empresas de productos sanitarios
directamente. Y, así de paso también, evitando la opacidad en
la que nos ha sumido la Unión Europea. Por cierto, Sra. Martín,
usted decía que quería transparencia. Pues no hay nada más
opaco que la contratación por parte de la Unión Europea que
está días hasta que publica un contrato y, cuando lo hace, está
lleno de Tipex para que no sepamos la mayoría de las
cláusulas. 

No solo no está luchando por Baleares, Sra. Gómez -que es
su cometido como consejera de Salud- sino que ni siquiera
tiene trazado un plan de movilidad para (...) recursos humanos
y materiales posibles. No solo Ibsalut tiene que vacunar.
Movilice a todos los profesionales capacitados para ello.

Le citaré unas medidas que nuestro grupo propone para
poder estar inmunizados antes del verano. Una estrategia de
vacunación por etapas y grupos poblacionales especificando el
objetivo, el número de personas a vacunar, en un período de
tiempo concreto, ante un escenario ideal de abastecimiento de
vacunas; un plan de formación en vacuna anti-COVID para
todo el personal implicado en la campaña; participación del
máximo número de profesionales disponibles en todas las áreas
implicadas durante el máximo número de horas y días posible,
con el objetivo de vacunar las 24 horas al día, los 7 días de la
semana, incluyendo desde personal sanitario extra -contratado
para la campaña de vacunación- hasta personal sanitario de
farmacias, clínicas dentales, clínicas veterinarias, miembros de
las fuerzas armadas, personal jubilado voluntario previo curso
de reciclaje, convenios con transportistas para desplazamientos
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y traslados de profesionales a fin de poder acceder a todos los
núcleos de estas islas; provisión de equipos que lleven a cabo
las labores burocráticas, liberando a los profesionales sanitarios
de esas tareas que les restan tiempo para avanzar en la
vacunación.

¿Va a poner al servicio de los ciudadanos estas medidas
necesarias y urgentes, Sra. Gómez? ¿O vamos a volver a ver
cómo su inoperancia nos pasa por encima, como ha ocurrido
con la gestión de la pandemia hasta ahora? También disponer
del máximo número de espacios físicos posible, no solo centros
de salud, también hospitales que puedan vacunar las 24 horas,
todos los días de la semana; centros sanitarios de titularidad
privada, centros escolares, universidad, unidades móviles de
vacunación, carpas adyacentes en los hospitales,
polideportivos, hoteles... ¿Tiene prevista la habilitación de
todos estos espacios para conseguir vacunar a toda la población
de Baleares antes de la temporada de verano? ¡Por supuesto
que no, Sra. Gómez!, porque usted no tiene ningún interés en
que Baleares sea un destino seguro para la campaña de verano,
porque no le importa lo más mínimo, porque no está trabajando
para ello y porque, en realidad, le viene de perlas el retraso en
la administración de la vacuna por parte de la Unión Europea,
porque así tiene usted el chivo expiatorio perfecto, que le sirve
de excusa para tapar su inoperancia. 

Tampoco está usted ofreciendo información periódica y
transparente sobre la campaña de vacunación. No sabemos cuál
es el número diario de dosis administradas desglosado por
colectivos. De ser así, sería aun más evidente el enchufismo por
el que determinados cargos públicos, con carnet del PSOE, se
han vacunado saltándose la cola por la cara, sin que usted -
como responsable de la Consejería de Salud- haya tenido un
mínimo de vergüenza, porque lo que tendría usted que hacer es
pedir disculpas públicamente y, acto seguido, cesar de forma
fulminante a todos estos aprovechados y a quienes lo han
permitido, salvo que sea usted quien está detrás de todo esto, en
cuyo caso quien debería dimitir es usted.

Lo peor de todo es que no solo sufrimos sus corruptelas en
la gestión de esta pandemia con vacunados por enchufe,
contrataciones ilegales y comisiones a amiguetes por la compra
de material sanitario -entre otras lindezas- sino que encima su
gestión al frente de la Consejería de Salud es un auténtico
desastre. Cuando el gobierno al que usted pertenece se dedicó
a aprobar decretos ley para gestionar la pandemia, ¿qué
encontramos, en materia de salud? ¿Acaso aprobaron gratificar
a los sanitarios, aprobaron medidas para reforzar la salud
pública?, no. Lo único que encontramos es un sistema para
contratar con proveedores al margen de la ley de contratos
estatal -que es obligatoria en toda España y que ustedes han
decidido saltarse a la torera aprovechando la pandemia- y, en
cuanto a los profesionales sanitarios, medidas que les retiran
derechos. No solo no gratifican su labor si no que, encima, les
han bajado el sueldo y están vulnerando de forma continuada
los derechos consolidados del personal médico y sanitario, al
margen de la negociación colectiva, precisamente en el
momento en que más valorados y mejor tratados deberían estar
los profesionales de la salud. 

Su gestión es un desastre en la previsión, que no existe; en
la planificación, que tampoco existe; y en la ejecución también,

Sra. Gómez. Lo último que hemos sabido es que resulta que no
son capaces de determinar la procedencia del 86% de los
nuevos contagios en Mallorca y de más del 90% en Menorca.

La situación le supera, Sra. Gómez, la pandemia le ha
pasado por encima. Usted no está capacitada para gestionar
esto. No solo lo sabe, o no es capaz de gestionar bien los
recursos para contener la pandemia de la COVID, sino que
incluso los ciudadanos afectados por otras patologías tampoco
están siendo convenientemente atendidos. Los oncológos de
Baleares calculan que, en 2020, se detectaron un 15% menos de
cánceres porque resulta que la atención al coronavirus ha
retrasado las consultas y las pruebas, y los tumores se han
diagnosticado más avanzados. Las mamografías preventivas se
están realizando cada 3 años en vez de cada 2. Se han anulado
miles de citas que estaban programadas antes del inicio de la
pandemia, y usted no ha sido capaz de reforzar el sistema de
salud para atender a los ciudadanos, lo único que se le ha
ocurrido es congelar el sueldo a los médicos, bajarles los
complementos autonómicos y cambiar el sistema de
contratación pública para que le sea más fácil adjudicar
contratos públicos al margen de la legalidad.

Sra. Gómez, usted no sirve para gestionar la Consejería de
Salud y, además, ya nadie confía en usted. En un mes de
vacunación no han conseguido inmunizar ni a un 1% de la
población, vamos por un 0,81% de población inmunizada. Los
hoteleros de la Playa de Palma ya están pidiendo al Gobierno
que les dejen comprar vacunas por su cuenta para su plantilla,
esa es la confianza que inspira usted, Sra. Gómez, porque lo
cierto es que a este ritmo de vacunación el conjunto de la
población de Baleares no estará inmunizado hasta el año 2032.

Sra. Gómez, si quiere hacer por una vez algo útil por
Baleares cese a los cargos que se han vacunado saltándose la
cola, empezando por el coordinador de campaña de la
vacunación, la subdirectora de Atención a la Cronicidad y los
directivos de hospitales públicos que se han vacunado sin ser
personal sanitario de primera línea y, por tanto, sin que les
tocase aún haberse vacunado, y dimita usted después, Sra.
Gómez.

(Algun aplaudiment)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Consellera, deu vegades fa que compareix des que fa un any El
paciente inglés va aterrar a la nostra terra, positiu de
coronavius. Nosaltres, la veritat, és que no anirem a la
prehistòria, que ara ens sembla el que passava dia 9 de febrer,
perquè els esdeveniments han passat molt ràpid, perquè la
realitat és canviant, perquè les actuacions també ho han estat i
perquè una pandèmia mundial cap de nosaltres no l’havíem
viscuda.
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També agrairia als diferents portaveus parlamentaris que no
utilitzin la perversió de mesclar mesures de països amb mesures
de comunitats autònomes, com s’ha fet aquí, perquè no té res
a veure, perquè les decisions no són les mateixes quan és un
país que a una comunitat. I llavors també dir que not una certa
tensió entre els membres del pacte de govern, és a dir, Sra.
Martín, tenim unes eleccions a Catalunya, vostè, fins fa un mes,
no parlava del ministre Illa ni s’hi atrevia, ni de cap manera, i
avui ja hem vist com criticava la seva gestió; i ens sembla que
desmarcar-se ara en aquests moments, quan hi ha unes
eleccions tan a prop...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... és poc elegant, diguem-ho així. Però bé, aquesta no és la
meva guerra, ni és la nostra d’aquest grup parlamentari, però,
com ja he dit qualque vegada, beneits no som.

Estic d’acord que els casos, com ha dit avui la presidenta,
pugen ràpid i la desescalada s’ha de fer lenta, entenem que en
aquest moment de la pel·lícula el que s’ha de fer és tenir en
compte la pressió hospitalària i no només la taxa acumulada de
casos, que ha baixat, i nosaltres ho celebram, com ja ho hem
dit, però que hem de mirar molt d’a prop com es troben les UCI
perquè no se saturin, així és que entenem aquesta lentitud. I
nosaltres creiem en l’esforç col·lectiu.

Creiem també que hem de remar tots junts per arribar a un
port que serà unes Illes Balears lliures de coronavirus, que és
el que tots desitjam, i amb una normalitat sanitària i també
econòmica. El nostre reconeixement a tot el personal sanitari,
a aquells que han patit i pateixen aquesta malaltia i, per
suposat, a les famílies que han perdut qualque familiar i
qualque amic per culpa d’aquest virus.

Nosaltres serem pràctics, farem preguntes pràctiques, ja sé
que algunes ja s’han plantejat, però que per a nosaltres són
vitals per entendre coses, que ens agrada, més que entendre,
comprendre coses i arribar a conclusions. Ahir, el diari Última
Hora, s’ha dit aquí, deia que Salut no sap on es produeixen el
86% dels nous contagis a Mallorca i a Menorca, encara la xifra
és pitjor, només es coneix l’origen del 8,4% dels casos. Com
explica el fet que no se sàpiga? Segurament vostès tenen una
teoria, els experts tenen una teoria o saben per què això es perd,
és a dir, és manca d’informació, que no ho diem així com toca,
que ens trobam a llocs on no sabem qui és la persona que tenim
a prop? Què és exactament el que passa, li demanaria?

Amb el coneixement de gairebé un any de pandèmia, com
pot ser que ens trobem en aquesta situació?

Llavors, el tema de vacunació, també s’ha parlat aquí. Li
demanaria o m’agradaria, Sra. Consellera, fer-li unes quantes
preguntes, perquè tenim dubtes en aquest sentit, quina és la
valoració que fa vostè dels resultats observats fins ara a les
residències que han rebut les dues dosis de la vacuna? Hi ha
hagut contagis a les residències després de rebre la primera?
Sabem que sí. I de les que han rebut dues dosis, hem de
lamentar alguna mort, i com ho explica? No s’ha esperat el
temps oportú, amb la prevenció que s’havia de tenir o quina és
l’explicació que ens pot donar?

Creu que els protocols sobre la vacunació són suficientment
clars? Es va donar alguna informació complementària? Ho
deman perquè sembla que n’hi ha més d’un que o no ha
comprès o s’ha passat de llest, ho dic per al tema de la
vacunació d’aquests alts càrrecs, que no per motius polítics.
M’agradaria que m’explicàs exactament què és el que ha passat
perquè s’hagi creat aquest rebombori.

Per cert, és de traca el que passa en el Bisbat de Mallorca,
acabam de saber que el Sr. Murgui, exbisbe de Mallorca, diu
que ara no es posarà la segona dosi perquè es va botar, sense
voler, el protocol. Per favor, seriosament, és que ja arribam a
uns nivells que, si no fos perquè em fa plorera, em posaria a
riure en aquests moments!

Per tant, expliqui’ns, Sra. Consellera, quin és exactament el
protocol i si té diverses interpretacions i què és el que ha
passat. Vostè ha dit: jo demanaré dimissions si això... o cessaré
les persones que faci falta o demanaré responsabilitats a aquells
que no ho hagin fet bé, però expliqui’ns si ho han fet bé per què
ho han fet bé, perquè no acabam de comprendre on es perd la
informació, que ens pensam clarament que s’han passat de
llests i ho han botat, però si vostè ens diu que no, per favor,
expliqui’ns-ho perquè ho puguem entendre!

I, per tant, creu que el perfil d’aquests alts càrrecs entra dins
la definició de residents i personal sanitari, sociosanitari, que
treballa a residències de majors i d’atenció a grans dependents?

Una altra en relació amb les vacunes, lluiten, no sé si ja s’ha
aconseguit o no, perquè... o recomanen perquè es vacunin els
grans dependents, que ja els han començat a telefonar, ens
consta, i els seus cuidadors, això és així? I qui se suposa que és
el cuidador, és la persona que en té cura, és el familiar amb qui
viu, qui són els cuidadors d’aquestes persones?

