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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions?

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Francisco
Mercadal.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Llorenç Galmés.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
10614/14, pel qual es modifica l'ordenació farmacèutica de
les Illes Balears (derivat del Decret Llei 1/14).

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al debat únic del punt de l’ordre del dia
d’avui, relatiu a dictaminar el Projecte de llei RGE núm.
10614/14, pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica de les
Illes Balears.

En primer lloc passarem al debat de les esmenes que es
mantenen al projecte de llei. Per part del Grup Socialista es
mantenen les esmenes RGE núm. 272, 273, 275, 277, 281, de la
284 a la 289, 291, 294, 295, 300, 303, 305, 308, 310, 311 i
312/15.

Per defensar aquestes esmenes intervé el Sr. Thomàs, per un
temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia. Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tots i a totes.
Som avui aquí a la comissió per discutir les esmenes al decret
llei que s’està tramitant com a projecte de llei. El primer és
repetir l’argument que hi ha hagut quatre anys per fer un canvi
normatiu, si la norma vigent des de l’any 98 no era adequada, i
ara ens trobam amb un procediment d’urgència que evidentment
està condicionat per situacions molt particularitzades, com la
del president de la comunitat autònoma i la seva oficina de
farmàcia.

Evidentment hi ha bastants oficines de farmàcia autoritzades
des de fa molts d’anys i per circumstàncies de manca de decisió
política durant aquesta legislatura, totes aquestes oficines de
farmàcia no s’han tret a concurs i no s’han pogut adjudicar. Dos
eixos justifiquen teòricament aquest projecte: un és la necessitat
d’una planificació de la necessitat d’oficines de farmàcia, i un
altre és purament econòmic i del rèdit econòmic de les oficines
de farmàcia.

Hi ha una mancança des del nostre punt de vista, i nosaltres
hem presentat esmenes en aquest sentit, i és que si es necessita
millorar la planificació d’oficines de farmàcia, el que crida
poderosament l’atenció és que aquella planificació sanitària que
ja existeix, que és el Pla d’ordenació sanitària de les Illes
Balears, no està contemplada en el text original. El Grup
Parlamentari Socialista ha presentat esmenes en aquest sentit,
però no ha tengut l’aprovació del grup majoritari de la cambra.

Nosaltres ho plantejam perquè en certa manera és una
contradicció plantejar-ho com una necessitat de planificació,
que conceptualment està bé, però que la principal norma que és
la planificació sanitària a través de l’ordenació sanitària, no
estigui contemplada. Un exemple molt clar, es parla de zones
farmacèutiques, es parla d’unitats locals menors que ningú sap
què són, però en cap moment el text original no va referit al Pla
d’ordenació sanitària, zones bàsiques de salut, etc.

Evidentment aquí es planteja fer un catàleg d’oficines de
farmàcia, de necessitats, que nosaltres pensam que no és bo
posar quatre anys, per això nosaltres hem introduït esmenes que
ha de ser com un màxim de quatre anys, perquè no és bo que se
faci en un període preelectoral. Per tant, no necessàriament
estam d’acord amb aquest període de temps. És important que
a més en el catàleg, a més de les oficines de farmàcia que
puguin sortir a concurs, està contemplat en el text original que
hi hagi les farmacioles, però nosaltres també ho hem esmenat
perquè és important que els dipòsits de medicaments també hi
figurin.

El Grup Parlamentari Socialista, per una altra banda, ha
presentat diverses esmenes, per ara algunes d’elles no han
tengut el ressò que voldríem, que pretenen que aquelles oficines
de farmàcia que en un moment determinat s’arribi a la conclusió
que han de ser autoritzades i per ics circumstàncies, dins el
procediment del concurs siguin oficines de farmàcia que no
s’adjudiquin, que aquestes no quedin amortitzades, sinó que
continuïn en el catàleg i es pugui fer un concurs, que no s’hagi
d’esperar quatre anys perquè aquestes oficines de farmàcia no
es perdin i es tornin treure en un concurs, encara que sigui més
reduït, perquè prèviament s’havia pres la decisió que aquestes
oficines de farmàcia eren necessàries o són oficines de farmàcia
que queden sense titularitats perquè qualque titular s’ha
presentat per canviar d’oficina de farmàcia.