Qui s’empara en la interpretació del protocol per botar-se
la cua fa, com dèiem, una interpretació perversa del protocol en
benefici propi, per tant, no ho he dit, però està clar, des d’El Pi
rebutjam i reprovam aquestes actuacions i, efectivament,
demanam dimissions o cessaments d’aquestes persones.

Ens agrada també que el Govern incorpori les nostres
aportacions per millorar aquests protocols, recordam que va ser
El Pi, i no la consellera Fina Santiago, tot i que no ens sap greu,
perquè, endavant, endavant les atxes, Sra. Santiago!, qui va
demanar de qualque manera i proposar activament a molts
municipis la incorporació dels professionals de Serveis Socials,
com a col·lectiu prioritari per a la vacunació.

Quina previsió d’arribada de vacunes tenen? Vostè ha parlat
d’una sèrie de dades, que ara no he dut, les tenc allà, però és
igual, ha parlat de 90.000 d’una marca, de 4.000 d’una altra, de
la que arribarà a principis del mes de març, de l’espanyola, que
té un 95% d’eficàcia, de tot això n’ha parlat, però ens pot donar
un número global? Jo sé que vostès en poden posar 80.000 per
setmana, ja ho va dir a la compareixença de la presidenta, no
pas gens de pena que les vacunes es poden posar, la
preocupació que tenim és que han d’arribar les vacunes.

Es banyar una mica més, en dir ens arribaran 4.000
d’aquestes 40.000 perquè no som molt de números i no acabam
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d’entendre, quantes n’arribaran i quina previsió tenen? Perquè
vostès segur que la tenen més enllà del que ens comenten, sé
que és difícil banyar-se en aquest sentit, però, quantes en tenim,
quan arribaran? Aquesta crec que és la pregunta del milió i és
el que la ciutadania vol saber, són els grans interrogants.

Serà Balears comunitat prioritària? Una qüestió en la qual
vàrem coincidir vostè i jo, també li vaig recordar que, com que
ha canviat el ministre, de vegades hi ha curt-circuïts a la
informació que arriba a Madrid des de Balears i tal vegada a la
nova ministra se li ha de recordar que aquesta comunitat, que
pateix i tant, necessita vacunació prioritària, sense ser
insolidaris, ho torn repetir, una vegada s’hagin vacunat aquelles
persones que més ho necessiten i que són les persones
vulnerables de qualsevol indret de l’Estat espanyol. Per tant, sé
que vostè ho ha demanat, però què li han contestat? Que
sempre ens quedam amb la reivindicació que vostès fan, però
volem saber de retorn què ens diuen.

Entenen ells la petició de Balears, entenen la nostra
situació? Perquè jo crec que no, que no, que és una ignorància
geogràfica, del fet de ser illes, de què hi ha una Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, que hi ha una doble, triple i
quàdruple insularitat, això no es té en compte, ni s’ho imaginen,
ni ho entenen; jo estic convençuda que, per molt que els féssim
un croquis, això no ho comprenen, i si no és que són molt mal
intencionats.

Què sabem de la soca britànica? Tenim informació, però
també hi ha una soca brasilera, una soca sud-africana,
funcionarà la vacuna en aquests casos també? Si ho sabem, si
no, digui-m’ho, però m’agradaria saber si podem estar
tranquils. I quina d’aquestes ja han arribat fins a nosaltres, la
britànica segur, però i la resta? I si n’hi ha més, no sé si hi ha
una soca d’una altra banda?

Per tant, vull dir que la informació arriba amb comptagotes,
ara pensam que hem de reivindicar aquestes vacunes a la nostra
comunitat, vull recorcar que la resta d’illes, i dic la resta perquè
nosaltres avui som aquí a Mallorca, tenen tant de dret com
nosaltres a rebre aquestes vacunes, i sempre van endarrerides
també en aquest fet i crec que s’ha de demanar justícia i equitat
i igualtat perquè tots siguem iguals en el nostre arxipèlag, i no
paguem, també amb la salut, aquestes diferències que hi ha
entre illes.

I aquesta seria bàsicament la meva intervenció de moment,
són moltes preguntes, ho sé, però crec que si ens en clarifica
algunes podrem estar més tranquils, fins allà on pugui, fins allà
on sàpiga i fins allà on ens vulgui contestar.

Gràcies, consellera.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President, i gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions. També li vull dir que la plany, que la plany

per l’argumentari, que no argumentació que empra l’oposició,
i li ho dic clarament, profundament, que puc entendre que hi
hagi qüestions que no els agradin, que no comparteixen, però
que siguin capaços de pensar que vostè o la resta del Govern no
fan tot el que poden per acabar amb aquesta pandèmia,
sincerament, em sap moltíssim de greu.

La meta que aquest malson acabi s’ha ajuntat amb les
expectatives creades per la vacuna, però ens hem trobat que el
ritme de vacunació no s’ha acomplert, tenim clar que la causa
principal és la insuficient producció i distribució de dosis per
part dels laboratoris proveïdors. Aquest retard en la provisió i,
per tant, l’allargament del calendari de vacunacions a Menorca
i a la resta de les Illes, junt amb la persistència d’un elevat
índex de contagis, fa dubtar que la temporada turística, clau per
a la reactivació econòmica a curt termini, estigui assegurada.

Nosaltres compartim els criteris de l’estratègia de vacunació
establerta pel Ministeri de Sanitat, en el sentit de garantir que
els primers col·lectius vacunats siguin les persones més
vulnerables i els col·lectius professionals que treballen en
primera línia en els serveis essencials. Però un cop
s’intensifiqui la provisió de vacunes de l’Estat espanyol,
anunciada tant per la Unió Europea com pel Govern de l’Estat,
gràcies a l’increment de la producció dels laboratoris que han
proveït les primeres vacunes, com per la introducció de
vacunes produïdes pels nous laboratoris, MÉS per Menorca
reclama una provisió prevalent de les vacunes corresponent a
l’afectació econòmica dels territoris. Així, la Unió Europea ha
d’ordenar una distribució prevalent cap a les economies més
colpejades per la pandèmia, especialment les que depenem més
de la indústria turística.

El Govern d’Espanya ha d’establir, igualment, un criteri de
provisió prioritària cap als territoris més dependents del turisme
de temporada i més afectats en el seu PIB, d’entre els quals les
Illes Balears es trobarien en una situació preferent, i, per tant,
han de ser el principal objectiu. Així mateix, el Govern de les
Illes Balears ha de garantir una distribució igualitària i
equilibrada entre totes les Illes.

Aquesta programació del pla de vacunació no es pot
improvisar, s’ha de dissenyar en funció de distints escenaris
l’increment de dosis disponibles i s’ha d’organitzar per tal que
la seva implementació sigui ràpida i eficaç, i no ens trobem
llavors amb un excés de dosis disponibles i una insuficiència de
personal per administrar-les.

Aquests dies hem descobert que la picaresca també existeix
en la vacunació, ja hi ha hagut, amb l’actual mínima proporció
de vacunats, un bon grapat de casos que s’han botat la cua. Sra.
Consellera, fa comptes de dictar instruccions clares per a les
següents fases del procés i així evitar que la decisió depengui
d’una infermera, com va comentar l’altre dia, o de qualsevol
altre? És a dir, hem d’evitar la discrecionalitat que genera
alarma social; ens indigna que hi hagi poca-vergonyes que es
botin la cua, però ens preocupa molt més que açò sigui
possible.

Ens preocupen també els efectes col·laterals de la COVID
en qüestions com els tractaments oncològics, les llistes d’espera
d’operacions, la detecció de nous diagnòstics, per posar alguns

 



3986 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 9 de febrer de 2021 

exemples. Com pensa donar respostes a aquestes efectes, amb
més contractacions?

Dissabte va sortir la notícia que durant les properes quatre
setmanes arribaran 83.600 dosis a les nostres Illes, en el cas
que arribi a haver-hi vacunes suficients, té qualque pla de
vacunació massiva o es continuarà la mateixa estratègia?
Nosaltres entenem que l’ordre de vacunació per grups de risc
ha de seguir, però també entenem que quan tota la població
vulnerable o de risc estigui vacunada, s’hauria de passar a fer
la vacunació massiva per a la resta de la població.

Aquesta mateixa setmana comença la vacunació del quart
grup, que són les 4.500 persones grans dependents, que viuen
fora de les residències, és a dir, a ca seva. Diuen que el
cuidador també serà vacunat, però si és professional. La
realitat, Sra. Consellera, és que el cuidador habitual acostuma
a ser un familiar, que també es troba en risc i posa en risc;
sabem que han demanat que s’inclogui també i compartim
aquesta reivindicació. I en aquest sentit, ara pensam en els
centres de dia, on també hi ha gent dependent i, segons sabem,
no estan incloses, què passa amb els usuaris d’aquests centres?

I ho demanam perquè, segons l’estratègia de vacunació,
s’han prioritzat els següents grups de població: 1, residents i
personal sanitari i sociosanitari que treballa a residències de
persones majors i d’atenció a grans dependents; 2, personal de
primera línia a l’àmbit sanitari i sociosanitari; grup 3, un altre
personal sanitari i sociosanitari; i el grup 4, persones
considerades com a grans dependents, grau 3 de dependència;
és a dir, han de (...) intenses de mesures de suport, i que no es
troben actualment institucionalitzades, aquest darrer grup és el
que, en principi, es vacuna aquesta setmana.

Hi ha altres col·lectius que també treballen de cara al públic
i que demanen ser vacunats, com poden els conductors de
vehicles públics. Així com vostès també demanen, i també
compartim, la vacunació dels docents. Es consideraran altres
vacunacions?

Ens interessa, i molt, saber com ho faran per arribar a
l’objectiu del 70% de la població vacunada el primer de maig,
quan a hores d’ara ens trobem en el 2% i escaig.

Sobre les diferents que se subministren, ja sabem que Sud-
Àfrica no emprarà la d’AstraZeneca, perquè no immunitza prou
davant la variada del virus que s’ha produït allà, a banda que no
es pot posar a majors de 55 anys. Açò darrer pensam que no ha
de tenir tantes implicacions en el nostre cas, perquè es pot
subministrar a altres grups menors de 55 anys i a altre personal
sanitari i sociosanitari que no és de primera línia, i que fa feina
a centres i establiments sanitaris i sociosanitaris.

Una altra qüestió que volem comentar és sobre la pressió
assistencial que, segons el sindicat SATSE, és més a causa
d’una manca de professionals que no per una manca d’espais.

I ja acab, el que hem de tenir ben clar és que l’única manera
d’acabar amb aquesta pandèmia és garantint l’accés global,
equitatiu i accessible d’aquests vaccins, açò és especialment
important en un moment en què veiem l’expansió de noves
variants del virus. Aquestes mutacions semblen haver aparegut

a poblacions en les quals una gran proporció de persones s’han
contagiat i ja existeix un nivell relativament alt d’immunitat,
per la qual cosa el virus s’ha vist obligat a canviar o sobreviure.

Hem de seguir atents a les variacions que ja ha patit i patirà
aquest virus amb les possibles complicacions que poden sortir,
perquè ha estat fonamental aquest seguiment.

I ja per acabar, vull expressar el nostre agraïment a totes les
persones, que són moltes, que fan feina per acabar amb aquesta
pandèmia i enviar una càlida abraçada a totes aquelles famílies
que han estat colpejades per aquest maleït virus.

Gràcies, restam a l’espera de les seves respostes.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Compareix, Sra.
Consellera, una vegada més, en aquesta cambra, per retre
compte de la gestió sanitària de la COVID-19 a la nostra
comunitat autònoma portada a terme pel seu departament.
Compareix també quan se celebra el primer any de la detecció
del primer cas del coronavirus a les Illes Balears, com hem
comentat al llarg del debat, un cas que en aquell moment
semblava del tot extraordinari i que en cap moment no feia
preveure la dimensió que només un mes més tard assoliria
aquest virus arreu del món.

Compareix, a més, en el marc de la tercera onada la qual
ens ha colpejat amb virulència i que ha obligat a prendre
mesures dràstiques per minvar la seva incidència. Una tercera
onada que fins i tot ha mostrat la vulnerabilitat de tots aquells
territoris que, com Portugal o Alemanya, havien suportat millor
l’impacte del virus durant la primera i la segona ona.

Compareix en el marc del procés de vacunació contra la
COVID-19, que es va iniciar el passat 27 de desembre, amb
totes les garanties sanitàries, evidentment, i que, com vaig
afirmar ara fa una setmana en el debat que vam mantenir,
suposa un alè d’esperança per a tot el món.