Jo també vull posar aquí en el debat, que nosaltres hem
presentat una sèrie d’esmenes d’addició que fan referència a un
aspecte molt concret i a la necessitat que els centres
sociosanitaris, que són centres que acullen persones en situació
de malaltia crònica i en situació de dependència, per tant,
sanitàriament són persones cròniques, cròniques a nivell social
i, per tant, són normalment consumidors de medicaments i
productes sanitaris, hem fet tres esmenes que intenten que els
centres sociosanitaris que tenguin més de 100 llits disposin d’un
servei de farmàcia propi, evidentment gestionat per un
farmacèutic; aquests centres si tenguessin aquest servei
farmacèutic i un apotecari, és una font de creació de llocs de
treball i, a més, aquests centres podrien no tenir un servei de
farmàcia, podrien tenir un dipòsit de medicaments, però aquest
hauria de dependre d’un servei de farmàcia d’un hospital públic
de la seva àrea.
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De la mateixa manera, si un centre sanitari té menys de 100
llits, si no comptàs, perquè ningú no ha de prohibir que hi pugui
haver un servei farmacèutic, si no comptàs amb un servei
farmacèutic, hauria de tenir un dipòsit de medicaments, on la
conselleria hauria de fer un reglament per establir procediments
d’autorització, vinculació, període màxim de vinculació, etc.
Evidentment aquests dipòsits de medicaments han d’estar
vinculats a una oficina de farmàcia de la mateixa zona i que
evidentment el titular d’aquesta oficina seria el responsable
d’aquest funcionament. I, a més a més, que només una oficina
de farmàcia pogués estar vinculada a un dipòsit de
medicaments.

Evidentment hem de parlar d’altres coses, d'una disposició
transitòria que ja vàrem dir que nosaltres mantenim les
incerteses sobre la inseguretat jurídica d’aquesta disposició
transitòria i que fins ara ningú ens ha aclarit.

I per altra banda, jo en aquest primer torn també voldria
comentar que el Grup Parlamentari Socialista ja va manifestar
que l’esmena RGE núm. 323 del Partit Popular era una esmena
que no s’hauria d’haver admès a tràmit, qualificar aquesta
esmena, perquè primer, el text d’aquesta esmena no té res a
veure amb la modificació de la Llei d’ordenació farmacèutica,
no hi ha cap article d’aquesta llei que parli de recursos humans
vinculats a l’administració pública, ni de conceptes retributius
de professionals sanitaris, de mestres, de funcionaris laborals
estatutaris o funcionaris de l’administració pública i, per tant,
això primer és un incompliment radical de l’article 118.1, que
diu clarament que la mesa de la comissió només pot admetre i
qualificar una esmena, quan s’ha produït un sentit d’unanimitat
a la mesa de la comissió.

I això no va passar, com crec que consta en acta, que encara
no ens ha arribat. Crec que això és un frau de llei i crec que
evidentment les persones que puguin donar suport a aquesta
esmena i a aquesta modificació de la Llei de pressuposts que
feia quinze dies que havia estat aprovada, això no té cap sentit
perquè no s’adapta al que diu el Reglament, ni s’adapta a
l’àmbit normatiu. És un frau de llei, nosaltres no entram en el
fons de l’esmena, però evidentment no podem tolerar que
aquesta esmena sigui ni tan sols qualificada i que per tant...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

...dur-la endavant consideram que és un frau de llei.

Nosaltres ens mantenim amb els criteris que vàrem defensar
a la ponència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS es
mantenen les esmenes RGE núm. 318 a 322/15.