En definitiva, Sra. Consellera, compareix per fer balanç
d’aquest primer any de gestió de la COVID-19 a les Illes
Balears, per retre compte de la gestió sanitària d’aquesta
tercera onada i per aclarir els dubtes existents al voltant del
procés de vacunació a la nostra comunitat autònoma.

En relació amb la detecció del primer cas de la COVID-19
m’hi referiré breument atès que d’acord amb el conjunt de totes
les seves compareixences anteriors podem esbossar quines han
estat les grans qüestions que han marcat la gestió sanitària del
virus des del primer cas conegut a la nostra comunitat
autònoma fins a l’actual tercera onada. 

En qualsevol cas, Sra. Consellera, li deman si pot realitzar
una breu valoració de com es va preveure la gestió d’aquell
primer cas i com es va alterar una vegada que l’Organització
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Mundial de la Salut va declarar aquest coronavirus com a
pandèmia global l’11 de març de 2020. Igualment li vull
demanar si estan superades les principals problemàtiques
sorgides en aquell moment, com pugui ser la manca de material
de protecció per als sanitaris.

En relació amb la tercera onada, que és una de les qüestions
que també ens ocupen en aquest debat, crec que és important
assenyalar que des de les acaballes de l’estiu i fins a finals del
passat mes de novembre la incidència acumulada del virus a la
nostra comunitat autònoma es va mantenir com una de les més
baixes de tot l’Estat, encara que sempre, i això és cert, més
propera a una zona de risc que a una situació estable o segura.

Molt possiblement per aquest motiu qualsevol alteració
d’aquesta incidència acumulada, com va poder ser la celebració
del pont de desembre, el trasllat de les activitats d’oci a
l’interior dels locals o l’aparició de noves mutacions o variants
del virus, va derivar en un ràpid increment en el nombre de
contagis i en conseqüència de la pressió hospitalària i també de
la pressió sobre les UCI.

Per aquest motiu, des de mitjans del mes de desembre es
varen incrementar les restriccions socials amb l’objectiu de
rompre la cadena de contagis. En aquest sentit es varen prendre
mesures dràstiques, molt dràstiques, pel que fa a les reunions
socials de diferents nuclis de convivència o envers el tancament
dels locals de restauració, centres comercials o gimnasos. 

Evidentment són mesures difícils i complexes per a la
ciutadania, però que responen a la necessitat de garantir la salut
de la població per sobre de qualsevol altra qüestió. Són
mesures efectives, com s’ha demostrat. Les mesures funcionen,
les mesures funcionen i l’evidència més clara és que també les
han pres amb posterioritat altres executius autonòmics, tant de
dretes com d’esquerres, quan s’han vist desbordats per l’elevat
nombre de contagis i el col·lapse dels seus centres hospitalaris.

En qualsevol cas, Sra. Consellera, li volia plantejar les
següents qüestions en relació amb aquesta tercera onada del
virus. Quina valoració realitza de les actuals dades d’incidència
acumulada a la nostra comunitat autònoma? Com es preveu que
evolucioni al llarg d’aquests dies i les properes setmanes? Com
està evolucionant la pressió hospitalària a les Illes Balears i
sobretot a les UCI? 

Ha comentat que en aquesta ocasió la desescalada serà més
lenta que en ocasions anteriors. Per tant, li deman si ens pot
explicar en quins termes sanitaris i d’acord amb quines dades
d’incidència i d’ocupació hospitalària es preveu que es porti a
terme aquest procés. Igualment, en aquest sentit, creu que amb
una desescalada més pautada i d’acord amb l’impacte del
procés de vacunació serà possible evitar una quarta onada que
permeti, per exemple, anar normalitzant l’activitat hospitalària
o recuperar l’activitat econòmica?

En qualsevol cas, Sra. Consellera, esper que no sigui el
clima l’únic factor per obrir, per alçar aquestes restriccions,
com proposa la Sra. Ayuso.

Pel que fa al procés de vacunació, Sra. Consellera, és l’altra
gran qüestió que destaca en aquest debat. Ara mateix, sense

disposar d’un tractament efectiu contra la COVID-19, la
vacuna és l’únic mitjà que tenim al nostre abast per superar la
pandèmia o almanco minvar els seus efectes entre la població.

Com deia al ple de la setmana passada, ningú no es podia
imaginar a l’inici del confinament el passat mes de març que en
aquests moments ja disposaríem de tres vaccins segurs i
eficaços contra la COVID-19. Ens trobam, en definitiva, davant
d’una fita històrica que evidentment ha estat possible per la
situació d’excepcionalitat que vivim. I com tot allò excepcional
l’actual procés de vacunació genera tot tipus de tensions, tant
des de l’àmbit científic i mèdic com des de l’institucional i el
polític. 

En primer lloc, pel que fa a les qüestions pròpies de la
investigació sanitària i científica en relació amb el vaccí, Sra.
Consellera, vostè ha fet menció a tot un conjunt de vacunes que
estan per arribar i que permetran ampliar en breu el nombre de
vaccins disponibles per avançar més ràpidament en el procés de
vacunació.

En aquest sentit, només en relació amb les vacunes de
Pfizer, Moderna i AstraZeneca es preveu que en el que resta
d’aquest mes arribin a la nostra comunitat autònoma prop de
84.000 vaccins, 84.000 vaccins, que ens permetran mantenir el
procés de vacunació i continuar protegint els col·lectius més
vulnerables de la nostra comunitat autònoma, com ja han fet
amb els usuaris de les residències i centres sociosanitaris.

En qualsevol cas, en relació amb la investigació al voltant
de la vacuna contra la COVID, Sra. Consellera, li volia
demanar com valora l’actual ritme de vacunació després dels
entrebancs sorgits fa unes setmanes? Com preveu que
evolucioni si es mantenen els enviaments previstos de cada un
d’aquests vaccins? Com valora també la incidència del virus en
aquelles residències o centres sociosanitaris que ja han rebut la
segona dosi?

Altrament la vacuna d’AstraZeneca, de la qual només es
vaccinarà la població fins a 55 anys, originarà qualque tipus de
canvi als protocols de vacunació. Això hem sabut i li ho volia
demanar. 

Com valora també les perspectives de la vacuna que
desenvolupa el CSIC? Altrament preveuen realitzar qualque
tipus de campanya de foment de la vacunació entre la població
quan hi hagi més vaccins disponibles?

En segon lloc, i ja per acabar, em referiré al debat que s’ha
generat al voltant de les vacunes d’àmbit polític al llarg
d’aquestes darreres setmanes, fonamentalment pel que fa al
compliment dels protocols o a l’estratègia de vacunació pactada
entre el Ministeri de Sanitat  i les comunitats autònomes. En
aquest sentit crec que és important assenyalar que la vacuna
s’ha aconseguit en un temps rècord davant l’excepcionalitat del
moment històric que vivim. Que aquest fet ha generat
desconfiança entre la població i fins i tot nombroses notícies
fake al voltant dels seus components o els efectes secundaris de
la vacuna. Que per aquest motiu la ciutadania ha de rebre amb
confiança i certesa aquest nou vaccí, sobretot per evitar nous
episodis de frustració entre la població. Que per a això resulta
indispensable garantir l’èxit de l’actual procés de vacunació
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entre els col·lectius que ja han rebut la vacuna parcialment o
amb la pauta completa i que, en conseqüència, les residències
i els centres sociosanitaris quedin blindats, quedin blindats per
a l’entrada del virus.

Això passa per vacunar a tothom, perquè la seva activitat en
aquests espais no pugui posar en risc la salut dels seus usuaris
que, com és sabut, han estat un dels més colpejats per aquesta
pandèmia. 

Per tant, Sra. Consellera, per assegurar l’èxit en tot aquest
procés, en aquest procés de vacunació, resulta cabdal ser
implacables, implacables amb tots aquells casos que clarament
es botin el torn de vacunació, i totalment transparents,
transparents amb la justificació d’aquells casos que puguin
generar més dubtes.

Mentrestant, i malgrat tot aquest enrenou, veim com la
vacunació avança en els terminis establerts en el marc de la
prescripció de cada una de les vacunes que ara mateix estam en
disposició d’inocular. I l’exemple més clar és que avui ja
s’iniciarà la vacunació de les prop de 4.500 persones
considerades grans dependents que viuen a les Illes Balears. 

Sigui com sigui, Sra. Consellera, voldria acabar demanant-li
quina previsió existeix per part de l’Estat perquè les comunitats
autònomes puguin establir els grups que rebran el vaccí una
vegada vacunats els col·lectius més vulnerables. Res més.

Moltes gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara correspon la contestació de
la consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Moltes gràcies, president. Moltíssimes gràcies, diputats i
diputades, per les seves consideracions, per les seves crítiques
constructives i per les destructives, que també a vegades no
queda més remei que sentir-les i que difícilment esper alguna
cosa diferent d’alguns partits d’aquesta cambra.

Sra. Marí, intentaré anar per ordre i esper, si em deix alguna
cosa, després tenir l’oportunitat de poder continuar,
m’agradaria que em digués quines grans diferències hi ha entre
les comunitats autònomes o els països del nostre entorn, països
de la Unió Europea quant a la forma d’afrontar aquesta situació
de la pandèmia, i dic grans diferències perquè petites n’hi ha,
petites n’hi ha, però grans diferències..., crec que ens està
afectant a tothom.

Abans li ho he explicat. Vostè repeteix un discurs, jo no sé
si se’l creu o no, però el repeteix i jo crec que no es poden
cercar titulars a costa del rigor. Crec que no es pot, o sigui no
pot ser que jo li digui que avui matí li he dit que hi ha hagut
millores salarials durant aquests darrers cinc anys, però no
només això, és que a finals del 2020 hi havia 2.800 persones

més en plantilla, fixes, o sigui en torn complet, 2.800 més que
el 2015. Per tant, no em pot dir que no augmentam les
plantilles, que no s’incrementen, són mil més durant la
pandèmia només.

Després, em continua cridant l’atenció perquè es veu que no
hi ha cap líder ni cap president del Partit Popular que pugui fer
les coses suficientment bé com per posar-les d’exemple i
agafen el president de Canàries, del Partit Socialista, n’estic
molt contenta,...

(Alguns aplaudiments)

... i són vostès els defensors màxims del president de Canàries,
el club de fans, el Sr. Company i vostè són els presidents del
seu club de fans, li ho farem arribar, segur que la presidenta ja
li ho ha comentat en més d’una ocasió. Serà això, que del Partit
Popular no poden posar cap exemple. Bé, no deixa de ser
curiós.

M’agradaria abans d’entrar en temes molt específics que
m’ha dit o preguntes que m’han fet, explicar-los una sèrie de
coses.

Hi ha protocol de vacunació de les Illes Balears? Sí, s’han
enviat al ministeri ja diferents versions. S’està actualitzant
permanentment perquè permanentment va canviant l’estratègia
de vacunació del ministeri. Hi ha protocol, hi ha una estratègia
de vacunació a les Illes Balears.

Avui a les dotze del matí, a les dotze i mitja començava la
Comissió de Salut Pública en la qual nosaltres feim aportacions
i hem de continuar definint aquests grups de població a vacunar
perquè... em pareix que ha estat la Sra. Font que ho ha explicat
molt bé quant als grups. Els diré quina és la nostra proposta,
fins on ha definit el ministeri i quina és la nostra proposta.

El grup 1 són residents i personal sanitari i sociosanitari que
fa feina a residències. Fins aquí ho tenim clar. Són 10.508
persones en aquesta comunitat autònoma i s’han administrat ja:
primeres dosis, 9.060; i segones, 7.233. Així podem tenir
informació..., tenim tota la del món, ara a vegades em diuen:
“és que no ho expliques”, explicam moltes coses, que tot surti
als mitjans de comunicació, idò no sempre és així, és cert. Ho
hem d’explicar més? D’acord, ho explicarem les vegades que
siguin necessàries. Bé, no em vull “enrollar”.

Grup 2, personal de primera línia de l’àmbit sanitari i
sociosanitari. Grup 3, altre personal sanitari i sociosanitari, i
aquí es fan dues diferenciacions: el 3A i el 3B. El 3A, es
prioritza en les persones de l’àmbit sanitari de l’àmbit
hospitalari, d’atenció primària, etc., després el persona
d’odontologia, higiene dental i altres persones sanitaris que
atenen pacients sense mascareta; i quant al personal
sociosanitari que no és considerat de primera línia es vacunaran
els cuidadors dels grans dependents no institucionalitzats i
parlen només al ministeri de cuidadors professionals, amb la
qual cosa nosaltres no estam d’acord i ahir mateix li ho vaig
poder dir personalment a la ministra.