Per defensar aquestes esmenes intervé la Sra. Fina Santiago,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots i a totes. Nosaltres ja
vàrem plantejar en el debat quan es va presentar aquest decret
llei que ara se tramita com a llei, en el debat de presentació
d’aquest decret llei que pensàvem que el debat ha d’estar a una
altra banda. En aquest moment Europa ens està obligant que ens
plantegem una liberalització de les farmàcies i creim que s’ha
de plantejar des de l’Estat, perquè no és un tema de comunitat
autònoma, tot i que hi ha algunes comunitats autònomes que han
fet processos de liberalització, crec que és Navarra, i crec que
és aquest debat el que s’ha de plantejar. Una vegada resolt
després podem mirar d’ordenar, Europa ens estrenyerà de cada
vegada més per fer aquest debat i prendre decisions.

Som davant d’una proposta d’ordenació farmacèutica que
sabem que té la confiança del colAlectiu de farmacèutics,
representats pel colAlegi professional, i nosaltres hem presentat
un seguit d’esmenes que pensam que milloren en dos sentits: un,
evitar la discrecionalitat màxima que de vegades té qualque
articulat d’aquesta llei, com per exemple que només tregui a
concurs el 80% de les farmàcies que podien estar aprovades.
Pensam que ha de ser el cent per cent, sobretot a determinats
articles que és a títol de l’administració que determina si
sortiran o no sortiran determinades farmàcies, una vegada que
estiguin aprovades.

Un altre dels temes en què estam d’acord amb aquest decret
llei, és que vol evitar la possible especulació de les farmàcies,
i així d’aquesta manera estableix que tots aquells farmacèutics
que hagin aconseguit una farmàcia no la podran vendre en un
nombre determinats d’anys, que són suficients per no crear una
especulació. Però també cream un punt en el qual un
farmacèutic que hagi obtingut una farmàcia i tengui més de 65
anys, perquè això va ser modificat a través d’una sentència,
aquest en concret no la pugui deixar al seu fill, perquè en
aquests moments tenim que les farmàcies es deixen en herència.
Ens podem trobar una persona major de 65 anys que pugui
concursar, que pel seu currículum (...), es retiri al cap de 2-3
anys i després la deixi en herència a un fill que no té la
puntuació suficient, però sí que té la titulació. Per tant, si a més
volem evitar l’especulació, pensam que podem millorar aquesta
situació.

Després també criteris de planificació, com hem dit abans,
a les zones bàsiques de salut. Pensam que és fonamental també
que la farmàcia, que està lligada i que està considerada com un
element de salut, estigui lligada a les zones bàsiques de salut.

I finalment també, com ha fet el Partit Socialista, rebutjar
aquest element jurídic, que més que element jurídic genera
inseguretat jurídica. És cert que hi ha subjectes que tenen
adquirits uns drets, però sí que hi ha una expectativa de dret en
relació a això, que s’apliquin criteris diferents en què van ser
concursades determinades farmàcies i que per determinats
motius no es va arribar a desenvolupar el seu procés de
finalització.
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Per tant, nosaltres hem presentat poques esmenes, pensam
que el debat no és aquest, i les mantenim. Crec que no se’n va
aprovar cap. Nosaltres a l’hora de la votació, vàrem tenir més
temps de revisar i de mirar amb deteniment algunes on ens
vàrem abstenir, i les votarem en positiu perquè pensam que
milloren el text. No votarem en positiu les del Partit Socialista
en relació que dins els centres sociosanitaris de més 100
persones hi hagi una farmàcia. Creim que aquest és l’objectiu
d’una residència. Una residència ha de ser el més semblant..., o
una farmaciola. Entenem la bona voluntat d’aquesta esmena, per
això ens hi abstendrem, però pensam que s’han d’ordenar d’una
altra manera els possibles abusos com el que hem tengut del
president Bauzá, que es va adjudicar una residència quan era
regidor d’urbanisme...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Santiago, cíñase a las enmiendas y no hagamos aquí
interpretaciones...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Jo faig un debat polític i vostè no em pot limitar el meu
debat polític, eh?, i ara ho tornaré repetir: el Sr. Bauzá quan era
regidor d’urbanisme va fer ús, va fer ús de ser polític per posar-
se una residència a 500 metres de la seva farmàcia, quan era
regidor d’urbanisme del municipi en concret. I això és un ús
polític i no s’hi va abstenir tan sols, quan hi tenia interessos
clars. I això és un debat polític i entenc l’esmena del Partit
Socialista que vol evitar aquests abusos, però no estam d’acord
en la forma. Per això he explicat aquest tema. 