Consideram que hi ha d’haver... que cada persona gran
dependent normalment té més d’un cuidador, però com a mínim
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té un cuidador principal. Per això nosaltres demanam que sigui
professional o no, vacunem al cuidador principal, sigui o no
sigui professional, però això no està encara tancat. Aquest grup
3, aquests professionals que jo els dic, això encara no està
tancat.

El grup 3B. El grup 3B són altres professionals de l’àmbit
sociosanitari, de l’àmbit social, treballadors familiars,
treballadors socials, persones que fan feina en dependència, etc.
Després, també hi ha fisioterapeutes que tenen una atenció molt
pròxima, personal d’oficines de farmàcia, protèsics dental,
logopedes, psicologia clínica, personal de serveis centrals que
fa feina en contacte amb pacients com pot ser visats, inspecció
mèdica, etc., personal de sanitat exterior, personal
d’institucions penitenciàries. Bàsicament, que ens deixam...,
segur que..., les comunitats autònomes van aportant, nosaltres
el que pensam és que aquestes persones formen part del grup 3.
Ara veurem què es decideix finalment a la Comissió de Salut
Pública.

El grup 4, efectivament són les persones grans dependents.
El grup 5, persones majors de 80 anys. Crec que tampoc no
s’han tengut en compte de moment les persones
institucionalitzades com poden ser les persones de les presons
o de les xarxes d’inclusió que pensam que haurien estar ara, o
sigui al següent grup. 

I en el grup 6, que... el grup 6 són altres professionals
essencials que són, nosaltres plantejam que els docents estiguin
davant, primer evidentment els docents que fan feina en
educació infantil i necessitats especials perquè no duen
mascareta els infants, després el personal de primària i
secundària i després Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat. 

A mi ja m’han dit avui que aquest grup 6 avui no es
definirà. Els ho dic perquè és un procés dinàmic, on se cerca el
consens permanent. Per tant, els puc donar la informació fins
on els la puc donar.

La nostra proposta, que també la vaig traslladar ahir
personalment a la ministra, a partir d’aquí grups d’edat perquè
la planificació i la gestió és més senzilla. Si seguim per
col·lectius sempre hi haurà persones agreujades, sempre hi
haurà persones que compararan i que pensaran que han d’anar
davant. Per tant, si arriben d’una manera més massiva les dosis,
idò evidentment es pot citar les persones per grups d’edat de
deu anys en deu anys i tenim calculat, sí, aquí a Balears quines
poblacions suposa per a cadascun dels grups d’edat. Això quant
als grups de població a vacunar.

Estic totalment d’acord amb vostès, i ho he dit també a una
entrevista molt recent, que fins que les persones no puguin
saber l’ordre de vacunació, quan em tocarà a mi, si estic al grup
20, 25 o la darrera, idò quan es vacuni la penúltima jo sé que
després em tocarà a mi.

O sigui, crec que fins que no puguem donar aquesta
tranquil·litat global, que tothom vegi en quin moment de la
vacunació es podrà vacunar, és difícil, és difícil, és difícil.
Nosaltres ho intentam de totes les maneres possibles, però, és
clar, em diuen transparència, transparència fins on podem
arribar perquè ens agradaria molt poder dir tots aquests grups,

fins i tot per grups d’edat, i a mesura que arribin les vacunes
s’anirà vacunant, no?

Això és el que els puc dir quant als grups de població i
agraesc les seves aportacions. Ja els dic que sempre els ho
agraesc, perquè hi ha grups que clarament fan feina en positiu
i d’una manera constructiva.

Per tant, crec que és normal que hi hagi expectació
ciutadana i expectació mediàtica també perquè a tots ens
agradaria saber quan ens tocarà la vacuna i poder tenir més
informació de la que tenim. 

També..., els puc assegurar que som la primera. Els pos un
exemple i a vegades, no ho sé..., perquè no estic en comissió,
saben que quan estic en comissió parlo molt. Els pos un
exemple: les vacunes d’AstraZeneca i de Moderna havien
d’arribar dilluns, després havien d’arribar dimarts i ara
probablement arribaran demà. Això, gestionar-ho..., en fi,
poden tenir-ho tot previst, però dijous, o sigui, el que s’havia de
vacunar demà s’ha hagut de retardar a dijous i dijous si arriben
les vacunes, vacunarem. 

El procés és complex. És complex, o sigui, es tracta de tot
un sistema de planificació de persones, de gestió d’agendes, de
disposar de les infermeres que vagin a vacunar a uns centres
determinats o vagin al domicili o vagin al centre de dia, etc. Per
tant, és un procés complex. 

Ara, jo..., no ho sé, els vull tornar a dir: alts càrrecs, alts
càrrecs al Govern signifiquen els directors generals i els
secretaris generals. Els puc dir que de la Conselleria de Salut
no s’ha vacunat cap alt càrrec. No s’han vacunat els
treballadors de l’edifici administratiu del Servei de Salut, això
ja els ho he dit també abans. 

I respecte de la vacunació del primer dia, del primer dia a
la Residència dels Oms, jo els dic, a veure, el llistat de persones
de nom i llinatges evidentment és una informació confidencial.
Nosaltres hem demanat comprovació, quantes persones s’han
vacunat, qui són professionals, qui són usuaris. Es vacunaren
62 usuaris i 90 professionals i després sobraven 11 dosis i per
què sobraven 11 dosis i a tothom li molesta tant? Perquè les
dosis s’han de diluir, el vial ve congelat i es fica sèrum dintre
i d’aquí s’extreuen 6 dosis. 

Vostès em demanen, ho varen fer tot perfecte dia 27? No,
no, no i faré una primera crítica i és reconstituir tots els vials,
perquè, clar, el personal que vacunava, anava amb uns llistats
que havia proporcionat la residència per un nombre total de
dosis i després, a l’hora de vacunar, persones d’aquest llistat no
hi eren perquè eren amb la família, professionals no es varen
presentar per vacunar-se, ... per tant, sobraven unes dosis. Les
dosis reconstituïdes no es poden transportar en cotxe, per
exemple quan s’ha ficat el sèrum al vial no es pot transportar en
cotxe. De fet, un dels problemes que tenim ara per vacunar els
grans dependents als domicilis és aquest transport, que no
podem fer en cotxe, sembla que es pot fer caminant, però la
fitxa tècnica diu el contrari. Per tant, s’està acabant de tancar
ara, els ho dic per la quantitat de situacions complexes que ens
trobam cada dia.
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I sí, aquests professionals que són del següent grup es varen
vacunar amb les dosis sobrants, aprofitant les dosis sobrants
aquell dia, un dia, el primer dia, 27 de desembre, un diumenge
enmig de Nadal i, bé, amb una situació totalment nova. Una,
perquè després a partir d’aquí -i els ho vull dir molt clar- hi ha
un protocol claríssim que s’ha enviat a tots els centres de salut
de la mateixa manera que va sortir als mitjans de comunicació
ahir, un altre comunicat que es va fer per a les dosis sobrants de
grans dependents. Idò també hi ha un protocol per què es fa
amb les dosis sobrants. I les dosis sobrants, quan el personal va
a les residències i per la raó que sigui, perquè en el vial hi
caben 6 dosis, imagini’ns que només se n’empra una, en queden
5, idò aquestes 5 dosis per poder-les aprofitar, com que el vial
no es pot moure una vegada que està reconstituït, el que es fa
telefonar al centre de salut de la zona que està vacunant ara
mateix, que està vacunant en aquell moment i els diuen que 5
professionals del centre de salut que no s’han vacunat, vagin a
la residència per utilitzar aquestes dosis. Això és el que es fa
amb les dosis sobrants, mentre s’ha vacunat a les residències.

A partir del dia 2, el dia 1 és cert, jo ho he de reconèixer, jo
ho he de reconèixer, ningú no va pensar..., no vàrem pensar que
podien sobrar dosis, per què? Perquè vas amb un llistat, amb
una quantitat de persones que has de vacunar, que et diuen que
aquestes són les que hi haurà i es varen reconstituir els vials,
prèviament per una feina organitzada que es va decidir
d’aquesta manera. Ara no es reconstitueixen tots els vials
d’entrada, però, clar, s’han de descongelar, etc., és tot un
procés. Per tant, des del dia 2, o sigui el dia 1 no ho vàrem fer
del tot bé?, és cert. Varen sobrar dosis?, sí, varen sobrar dosis.
Jo deman, què havíem de fer amb les dosis sobrants, a les que
les quedava menys d’una hora de vida? Menys d’una hora,
perquè les dosis reconstituïdes, els vials reconstituïts duren 6
hores, 6. 

Varen començar a les 3 aproximadament de l’horabaixa a
posar vacunes i a les 8 i busques, després de vacunar més gent
de la residència de la que estava previst, perquè havien sobrat
més dosis, queden 11 dosis i què es decideix en aquell
moment?, en aquell moment es decideix que per no..., hi havia
dues opcions, o tirar les dosis o aprofitar-les i què es va fer? No
es varen tirar les dosis, es varen aprofitar. I quantes persones
eren allà? Hi havia més persones a part dels sanitaris que es
varen vacunar, que són de primera línia i que s’haurien vacunat
en dies posteriors. La directora de l’IMAS s’hauria vacunat en
dies posteriors, perquè estava duent la gestió de la Residència
de La Bonanova, perquè no hi havia direcció en aquell
moment. Jo ni he parlat amb ella, ni amb el bisbe, jo els don la
informació de què disposam, perquè confio també en les
persones.

Aquesta persona per què era allà? Perquè totes les persones
responsables se senten molt responsables del procés, igual que
hi havia la gerència d’Atenció Primària, la directora
d’infermeria i la subdirectora, però la directora d’infermeria i
la directora no hi varen anar només el dia dels Oms, han anat
pràcticament a totes les residències. I el problema que tenim és
que quan deim “directora”, “subdirecció”, semblen càrrecs de
despatx, d’estar tancats a un despatx, no, no és així. No, no,
vostès demanaran el carnet del Partit Popular per donar una
direcció d’infermeria, sí, em consta...

(Alguns aplaudiments)

... nosaltres no, nosaltres no, no. Aquestes persones no estan
afiliades, no estan afiliades, ni sé a qui voten ni m’importa...

(Remor de veus)

I saben vostès a més que algunes foren nomenades per
vostès, que s’han mantingut en el càrrec precisament si són
bons professionals...

(Continua la remor de veus)

Bé, jo esper que aquesta situació es pugui entendre. Ja els
dic, aquestes persones, la directora d’infermeria, la subdirectora
d’infermeria han anat a quasi totes les residències després a
supervisar el procés de vacunació de les residències i s’han
posat físicament elles a vacunar si ha estat necessari, han ajudat
en tot allò que han pogut. És a dir, no és una qüestió ni
d’aparentar ni de figurar, sinó de responsabilitat, de
responsabilitat absoluta.

I ara, no sé, en aquest sentit llum i taquígrafs. Nosaltres ho
hem dit, jo duc molts d’anys gestionant, molts, molts i crec que
m’avala també una certa trajectòria a l’hora de prendre..., de
sancionar o de prendre responsabilitat. Som molt conscients del
que tenim entre mans, som molt conscients del que suposa per
a nosaltres, per a tota la ciutadania tot el procés de vacunació.
Clar que ho volem fer el millor possible, clar que sí. 

El primer dia ho teníem tot previst? No, però sincerament
hi ha moltes persones treballant, moltes persones fent feina,
moltíssimes persones que s’hi dediquen i m’agradaria explicar-
los qui són i què han fet durant la pandèmia les persones que
eren allà, els subdirectors assistencials o l’equip d’Atenció
Primària. Idò jo crec que són culpables de fer més de 12 hores
de feina cada dia de la setmana, per això eren allà el diumenge.
Són culpables de dedicar tantes hores a la feina, que han robat
moltes hores a la família. Són culpables de no haver gaudit de
les seves vacances, ni dels seus dies lliures, sense cap
compensació que no sigui la feina ben feta. Són culpables des
de fa més d’un any d’organitzar circuits, aconseguir materials
i professionals per atendre la població de la millor manera
possible. En definitiva, són culpables de superar totes les
adversitats amb la mirada posada cap endavant, amb força per
seguir lluitant quan el més fàcil seria abandonar.

Per la meva part assumesc, com els dic, que el primer dia a
les 8 de l’horabaixa d’un diumenge 27 de desembre, enmig de
les Festes de Nadal, no teníem previst tot el que podia succeir.
Però els demano que deixin de criminalitzar excel·lents
professionals i persones molt honrades. Això, quant a la
vacunació.

Hi ha molts d’altres comentaris, moltes altres preguntes que
m’han fet. Per exemple la Sra. Martín em demanava si la
Residència Sant Bernat i Sant Pere ... des del 29 d’abril la
tenim registrada com a centre residencial, perquè hi ha
persones majors institucionalitzades 

El Sr. Gómez, sempre em diu el mateix, per què no he
comparegut abans, perquè comparesc en el període ordinari. O
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sigui, em demanen una compareixença extraordinària, no es
preocupin que jo vénc i saben que vénc les vegades que facin
falta, a donar tota la informació que està en les meves mans.

Els he explicat les dosis sobrants quan es va a vacunar a les
residències. En el cas dels grans dependents les dosis sobrants,
com el personal, ja està vacunant, es vacunaran els majors de
80 anys, els més joves de 80 anys, per la llista, per edat i per
anys de naixement, perquè no... Dins un marge, perquè també
els propis equips de vacunació, els propis gestors, estan
demanant un marge, estan dient... també la població, la
població ha sortit a aplaudir tots els dies, durant molt de temps,
durant el confinament. Ara tota aquesta gent que intervé també
en la vacunació està demanant confiança, confiança en el
sistema sanitari públic, confiança en la seva feina diària,
confiança i, sobretot, intenten continuar treballant amb la
mateixa agilitat que fins ara.

Però és cert, nosaltres... Els llistats, també m’han demanat:
qui entrega els llistats? Els llistats els entreguen els directors
dels centres, de les clíniques privades, estan entregats. Ara,
demanarem una declaració responsable. Vostès em diran: idò
la podrien haver demanat abans. Sí, la podríem haver demanat
abans, però jo entenc que un directiu quan entrega i firma, que
entrega un llistat de personal, tot aquell personal serà al que
correspon vacunar perquè, si no, estaríem...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Consellera, hauria d’anar acabant...

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Vaig acabant. I després, també estic segura que hi haurà
més vacunes, no sé quantes, no sé quan arribaran, sé que en les
properes setmanes arribaran aquestes 83.600, i estic segura que
continuaran arribant, se n’aprovaran de noves, tendrem més
vacunes i tant de bo, tant de bo, Sra. Ribas, el problema sea
que no tenemos efectivos para ponerlas, ¡ojalá!, me encantaría
encontrarme en esa situación, porque usted lo ha dicho muy
claro: para poder vacunar hay cantidad de personas, lo que
necesitamos son las vacunas, que las vacunas lleguen y que
lleguen cuanto antes. Y en eso está trabajando el Gobierno de
España y el Gobierno de esta comunidad autónoma. 

Gràcies, i després els continuaré contestant. 

Moltíssimes gràcies. 

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sr. President. Sap de què són culpables, vostès,
Sra. Consellera? De vacunar càrrecs socialistes, d’afavorir
socialistes i d’incomplir el protocol nacional...

(Remor de veus i xivarri)

D’això són culpables.

Sra. Consellera, ens fixam en la gestió en comunitats
autònomes semblants a Balears, i el més semblant són les illes
Canàries. Vostès miren el color polític i així ens va. 

(Remor de veus i xivarri)

El sectarisme no els deixa veure la bona gestió d’uns o
d’altres.

Diputats de Podem, de moment vostès formen part d’aquest
govern, però la Sra. Martín surt a aquest faristol i acusa el Partit
Popular de privatitzar la sanitat a altres comunitats autònomes
quan, fa dos dies, el govern de la presidenta Armengol va
signar un conveni amb la sanitat privada a proposta del Partit
Popular. 

(Remor de veus, alguns aplaudiments i xivarri)

Se centren tant en Madrid i Andalusia que desatenen la
sanitat pública d’aquestes illes. Sr. President...

EL SR. PRESIDENT: 

Silenci, per favor. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

 Sr. President, sembla que un dels efectes secundaris que ha
provocat la vacuna contra la COVID dels càrrecs socialistes és
nerviosisme i mala educació.

(Aldarull)

Calmin-se, calmin-se, perquè amb la segona dosis i amb la
dimissió, això ho superaran, però dimiteixin. 

Sra. Consellera, ningú no nega la dificultat de governar amb
unes circumstàncies tan adverses però el principal partit de
l’oposició no s’ha limitat a controlar el Govern i a assenyalar
els seus errors -que n’hi ha hagut, i de greus- sinó que des del
principi de la pandèmia hem volgut aportar les nostres idees i
propostes, a cada ple, a cada comissió té propostes del Partit
Popular. Vostès hi voten en contra i encara ens acusen de fer
política destructiva. No ens escolten ni volen consensuar cap
tipus de mesura. 

Proposàrem controls a ports i aeroports, hi votaren en
contra. Deu mesos després fan els controls. Proposam
cribratges massius, hi voten en contra. Deu mesos després,
cribratge massiu a tots els municipis d’Eivissa, a tots.
Proposàrem un conveni amb la sanitat privada, primer en
contra i, finalment, signen un conveni per poder derivar
pacients COVID hospitalitzats o a la UCI. Proposàrem ajudes
a PIME, a autònoms, gratuïtat mascaretes per a aturats i
col·lectius vulnerables, baixada de l’IVA de les mascaretes
FFP2, un pla de contractació de personal sanitari per reduir
llistes d’espera, incrementar plantilles d’atenció primària, però
vostè ve en aquest parlament i ens acusa de fer política
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destructiva. I ens ho diu vostè, que amb la seva gestió ha
provocat que Balears se situï amb el seu pla de reactivació al
capdavant dels pitjors rànquings: líders de contagis, líders
d’atur, líders de caiguda al PIB i líders en vacunació socialista.

(Remor de veus)

Les llistes d’espera s’han disparat, i no només per la
previsió de la COVID. Si no en tenim prou amb les llistes
d’espera d’especialistes o quirúrgiques, ara també s’hi han de
sumar les llistes d’espera d’atenció primària. A vostè li sembla
normal haver d’esperar entre 10 i 20 dies per una cita telefònica
amb un metge de família? Li sembla normal? 

Per tant, li demanam: quin és el pla de desescalada? O,
millor dit, té pla de desescalada o serà com el pla de vacunació,
un experiment? Té previst flexibilitzar les mesures? Com?
Quan? I encara esperam que ens contesti la pregunta que li hem
repetit des de fa dies: qui va prendre la decisió de vacunar
càrrecs socialistes? Va ser vostè o va ser algú molt proper a
vostè?

Quan s’analitza la seva gestió la indignació és
generalitzada, no ens parli d’oposició destructiva mentre vostè
permet que es vacunin els càrrecs socialistes, incomplint el
protocol nacional. Fins i tot, els seus socis de Govern li
exigeixen que faci públic el llistat dels polítics vacunats, i no
només això, sinó que també li demanen dimissions. El Partit
Popular, MÉS per Mallorca, Podem, VOX..., tots, exigim la
dimissió, el cessament, dels privilegiats vacunats...

(Alguns aplaudiments)

El Partit Socialista s’ha quedat tot sol. Els seus caps també
han abandonat a la presidenta Armengol en aquesta defensa
injustificable de vacunació preferent en clau d’amiguisme. A
dia d’avui, tenim més versions que ciutadans vacunats: ha
mentit als seus socis, ha mentit a l’oposició, però el més greu
de tot és haver mentit a la ciutadania. No els queda credibilitat
ni autoritat per seguir gestionant aquesta crisi sanitària. 

Gràcies. 

(Alguns aplaudiments i aldarull)

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Marí. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, president. Era d’esperar que el Partit Popular, la
setmana de declaració de Bárcenas, estigués tan nerviós. És que
es veia venir! Es veia venir...

(Aldarull)

... es veia venir. Ja en poden fer de (...) i de renou. Les granotes
-n’hi ha tantes en aquell bassiot- que se senten des d’aquí. 

(Continua l’aldarull i la remor de veus)

Ai, mira’ls... Venga idò...

EL SR. PRESIDENT: 

Senyors diputats, per favor. Senyors diputats...

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Bé. Aquesta era una legislatura on a priori havíem de parlar
molt d’habitatge, de transició ecològica i de models productius.
Però ara fa un any va començar una pandèmia que va capgirar
prioritats, estils de vida, forma de relacionar-nos i les
expectatives de tothom.

I, així, la Conselleria de Salut i Consum es va trobar amb un
rol cabdal: una major responsabilitat i exposició mediàtica. Va
haver d’arribar aquesta pandèmia perquè s’entengués que tot,
absolutament tot, té a veure amb la salut. 

Vegem, en referència a intervencions que s’han fet abans,
tant del Sr. Gómez com de la Sra. Pons. Amb relació al
qüestionament de l’exministre Illa, la Sra. Pons fins i tot ha
arribat a parlar d’un concepte: elegància. Miri, jo en parlaré
d’un: preparació del debat. Nosaltres hem qüestionat les
actuacions de l’exministre en diverses ocasions però, fins i tot,
algunes en aquest parlament, jo entenc que vostè no segueix les
nostres declaracions però dia 27 de gener nosaltres en vàrem
fer unes al respecte. 

Amb relació a altres qüestions, jo crec que a la ultradreta no
importa entrar, en totes les qüestions que ha dit; i al Partit
Popular, la veritat és que la demagògia no hi cap a dins aquest
saló de plens, ja avui, de tot el que han dit i de totes les
acusacions que han fet. 

Consellera, ha donat resposta a les preguntes que hem fet.
Ens sembla fonamental i que és evident la declaració
responsable. Hi ha d’haver aquesta declaració i aquesta
responsabilitat perquè aquests llistats que arribin recullin,
realment, les persones que s’han de vacunar, perquè no hi ha
d’haver cap mena de dubte. Nosaltres continuam amb les
nostres propostes que hem fet al llarg del dia d’avui i
continuarem amb elles. 

No sé quin ha estat el partit que ha dit: encara són partit de
govern. Idò, miri, li sàpiga greu a l’oposició, ho som i ho
serem.

Gràcies.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Consellera, vostè sí ha dedicat aquesta
segona part o aquesta segona part de la resposta a l’autocrítica,
n’he agafades un parell i crec que és important, tot i que queden

 



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 67 / 9 de febrer de 2021 3993

coses per valorar, crec que és important, almanco des les que
nosaltres esperàvem que sí digués cosa.

Miri, si una cosa agraeix el meu grup parlamentari, i ho ha
dit reiteradament sense cap tipus d’exclusió, és l’esforç que ha
fet tot el personal sanitari a la nostra comunitat autònoma. Tot
és tot, estigui a l’àmbit privat o estigui a l’àmbit públic; un amb
més incidència que l’altre, però és que Creu Roja Espanyola i
San Juan de Dios és àmbit privat -li ha d’explicar a qualcú dels
seus socis-, fora ànim de lucre, però és àmbit privat, i és
important. Ja han posat a disposició, però és que han posat a
disposició recursos tot aquest personal de farmàcia, odontòlegs,
veterinaris i la Comandància General que en té pocs, però té
recursos sanitaris. Perquè el que veuen és el que veim tots
nosaltres, que el personal del servei públic de salut està sense
poder conciliar, sense descansar i a més en quarantena, i a més
està cansat.

Per això es posa a disposició i entén la ciutadania que s’han
de posar a disposició tots els recursos. Li demanen les
associacions professionals que prengui nota. Vostè ha obert ja
línies i és important, però el que demanen els ciutadans també
és precisament que acabi amb les llistes d’espera i torni a
recuperar les cirurgies no programades, pel que li he comentat
abans.

La comissió d’investigació. M’agradaria saber el seu parer.
La comissió d’investigació el meu partit..., el meu grup
parlamentari la va demanar per dues coses, una, per aquesta
ambigüitat que hi ha en el protocol que ha fet que s’ha
qüestionat molt la interpretació que s’ha fet per part dels
responsables, jo sé què és un responsable, un alt càrrec, ho sé,
he compartit gabinet i sé què és un alt càrrec. La gent del carrer
no entén que el coordinador de l’estratègia de vacunes,
maldament no sigui un director general o un secretari general
ni un conseller o consellera, no hagi tengut un comportament
ètic. És a dir, som els darrers de la fila de tot un col·lectiu de
professionals que encara no s’han vacunat i que estan en
primera línia. Recordi la data que es va vacunar i està en
primera línia. Per això no és ètic i per això el meu grup
parlamentari sí va demanar tot d’una la dimissió d’aquesta
persona. 

I la comissió d’investigació l’hem demanada precisament
perquè molts d’altres responsables de residències, de gestors
sanitaris que han entès que se’ls ha donat un ordre. Són
declaracions d’ells, que els han ficat a una llista, que no han
estat ells. Per això hem demanat la comissió d’investigació i no
hem demanat altres dimissions, em referia a aquestes altres
dimissions.