Pensam que hi ha d’haver altres fórmules, nosaltres vàrem
presentar una proposició no de llei que simplement deia que
totes aquelles residències concertades amb l’administració
pública tenguessin l’obligació de comprar els productes
farmacèutics no sols a una farmàcia, sinó a les farmàcies de la
zona. Això per exemple passa la residència de la Bonanova, fins
que hi va haver una farmàcia. La residència de la Bonanova té
unes característiques especials, són 600 places. Nosaltres
pensam que aquesta unitat de 100 persones no justifica la
proposta del Grup Socialista, tot i que entenem la seva voluntat
i per això ens hi abstendrem.

També coincidim amb el Partit Socialista, que efectivament
la proposta que fa el Partit Popular de modificar l’estructura
salarial de colAlectius sanitaris a través d’una llei de farmàcia,
això reglamentàriament jo crec que no és possible. Esperam
aquest informe que ha solAlicitat el Partit Socialista. A més a
més, el debat es va produir a escassos 20 dies que el Partit
Popular presentés aquesta esmena, on hi va haver esmenes als
pressuposts que demanaven concretament la incorporació
d’aquest assignació econòmica al colAlectiu de professionals
sanitaris, i el Partit Popular hi va votar en contra. I ara utilitza
la legislació d’ordenació de farmàcia per incorporar-ho. Ha
tengut pressions sindicals, tots les coneixem, a nosaltres també
ens varen arribar tots els documents que havien enviat a tots els
partits i al Govern; s’atraquen unes eleccions, volen
tranquilAlitat en el sector sanitari i aquesta és una forma de fer-
ho, però amb l’estructura com ho fan, la forma com ho fan és
totalment inacceptable en el nostre entendre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passam al Grup Popular, té la paraula el Sr.
Rubio, per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull aprofitar per manifestar
la nostra satisfacció des del Grup Parlamentari Popular per les
feines que es varen fer en la ponència d’aquesta llei, on vàrem
aprovar des de la nostra formació política quinze esmenes
presentades pel Grup Parlamentari Socialista i per tant, hi ha
una voluntat de consens, hi ha una voluntat de poder arribar al
major acord. Per això també vàrem deixar pendent una sèrie de
transaccions, que varen ser proposades per part del nostre grup
parlamentari, per tal que fossin debatudes en aquesta comissió.

Vull recordar que vàrem proposar a l’esmena RGE núm. 286
una transacció, on proposàvem deixar la redacció tal qual i al
final de l’articulat afegir: “i el Servei de Salut de les Illes
Balears”. Aquesta transacció quedava pendent.

Després també he justificat que varen votar en contra de la
287 perquè pensam que on diu “de titularitat pública” s’ha de
substituir per “de titularitat i finançació pública concertada”,
entenem que això complica la regulació d’una manera
innecessària perquè es tracta -pensam nosaltres- de donar
facilitats i de no complicar la redacció del text.

L’esmena 289, que també va quedar pendent de transacció,
seria substituir el que ens proposa el grup proposant per
“hospitals integrats dins la xarxa pública hospitalària”.

Quant a l’esmena 291, que vàrem donar el nostre rebuig,
pensam que els dipòsits és una cosa contingent, que per tant
complica aquesta regulació i és irrellevant a efectes de
planificació. Per tant pensam que no s’ajustaria a l’esperit i
l’objecte d’aquesta llei.

Les 292 i 293 queden incorporades a l’informe de ponència,
per tant aquestes ja estan votades a favor. 

A la 294 vàrem votar no perquè el criteri que estableix la llei
és el de l’Institut Nacional d’Estadística, l’INE, i per tant afegir
altres indicadors consideram que va en contra un poc també de
l’esperit de la llei, donaria inseguretat jurídica i es tracta de tenir
un criteri fix i establert, i pensam que l’INE és el més adient per
al tema de planificació i ordenació farmacèutica. Després..., el
mateix amb l’esmena 297, que també la vàrem rebutjar, que és
referent a fons d’informació; insistim que pensam que l’INE
seria el fons d’informació més important.

Després a l’esmena 300 també nosaltres proposàvem una
transacció al Grup Parlamentari Socialista; s’acceptaria afegint-
hi “el Servei de Salut de les Illes Balears”; per tant nosaltres
demanaríem si és possible aquesta transacció per donar el nostre
suport. 
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Després a l’esmena 303 del Grup Parlamentari Socialista
plantejaríem també una proposta de transacció, i la redacció que
proposaríem seria: “Una vegada aprovat, com a màxim cada
quatre anys, el catàleg d’oficines de farmàcia, s’ha de convocar
un concurs en un termini de sis mesos per a l’adjudicació d’un
mínim del 80% de les oficines vacants i deixar la resta per al
quadrienni posterior. No obstant això, si és necessari per satisfer
les necessitats de la població, es poden treure a concurs abans
que es compleixi en nou quadrienni o es realitzi una nova
revisió de catàleg -això seria introduït nou- totes o algunes
d’aquestes farmàcies del 20% restant -perquè estàvem parlant
del 80, per tant seria afegir “del 20% restant”, coma-, com
també aquelles que hagin quedat vacants al concurs o s’hagin
renunciat per l’adjudicatari”. Punt seguit, i després: “En
qualsevol cas s’han de treure a concurs de manera prioritària les
oficines de farmàcia que tenguin els mòduls de població més
elevats. Les oficines de farmàcia que no hagin estat objecte de
procediment de concurs o que romanguin vacants per qualsevol
altra causa s’han de revisar amb l’aprovació dels catàlegs
successius”. Aquesta seria la nostra proposta de transacció, que
la tenim redactada, i si anàs bé la donaríem als serveis jurídics
perquè la puguin incorporar.

Després... l’esmena 305; aquesta la vàrem rebutjar, per
tant...; efectivament, a aquesta no li donarem el nostre suport.
La 306 sí que la vàrem acceptar; al principi ens vàrem plantejar
si fèiem una transacció però al final ens anava bé i ens semblava
bé la redacció presentada pel Grup Parlamentari Socialista.

La 308 és no, per tant a aquesta no li donarem el nostre
suport. La 310, a aquesta vàrem votar no d’entrada, però sí que
li donarem el nostre suport, la 310; efectivament donarem
suport a l’esmena del Grup Parlamentari Socialista.

A la 311 també hi ha una proposta de transacció; seria deixar
talment la redacció que proposa el Grup Parlamentari Socialista
de l’article 52.2, i llevar les darreres dues línies, per dir-ho de
qualque manera, on diu “funcions del farmacèutic responsable
i els requisits tècnics sanitaris”, punt seguit, i després llevar tota
la resta, llevar “la resolució que autoritzi els dipòsits esmentats
haurà de fer constar...”; tot això es llevaria. Per tant estaríem
d’acord fins a “...i els requisits tècnics sanitaris”.

A l’esmena 312 també proposam una transacció; seria afegir
a l’article 52.3 el següent paràgraf: “No obstant això, els centres
de titularitat pública de manco de 100 llits d’han de vincular a
un servei de farmàcia de la xarxa pública”, seria afegir aquest
paràgraf; després de “dipòsit de medicaments”, punt seguit i
afegir aquest paràgraf.