Important també tenir en compte una cosa, la transparència
sobre aquest tema, per això li deman la seva valoració en el
tema d’aquesta comissió d’investigació com instrument de
debat i d’anàlisi i també d’accedir a fets, és important per a la
ciutadania, no només per a aquesta cambra. Crec que és un
instrument al qual vostè hauria de donar suport. Sembla que li
donaran suport els altres grups parlamentaris. 

Miri, m’agradaria saber, consellera, no tenc molt de temps,
com valora vostè el tema que duguem el 2% de vacunació de
la població estimada que hi ha per vacunar del que arribarà ara

i si creu vostè que arribam a l’estiu, l’estiu del mes de juny o
l’estiu del mes d’agost. Això és important també traslladar-ho
i saber-ho i prendre les decisions que s’hagin de prendre. 

Llavors, hi ha una iniciativa dels grup parlamentaris, dels
tres grups parlamentaris del pacte de govern, entre ells el seu,
que diu que exclusivament vacunin, vacunin, el personal de
salut pública, del servei de salut pública, sense comptar amb
altres recursos que li ha demanat aquesta cambra, els partits
polítics li hem demanat en proposicions no de llei que els activi
tots, precisament pel que li he dit abans, per garantir la
conciliació, el descans i que es puguin cobrir aquestes persones
que estan de baixa, o per aïllament o per baixa mèdica, quan
arribi la vacunació massiva i quan arribi la necessitat de fer
cribatges quan es detectin incidències per a asimptomàtics. És
a dir, mantenir tota aquesta programació.

Miri, també li he demanat abans que ens detalli..., vostè ens
ha explicat que és difícil la franja d’edats i els detalls de
població especificar perquè la ciutadania sàpiga quan li toca
dins tots aquests grups, perquè n’hi ha molts d’específics. Idò,
crec que la petició que li fa el meu grup parlamentari és que ho
digui el comitè interterritorial. Al comitè interterritorial vostè
els digui que és urgent i que creu que és important treballar
això la comissió d’experts o a qui pertoqui. Jo li deman que
vostè com a membre del consell interterritorial ho traslladi
perquè sembla, a més, que és una petició del conjunt de la
cambra i que la ciutadania també així ho entendrà. 

Miri, el que necessita la ciutadania no tan sols és
transparència, bona gestió i rendiment de comptes, consellera,
necessita, per a aquesta seguretat i aquesta tranquil·litat, s’ha de
traslladar molt bé la informació i s’ha de donar tot d’una. Jo ja
aprenc l’experiència que com vostè vengui aquí a la cambra a
anunciar que d’aquí dos mesos començarà qualque cosa, li
demanaré la compareixença prèvia, per arribar a temps, per
arribar a temps, perquè consider que hi ha coses amb què vostè
s’ha d’avançar, aprengui de l’experiència. L’experiència quina
és?, que s’ha trobat -ho diu sempre-, s’ha trobat amb una
situació excepcional -ja acab, president-, i per tant hi ha coses
que han vengut sobrevingudes. Idò, l’important és avançar-se
a contar-nos quin és el seu pla i la seva estratègia i acceptar
dels grups parlamentaris les propostes que hi ha.

Miri, si el seu gabinet agafa les proposicions no de llei, li
vaig dir ja una vegada o un parell de vegades, i les preguntes
per escrit que li hem traslladat, crec que vostè pot suggerir, pot
interpretar la línia propositiva per on nosaltres anam i què li
demanarem. Crec que és l’instrument que té l’oposició per
plantejar-li. 

Miri, demà hi ha una Comissió de Salut on es considera la
seva compareixença, que li he dit que li vàrem demanar dia 5,
i li vàrem demanar a comissió perquè nosaltres no necessitam
fer una projecció de vostè aquí mediàtica, no, demanàvem
tècnicament perquè vostè ens comentés el tema (...) i que
vengués acompanyada, que aquí havia de venir acompanyada,
cosa que aquí no pot fer, almanco per assessorar-la.

Esper que ens contesti tot el que li hem plantejat, hi ha
grups que li han fet preguntes molt concretes i molt
específiques, perquè si no, demà hauré de plantejar que vostè
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comparegui de bell nou a comissió, però per aquesta línia, per
poder contestar i interactuar amb respostes que trobam que
encara la ciutadania ha de rebre.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. És veritat que quan hi ha
discrepàncies entre els grups que formam el Govern qualcú
com que s’estira els cabells, no? Crec que moltes vegades
forma part precisament de les esquerres les discrepàncies, que
hi hagi diferents manera de veure les coses, diferents punts de
vista i crec que això ni ens ha de fer por ni ens ha de fer mai
por. És veritat que quan un veu determinats congressos de
partits d’esquerres o de partits de dretes, al partit de dretes surt
qualcú fa una gran conferència i la gent aplaudeix i moltes
vegades als congressos d’esquerres vostè sap que són fòrums
de discussió on la gent evidentment hi ha debats... calents, no?
És a dir que..., crec que això no ens ha de fer por, tenir
discrepàncies en determinades qüestions i determinats punts de
vista. Ni a l’oposició li ha de sorprendre tampoc. Quan es varen
acabar les majories absolutes i vàrem començar amb governs
de pactes durant molts d’anys eren els pactes de l’esquerra; ara
la dreta evidentment també si volguessin governar haurien
d’arribar a pactes, com es poden imaginar. Els pactes des de la
pluralitat evidentment són bons i els hem de reivindicar com a
tals.

Respecte de la polèmica que ens afecta i que vostè hi ha
entrat de ple i ha estat molt acurada. És a dir, per part nostra no
és una qüestió de manca de professionalitat, no, no ho és, és a
dir, és una qüestió d’oportunitat, que si en el moment els tocava
o no els tocava, senzillament. Ho dic perquè viurem dins uns
mesos on, jo li deia abans, mentre no hi hagi vacunes per a
tothom hi haurà d’haver un respecte escrupolós amb el
compliment dels protocols. I hem de reconèixer que ha fallat,
això ens ha fallat. Entenem que hi ha persones que s’han
vacunat que no s’havien d’haver vacunat perquè no els tocava,
senzillament, tant del mateix govern com d’altres institucions. 

És a dir, el mateix director de vacunes, vostè creu que
hagués estat oportú que el director, el responsable o el
coordinador de les vacunes s’hagués vacunat l’endemà tal
vegada del primer dia en què s’ha començat a vacunar, la
resposta és no, no perquè no li tocava. Per tant, els altres
tampoc, i ens queda com a molt de procés per tornar a allò que
jo deia abans, és a dir, s’ha de respectar escrupolosament el
compliment d’aquests protocols i si hi ha qüestions que generen
alarma, vol dir que aquests protocols no estan clars, per tant,
s’han d’aclarir i almanco a nivell social la gent ha de saber a
què s’ha d’atendre i en aquest sentit crec que les institucions
han d’estar vigilants respecte d’això, que la seva mateixa
conselleria ha pres tot un conjunt de mesures i, per tant, això
evidentment ha de servir per corregir una situació que s’hagi
pogut produir.

Sobretot parlant de futur, vostè abans feia referència a
determinades mesures que per ventura els ciutadans sí que
esperen més claredat a l’hora d’explicar-les, no?, tant en el
procés de vacunació, que ara n’hem parlat, com també de dir:
“bé, aquesta desescalada, com la farem?” Supòs que tots tenim
coneguts, alguns tenen bars i alguns tenen... o restaurants, i
diuen: “bé, quan podrem obrir les terrasses o quan podrem anar
de viatge o quan podrem fer tal ...”, és a dir, crec que... és clar,
que moltes vegades per ventura és que hi ha una sobresaturació
de la informació i tal vegada l’hauríem de donar que fos més
clara en aquest sentit i que els ciutadans i ciutadanes sabessin
a què s’han d’atendre, no?

En tot cas, vull agrair la seva compareixença i les seves
explicacions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Sra. Gómez, las excusas que nos ha
puesto para intentar justificar lo injustificable no cuelan. 

Usted tiene un comunicado interno del PSOE pidiendo la
dimisión de los cargos públicos que incumplen el protocolo de
vacunación contra la COVID. Se ha quedado usted sola, Sra.
Gómez, ni su propio partido la protege. El PSOE pide la
dimisión de sus cargos públicos que incumplan el protocolo de
vacunación contra la COVID. 22 de enero de 2021: “El Partido
Socialista Obrero Español no consiente este tipo de actitudes
insolidarias, reitera a sus militantes y especialmente a sus
cargos públicos y representantes en las instituciones dar
ejemplo”. 

Sra. Gómez, ni sus socios en el Consejo de Gobierno, ni su
propio partido la están acompañando. Se ha quedado usted
sola. Un cargo público es cualquier cargo designado para
dirigir un servicio público. Aquí no se distingue si son altos
cargos públicos o resto de cargos públicos. No se escude en
que los vacunados por la cara no son directores generales o
secretarios generales. El coordinador de campaña de
vacunación, la subdirectora de Atención a la Cronicidad y los
directivos de los hospitales que realizan trabajos de gestión son
también cargos públicos, Sra. Gómez.

Y su explicación sobre el plan de vacunación, lo que nos ha
ofrecido aquí es algo ridículo. ¿En serio su plan de vacunación
consiste en explicarnos el orden de prelación de los colectivos
que van a ser vacunados hasta el grupo 6? Eso no es un plan de
vacunación serio. Una de dos: o nos oculta usted su plan de
vacunación para evitar que podamos criticar sus carencias, lo
cual es muy grave, o lo que pasa aquí es que usted no tiene
ningún plan de vacunación. 

Previsión de plazos, número de población afectada en cada
plazo, recursos públicos que va a movilizar, nada de esto nos
ha contado, Sra. Gómez. ¿No será que está usted
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improvisando?, porque su improvisación en esta pandemia es
muy grave, nos trae muertes y ruinas.

Haga el favor de tomarse en serio su trabajo y, si no puede
o no sabe, dimita porque será usted la culpable de los perjuicios
que su incompetencia cause a los ciudadanos de Baleares, pero
también los socios de gobierno que, pese a que critican su
actuación, le siguen dando apoyo en el Consejo de Gobierno y
no son valientes para criticar en serio lo que está pasando aquí,
porque es muy fácil criticar, pero luego esconderse y seguir
formando parte del Gobierno y seguir cobrando del cargo
público que están ostentando.

Pues bien, sean valientes y si realmente quieren criticar
háganlo hasta el final y exijan las responsabilidades que el
propio Partido Socialista, no ya MÉS o Podemos, es que el
propio Partido Socialista, es lo que está exigiendo a la Sra.
Gómez.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, em diu
la Sra. Sureda: “no diguis que seràs breu que llavors no ho ets”
i té tota la raó, així és que no diré res.

En qualsevol cas hi ha preguntes concretes que li vull fer,
Sra. Gómez, efectivament no n’ha contestat moltes de les que
li he fet perquè ha començat per alt, ara li proposam que
comenci a l’inrevés a veure si així pot donar sortida als grans
dubtes que tenim, algunes sí que han quedat contestades,
d’altres entenc que no pot anar més enllà perquè senzillament
encara no ho sap.

Faré, però, una sèrie de qüestions que ens pareixen
importants perquè ens contesti en el dia d’avui, però també n’hi
vull contestar una: vostè ha demanat què havien de fer amb les
dosis reconstituïdes aquell primer dia 27 de desembre i que
sobraven, s’havien de tudar? No. No s’havien de tudar, només
hem de fer les coses bé, sempre les coses bé i entenc que
d’aquell primer dia vostè ha après la lliçó per poder posar
aquestes dosis una vegada que s’han reconstituït.

De totes maneres, sí que ens agradaria que ens quedàs més
clar el tema aquest dels alts càrrecs o de les persones que s’han
vacunat i s’han botat la llista, se l’han botada o no se l’han
botada? Jo això no ho he acabat d’entendre. Vostè ens ho ha
explicat a la seva manera, però no ens hem quedat satisfets amb
la seva resposta.

Llavors, una altra cosa que li hem demanat, com pot ser que
un 86% dels contagis de Mallorca no se sàpiga d’on vénen? Li
he posat una sèrie de possibilitats que imagín que podrien ser
com per exemple: que siguin persones que hagin coincidit en
un lloc públic i no es coneguin o coses similars, quina és la
resposta a això?, per què un 86% no es coneix?, perquè és una

xifra molt elevada i encara a Menorca ho és més que a
Mallorca.

Li he demanat també valoració de resultats observats a les
persones ja vacunades, aquelles que ja estan en teoria
immunitzades, que han rebut les dues dosis, ja poden estar
tranquil·les pel que fa al virus?, perquè sabem que es poden
tornar a contagiar, vostè m’ho dirà.

I llavors també li he demanat què sabem de la soca brasilera
i sudafricana, la britànica ja ens és més propera, sabem que s’ha
instal·lat a les nostres vides, esperam que se’n vagi aviat, però
què passa amb aquestes altres dues i sobretot si n’hi ha més.

Llavors, ja per acabar, Sra. Martín, magra, magra la seva
intervenció i la seva al·lusió a aquest grup parlamentari.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Pons. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula la Sra. Tur.

LA SRA. TUR I RIBAS:

Bona tarda a tothom. A veure, Sra. Consellera, gairebé
l’han acusada de tenir un complot, una conxorxa contra la salut
pública, perquè després d’escoltar la majoria d’intervencions de
l’oposició, no només el que han dit, sinó el to, l’agressivitat i la
intenció de ferir la seva persona, crec que queda clar que hi ha
més interès i més voluntat a perjudicar-la a vostè i a desgastar
el Govern que no realment fer aportacions i crítiques
constructives...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

... i una anàlisi constructiva sobre aquesta situació.

Jo no parlaré d’alts càrrecs vacunats, és que n’ha parlat
tothom tant, que és clar..., vostès sabran el que han de fer, ja
m’entén el que li dic, però jo crec que vostès poden treure les
conclusions que hagin de treure i, a partir d’aquí, evidentment,
quanta major informació hi hagi i més claredat respecte de com
es prenen les decisions molt millor per a tothom.

(Remor de veus)

I jo, en canvi, em vull centrar en uns altres aspectes que
també crec que són -els agrairia un poc de silenci, per favor-,
en altres qüestions que crec que són d’importància per al
conjunt de la ciutadania i que, malauradament, hi han passat
totalment de puntetes o, millor dit, ni tan sols això, és que ni tan
sols crec que se n’hagi parlat.

Però abans vull fer una petita reflexió, i aquesta va adreçada
al Partit Popular, quan el Partit Popular l’acusa a vostè o al seu
govern de no tenir prou sanitaris, de no fer prou esforços per
reconèixer-los les seves retribucions, de no pagar-los la famosa
paga COVID, que s’han tret de la mànega, com si fos la
panacea, no?, vull dir, pensen que realment som bàmbols la
resta i ens pensam que això arregla tots els problemes; quan els
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acusen a vostès de maltractar els sanitaris, jo els diria una cosa:
és que vostès són absolutament igual de responsables que
qualsevol altre partit que hagi governat a les Illes Balears que
els sanitaris d’aquestes Illes no tenguin una major retribució,
vostès en són igual de responsables. I si tenim la situació que
tenim en aquest moment vostès també en són molt
responsables, perquè la seva llei Montoro, el seu excels
ministre Montoro va impedir, va segrestar l’autonomia de les
comunitats autònomes, dels ens insulars, perdó, dels ens locals
i de les illes, -sí-, per poder contractar personal de tot tipus.

(Remor de veus)

Per tant, no són vostès cap monja, no són cap monja; és
més, vostès demanen dimissions, però si en el seu partit no
dimiteix ni Déu, mai no dimiteix ningú en el Partit Popular...

(Petita cridòria i remor de veus)

..., mai no dimiteix ningú en el Partit Popular, mai, i miri que
tenen un llistat d’abusos, en tenen un llistat llarg, per omplir
decàlegs, no dimiteix ni Déu. Per tant, no venguin aquí a
muntar el seu xou i siguin un poc més seriosos, i això els ho dic
així, talment, vull dir, no tenc cap problema a dir-los-ho.

(Remor de veus)

Respecte dels temes de salut, mirin, jo crec que vostès han
fet coses bé, que tampoc ningú no en parla de les coses que
vostès han fet bé, idò sí, vostès han fet coses bé; vostès han
posat en marxa unes campanyes de cribratges, record la Sra.
Marí: tests, tests, tests i tests, avui s’han oblidat dels tests, Sra.
Marí, però vostès fan tests, tests, tests i tests, eh?, no interessa,
bé.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Després, avui surt una informació, surt una informació...

(Remor de veus)

..., gairebé el cent per cent de les vacunes rebudes s’han
administrat, bé, jo crec que això evidentment és el que s’espera
del Govern, però és un encert també, perquè sembla que vostè
i la conselleria són una mateixa persona i que darrera vostè no
hi ha un equip de professionals i experts, que vostès, per cert,
menystenen constantment i posen en entredit, perquè surten
aquí a fer una cançoneta, en pro del prestigi i reputació del
personal sanitari, però, per l’altra, es carreguen, quan
qüestionen constantment la feina de la conselleria la qual,
evidentment, és criticable, però no tot s’ha fet malament ni molt
menys, també qüestiona tots els experts que hi ha darrera, els
qüestionen tots i cadascun...

(Remor de veus)

... -sí, sí, sí, això és el que fan vostès, per tant, no enganyin, no
enganyin, que ja els coneixem bé!

I per altra banda, crec que també ha estat un encert els
confinaments perimetrals que s’han fet, evidentment, a petició
de diferents illes o com a resultat de conclusions conjuntes,

però donen bon resultat i, per tant, jo, per això, també els
felicit.

Altres qüestions que potser pens que s’han de revisar i, per
tant, jo li dic: no dimiteixi, Sra. Gómez, no dimiteixi, això és el
que volen aquesta gent, que no té cap responsabilitat més que
venir aquí a cridar cada setmana, però vostè té la
responsabilitat de gestionar, no dimiteixi, continuï gestionant,
i millorin en allò que es pot millorar.

Una qüestió, crec que aquí ningú no ha parlat d’Atenció
Primària, Sra. Gómez, vostè sap -ja se m’acaba el temps i no
puc estendre’m massa-, vostè sap que a l’Atenció Primària hi
ha el pilar, ens ho ha dit vostè mateixa moltes vegades, el pilar
de l’atenció sanitària es troba a l’Atenció Primària: intentem no
ressentir més l’Atenció Primària en la mesura que es pugui,
intentem no desmuntar uns serveis per donar-ne d’altres;
intentem tenir en compte també les circumstàncies de cada illa,
jo li demanaria això: major sensibilitat, si es vol dir així, cap a
les circumstàncies de les Illes on tenim menys serveis, i que,
per tant, quan es desmunta un servei de vegades és que es
desmunta per complet, tot i que es faci de manera provisional.
Jo els demanaria un esforç en això.

I ja l’últim prec, l’últim prec, vostès, vostès, El Pi de
moment no, nosaltres crec que tampoc, però bé, vostès tenen o
han tengut responsabilitat de Govern de l’Estat, aquest REIB
encara no... arribarà, arribarà, Sr. Pons, aquest REIB fantàstic
que tenim aprovat des de l’any 98, ha de servir per reconèixer
els drets dels treballadors sanitaris, per reconèixer el seu talent,
per compensar la insularitat i perquè es puguin crear llocs de
treball amb millors condicions; d’això vostès també en són molt
responsables, evidentment també ho són alguns dels partits que
formen part del Govern, però no mirin cap a una altra banda, no
mirin cap a una altra banda perquè vostès poden fer feina a
instàncies on sí que es pot decidir realment sobre aquesta
qüestió.

(Algunes rialles)

Volen que els treballadors del sector sanitari tenguin bones
condicions laborals a Balears? Idò facin autocrítica, perquè
vostès d’això no en saben.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. President. Certament, Sra.
Consellera, n’hi ha que veuen vacunats arreu, vacunats càrrecs
del Govern, vacunats càrrecs del Partit Socialista, vacunats els
professionals de l’edifici administratiu de l’Ibsalut, però ni una
paraula, ni una paraula de tots aquells que sí que ja s’han
vacunat, ni una paraula de tots aquells que sí que ja es troben
vacunats.

(Alguns aplaudiments)
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Per cert, Sra. Marí, malauradament, vostè avui ha perdut
una oportunitat magnífica per disculpar-se amb tots aquells
professionals de l’edifici administratiu de l’Ibsalut per infondre
falsedats en relació amb la seva possible vacunació, ha perdut
una magnífica oportunitat,...

(Alguns aplaudiments)

..., ha perdut una magnífica oportunitat per demanar disculpes.
Sí, Sra. Marí, són captius de les seves mateixes mentides, són
captius de les mateixes fake news, és clar que sí.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I cada vegada que ho diguin jo els ho recordaré, cribratges
massius: “Los médicos, en contra de los tests masivos, porque
no aportan valor sanitario, aseguran que no es recomendable
porque la información epidemiológica que logran puede
conseguirse con una muestra de población, evitándose
molestias y que los costes se multipliquen”. Li ho vaig dir la
setmana passada i li repetiré totes les vegades que faci falta: els
cribratges s’han de fer quan toca, allà on toca i a qui pertoca,
segons la incidència del virus.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Com s’ha fet fins ara. I li ho recordaré també, la seva
esmena per 1 milió d’euros, Sra. Consellera, què costa un
cribratge? Perquè el Partit Popular ens oferia 1 milió d’euros
per fer un cribratge massiu, aquesta és la realitat, aquesta és la
realitat, sí, senyor!, sí, senyor! Aquesta és la realitat.

(Alguns aplaudiments)

I segurament, Sra. Ribas, no ho ha fet intencionadament, ha
dit que avui encara no s’havia assolit l’1% de vacunats en la
primera dosi; és fals, ahir es va superar l’1% i en segona
vacunació el 2%, només per corregir l’afirmació que vostè ha
fet.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

I tanta sort, Sra. Consellera, de la compra centralitzada de
vacunes per part de la Unió Europea. Jo vull recordar les
dificultats que vam tenir durant la primera onada per adquirir
material sanitari, allò era un mercadeig, cada territori lluitava
per aconseguir el seu propi material, hi havia un avió preparat,
venia un altre millor postor, posava doblers i se l’enduia, tanta
sort que ara tenim, per una banda, la compra centralitzada per
part de la Unió Europea i que el Sr. Illa, com a ministre de
Salut, va posar 1.000 milions d’euros, 1.000 milions d’euros en
els pressuposts generals de l’Estat per comprar vaccins, és clar
que sí! I vostès van votar en contra dels pressuposts generals de
l’Estat i van votar en contra dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma...

(Alguns aplaudiments)

... i voten en contra del Pacte de reactivació, aquesta és la
realitat: si no fos pel compromís del Sr. Illa encara tendríem
manco vacunes de les que tenim ara. Moltes gràcies.

(Petita cridòria, remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara, en torn de contrarèplica,
té la paraula la consellera de Salut i Consum.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patrícia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, president, gràcies, diputats i diputades, gràcies
sobretot als que contribueixen al to constructiu, crec que
realment és el debat que esperen els ciutadans de tots nosaltres.

És clar que necessitam reforçar l’Atenció Primària, alguns
de vostès ho han dit; és clar que hem de seguir mantenint la
confiança en la sanitat pública; farem els cribratges selectius
mentre es vacuni, com comentaven, perquè així ho indiquen els
experts, però sempre amb criteris tècnics i amb criteris
d’indicació dels experts, quan es fan s’han fet per aquest motiu
i quan no s’han fet també pel mateix motiu.

Quant a les llistes d’espera, a mi és el tema que més em
preocupa després de la pandèmia i els vull ser sincera, és a dir,
a consultes no tenim un gran augment de les llistes d’espera, de
consultes hospitalàries, però sí les intervencions quirúrgiques.
Ara els he de dir que aquesta setmana l’Hospital de Son
Espases ja presenta el seu pla de desescalada, perquè ja pot
disposar de més llits d’hospitalització i això vol dir reprendre
l’activitat ordinària progressivament. L’Hospital de Son Llàtzer
també ja ha revertit una de les unitats COVID, a immunitat no
COVID. I això és un procés que s’ha fet durant tota la
pandèmia, en el moment que ha disminuït la pressió assistencial
s’ha recuperat l’activitat ordinària.

Posarem tots els recursos a l’abast, tant públics com privats,
per poder lluitar contra aquestes llistes d’espera, com ja hem
demostrat fins ara que hem fet i que s’ha demanat a
determinades privades paquets sencers, diguéssim, de proves
diagnòstiques o de consultes en determinades especialitats.

També vull dir-los, no ho sé, crec que era el Sr. Gómez, qui
em deia que és cert que l’Hospital Sant Joan de Déu i Creu
Roja són privats, sense ànim de lucre, i són a una llei de xarxa
pública, per tant, nosaltres sempre a tots els efectes els
consideram xarxa pública.

El pla de desescalada el presentarem divendres, hi treballam
en aquests moments i és una aprovació del Consell de Govern
perquè és un acord del Consell de Govern i, per tant, la
desescalada dins els àmbits doncs es presentarà, s’aprovarà
cada divendres que correspongui. El que sí està clar, i això
també ho diuen els experts, és a dir, hi ha molts d’experts que
escriuen, vostès veuen els mitjans de comunicació a nivell
nacional o internacional, Pedro Gullón, per exemple, de la
Universitat d’Alcalà d’Henares, deia: “Tener medidas que
duran 15 días cuando tendrían que durar mínimo un mes”. Als
quinze dies començam a veure l’efecte, però no és fins als vint
dies o més endavant quan es veu que realment es pugui abaixar.

També es parla de les incidències, és que ens hem
acostumat a tenir incidències molt elevades, però és un perill,
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i ho hem viscut en aquesta comunitat autònoma, hi ha molts
d’experts que diuen que una desescalada precipitada podria
conduir a nous brots. I això és el que hauríem d’intentar evitar.

També em deia abans el Sr. Ensenyat, jo plena confiança i,
a més, quan les coses van bé és gràcies a la ciutadania, ho tenc
molt clar, però també és cert que continuam veient conductes
inapropiades, també hem vist els mitjans de comunicació aquest
cap de setmana darrer, amb festes privades totalment il·legals,
i situacions que jo diria als negacionistes, i també ho he dit en
moltes ocasions, que si no creuen en el virus que pensin en la
quantitat de negocis tancats, persones a l’atur o persones que es
troben en ERTO en aquests moments, perquè si no estam
envoltats de persones malaltes sí que ho estam de persones que
pateixen a nivell econòmic.

Ja dic, són molts els experts, crec que s’ha de fer aquesta
desescalada i s’ha de continuar informant la població que,
malgrat la vacuna o malgrat les millores, doncs s’han de
continuar mantenint totes les mesures de seguretat.

Em demanava, Sra. Pons, intentaré contestar les preguntes,
quant a la soca britànica; de fet ens passen la informació de
manera periòdica, però hem pogut tenir temps que ens la passin
ara mateix, d’avui, per part del cap del Servei de Microbiologia
de Son Espases: a les Illes Balears tenim un 23% de la variant
britànica, de les que estudiem, diguéssim; a Mallorca, un 14,2,
però sembla que va en disminució; a Eivissa, un 33,3% va en
augment; i a Menorca, zero casos, de moment, de la soca
britànica, a Menorca, per exemple ahir, només hi va haver 2
casos positius. És a dir, recuperam el que succeeix.

I aprofit per dir: Menorca, no m’he cansat, i crec que és una
àrea de millora, i aquesta és la crítica que crec que és
constructiva i que jo he de reconèixer també, i no em costa gens
reconèixer, Mallorca, Menorca és els llocs on més traçabilitat
hi ha, però, en canvi, és vera que els sistemes d’informació no
els tenim, no estan dissenyats perquè aquesta comunicació sigui
fluïda i ràpida. Per tant, quan Salut Pública ho valida i ho
tramet al ministeri, ens surt que a Menorca no hi ha traçabilitat,
hi ha baixa traçabilitat. Quan a Menorca, quan es parla amb els
professionals d’allà saben perfectament quins són els casos,
quins són els contactes, qui fa l’aïllament; és a dir, és un fet -
vostè m’ho demanava-, la realitat quina és? Que sí hi ha
traçabilitat, però és cert que els nostres sistemes d’informació
encara no tenim les eines perquè aquesta informació sigui més
àgil.

També he de dir i he de reconèixer que quan hi ha molts
casos, moltíssims casos, com la incidència que tenim ara a
Eivissa, és molt més difícil, com més transmissió comunitària
hi ha, doncs més difícil és aquesta traçabilitat, la qual,
probablement, és molt superior als indicadors que surten, però
la realitat és que surten aquests i per tant, bé, per això faig
aquesta valoració.

Em demanava també quantes persones s’havien contagiat
amb les dues dosis de vacuna, Sra. Pons: 12 persones ens
consta que s’han posat les dues dosis de vacuna i que ha passat
una setmana i que, després, s’han contagiat. De moment són
persones asimptomàtiques, són gent gran de residències, però
asimptomàtiques, i el que esperam és que continuïn essent

asimptomàtiques. Hem de pensar que la vacuna Pfizer en
aquest cas, o la de Moderna, que són les que s’empren d’ARN
missatger, tenen una efectivitat envoltant del 95%. Per tant, hi
ha aquest 5% de persones que poden desenvolupar la malaltia
i del 95% no vol dir que no hi hagi persones que puguin ser
positives, o sigui que puguin tenir el virus i, per tant, tendrien
el virus, tendrien el SarsCov-2, però no tendrien la malaltia.

Per aquest motiu, continuarem fent els cribratges mentre no
tinguem una situació més estable a les residències.

Estic totalment d’acord amb tots vostès que els protocols
han de ser clars i han de ser clars i coneguts, també és cert que
quan un té informació parcial és molt difícil oferir aquesta
informació parcial, esperam completar-la sempre i no sempre
tenim tota la informació, sobretot evidentment la que no depèn
de nosaltres.

També vull dir-los que les ciències de la salut no són
matemàtiques, les persones som molt complexes i les situacions
que envolten la persona també són molt complexes, per tant, hi
ha d’haver un cert marge per poder decidir per part dels
professionals o per part dels clínics, no?

També comentaven que traslladam, per suposat, els
posicionaments de la comunitat autònoma es traslladen a tots
els òrgans de discussió que hi pugui haver en el ministeri.
Abans, bé, es pot criticar o no la gestió del ministeri o la gestió
del ministre, jo els puc dir, com és evident, i ho deia també el
Sr. Ensenyat, és a dir, no sempre estam cent per cent d’acord
amb el resultat final, ara, per exemple, si publiquen el grup
d’edat i ens canvien l’ordre que nosaltres hem proposat, doncs
direm: no estam d’acord del tot, i ho direm allà dins i ho
pronunciam, ho anunciam i ho diem, però sí que és cert que
després és necessari un consens nacional; és necessari que el
Govern d’Espanya continuï treballant, com treballa, perquè els
puc assegurar que es deixen la pell també per aconseguir tenir
el màxim nombre de vacunes; per aconseguir establir preus
raonables, però, després, sobretot, que acompleixin les
companyies amb la producció, perquè AstraZeneca ara
s’excusa que no té planta encara disponible a Europa, però té
altres plantes, que és un poc el debat que hi ha en aquests
moments en el ministeri. Per tant, han d’acomplir els
compromisos que han adquirit amb la Unió Europea.

I totalment d’acord amb els comentaris que han fet que, tant
de bo!, crec que era el Sr. Dalmau, que tant de bo! que aquesta
compra sigui a nivell europeu. I si saben alguna manera, algun
grup parlamentari sap una manera d’adquirir vacunes
certificades i aprovades per la Unió Europea que es puguin
comercialitzar a Espanya, jo encantada de sentir-los. Fins ara,
fins a dia d’avui això no és possible.

Jo també tenc la sensació, els deia que és la desena
compareixença que faig i puc fer totes les que siguin
necessàries, perquè donar explicacions forma part de la nostra
feina i hi estic totalment disposada. Allà on governa el Partit
Popular crec que no es donen tantes explicacions i és clar que
no tenim res a amagar, absolutament res a amagar.

Em deien també que ens hem d’anticipar. Per suposat que
ens anticipam, els he plantejat avui, els he dit quins seran els
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punts de vacunació massiva quan arribin aquestes dosis de
vacuna. Els he dit que estam treballant amb els ajuntaments,
estam parlant contínuament amb els ajuntaments, amb el
Consell de Mallorca per exemple en el cas de l’Hipòdrom de
Manacor, avui he estat en contacte amb el batle de Manacor per
dir-li-ho. És a dir, estam preveient una situació hipotètica,
perquè encara no sabem si tendrem tantes dosis de vacuna per
poder vacunar d’una manera ràpida, però el que sí crec que no
és perdonable seria que les vacunes arribassin i que no
tenguéssim el personal o els llocs ja determinats i preparats per
si de cas. Per tant, per això ens anticipam i aquesta és la
planificació sanitària i la política sanitària en majúscules.

També crec que s’han donat mostres del sistema sanitari, de
la capacitat d’ampliar recursos, d’arribada de material, de
poder oferir professionals o coordinar-nos entre totes les
gerències quan fan falta professionals a una o a una altra banda
per poder donar suport, sempre estan disponibles els
professionals sanitaris i estic d’acord també amb allò que deia
el Sr. Dalmau, sense voler tal vegada, però jo crec que és
absolutament subliminal, vostès s’ho creuen, no s’ho creuen, o
criminalitzen al final el Partit Popular als treballadors sanitaris.
Fa poc vostè me va dir que l’Atenció Primària estava
desapareguda. A mi em pot fer tota la crítica que vulgui, però
si me diu que l’Atenció Primària està desapareguda, està fent
una crítica a tota l’Atenció Primària i no a mi...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Ja els he explicat que la situació del dia 27 va ser una
situació excepcional per ser el primer dia i que aquesta situació
no s’ha tornat repetir. Tenim molt clar a qui s’ha de vacunar,
quan s’ha de vacunar, com s’ha de vacunar. Tenim més de 200
persones formades a les nostres illes i en continuarem formant. 

També crec que intentar donar una visió positiva, ja els dic
que a vegades no és fàcil en una situació pandèmica, però crec
que ha canviat radicalment la posició de la població, si vostès
se’n recorden de les enquestes abans de començar la vacunació,
ningú no es volia vacunar, tothom... o moltíssima gent tenia por
a la vacuna i tothom deia que era molt prest i que en menys
d’un any, etc. Bé, això ha canviat, afortunadament hem pogut
demostrar amb més de 36.000 dosis posades que no hem tengut
cap episodi de reacció al·lèrgica greu. Per tant, les vacunes són
segures, estam protegint, com estam veient que protegeixen la
nostra gent gran que està a les residències, continuarem amb
aquesta protecció, com no pot ser d’una altra manera.

Després em deia també, Sra. Pons, quantes dosis arriben, jo
li dic, aquestes 83.600. Miri, els ho comentava abans, aquesta
setmana, ahir en varen arribar 7.020 de Pfizer, aquestes són les
que sabem que han arribat. Després les de Moderna són 1.700
i 4.800 les d’AstraZeneca, que aquestes esperam que arribin
demà, perquè és cert que cada setmana hem de patir i hem de
retardar, perquè com els he dit abans, diumenge s’havien posat
més del 99% de les dosis, per tant no tenim reserves per a
segones dosis, per continuar vacunant, per començar amb els
col·lectius de grans dependents que m’han confirmat que han
pogut començar avui, que estan vacunant-los en aquests
moments, han començat als diferents llocs.

I jo crec que hem parlat molt, saben que sempre estic a
disposició, jo crec que la ciutadania espera solucions, espera
suport, necessita poder tenir confiança en les institucions
públiques i crec que és més interessant poder debatre en una
compareixença si vacunam a Germans Escales o si hauríem de
vacunar a Son Moix, o si podem plantejar aquest
posicionament conjunt amb tots els grups parlamentaris al
ministeri d’Espanya, defensant la feina que fan tots els
professionals, no només de la sanitat, perquè ja els he dit abans
durant la compareixença, estic convençuda que si l’epidèmia va
millor en aquesta terra, és gràcies a tots els ciutadans de les
Illes Balears i al seu compromís amb tot, amb la salut, però
també amb l’economia perquè és l’única manera de tirar
endavant.

Crec que hi ha molts de temes per debatre, molt que
aprendre encara. Agraesc l’actitud de Ciutadans, d’El Pi o del
Grup Mixt, per suposat dels socis de govern, es tracta de fer
política de la salut i no antipolítica sanitària. I de la resta de
partits, no esper gaire cosa, jo crec que a tots ens jutjaran els
ciutadans. Nosaltres seguirem treballant, si les úniques
encletxes per on poden passar és accedir a un titular fàcil, la
veritat és que nosaltres en aquest sentit no hi entrarem. 

Volem treballar, estam més convençuts que mai, que és un
moment d’oportunitat per a tota la ciutadania, que la vacuna
serà part de la solució, que haurem de continuar amb les
mesures, que haurem de continuar amb molta cura per les noves
soques, per les noves variants i per tot allò que ens queda per
recuperar, també a nivell econòmic. Estam al costat dels
ciutadans, tant a nivell social com a nivell sanitari i a nivell
econòmic en la mesura del possible.

Moltíssimes gràcies a tots.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Salut i Consum. 

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