Després ve tota una sèrie d’esmenes del Grup Parlamentari
MÉS que..., bé, ja vàrem comentar que no donaríem suport
concretament a la 318... En fi, nosaltres pensam que es manté
tota la redacció que argumenta el 80%, per tant aquesta esmena
no se sosté, aquí es parla d’un cent per cent i estam parlant d’un
percentatge que es manté i que se sosté al llarg de tota la llei, i
s’ha de treure totes..., clar, perquè aquí es diu que les oficines de
farmàcia que no hagin estat objecte de procediment de concurs
o que romanguin vacants per qualsevol altra causa s’han de
revisar amb l’aprovació del catàleg successiu, però és que s’han
de treure totes, no les que tenen més elevat sinó que s’han de
treure totes a concurs. Per tant no estam d’acord amb aquesta
esmena.

La 319 pensam que està vinculada a l’anterior. La 320 veim
que és contrària a l’article 14 de la Constitució Espanyola, per
tant pensam que és discriminatòria per qüestions d’edat, (...)
“...l’adjudicatari per concurs d’una oficina de farmàcia hagi
aconseguit l’adjudicació amb més de 65 anys no podrà deixar-la
en herència”; bé, és una discriminació, estàs discriminant una
persona que té més de 65 anys, i nosaltres consideram que això
és inconstitucional.

La 322, no necessàriament ha de coincidir el plantejament
que es fa, és a dir, la planta farmacèutica és la divisió del
territori en zones farmacèutiques i, si escau, unitats territorials
menors en les quals hi ha d’haver com a mínim una oficina de
farmàcia, s’han d’adaptar a les zones bàsiques de salut. No té
per què estar lligada, no?, a zones farmacèutiques per més que
per posar una farmàcia; per tant nosaltres pensam que no té per
què coincidir, amb la qual cosa no estaríem d’acord amb aquest
criteri.

Les esmenes del Partit Popular varen quedar acceptades. 

Després tampoc no donarem suport a la disposició
transitòria de supressió que planteja..., l’esmena de supressió
que planteja de la disposició transitòria el Grup Parlamentari
MÉS. I..., després queden unes esmenes que són a l’article 2 de
la... No, un segon..., del Grup Parlamentari Socialista..., sí, seria
la 272 del Grup Parlamentari Socialista; també proposam una
transacció, i seria afegir al paràgraf del grup proposant “de
forma que es garanteixi una prestació farmacèutica adequada a
tota la població en tot el territori de la seva competència”, i això
vàrem dir que era en funció d’una sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, que ens obligaria a reconduir
aquesta redacció amb aquest afegit que proposaria el Grup
Parlamentari Popular. Si no s’accepta no ens quedarà més remei
que votar que no.

I em pens que la resta d’esmenes ja va quedar clar en el
debat de ponència, eh?, varen quedar clares en el debat de
ponència les que sí que donàvem suport...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

...i les que no donàvem suport. Per tant si de cas ja deixaré per
al següent torn la meva intervenció, per continuar.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.



1302 SALUT / Núm. 91 / 30 de gener del 2015 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per al torn de rèplica té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sra. Presidenta, podríem fer un petit recés?, perquè s’han
proposat moltes propostes d’esmenes, per tenir clar què és el
que es proposa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.

Suspenem per uns minuts la comissió.

LA SRA. PRESIDENTA:

(Inici d'intervenció no enregistrat)

... per cinc minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bé, un cop aclarides les peticions de transacció del Grup
Parlamentari Popular, vull manifestar sobre l’esmena 286 que
queda redactada tal com se suggeria a l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista; a la 289, el Grup Parlamentari
Socialista no accepta la proposta del Grup Popular; l’esmena
300 nosaltres no acceptam..., perdó, mantenim l’esmena perquè
no hem arribat a un acord amb el Partit Popular; la 303, que
també proposaven modificar-la, el Grup Parlamentari Socialista
no l’accepta, i després passam a l’esmena que proposa, la
transacció que proposa el Grup Parlamentari Popular a la 311 i
la 312, el Grup Socialista les accepta, i també acceptam la
proposta que fa a la 272, que també la proposam. La resta
d’esmenes, el Grup Parlamentari Socialista les votarà
exactament com va fer a la ponència. 

Perdó, vuitant..., la 286, hem arribat a un acord, si ho he
entès, que quedaria redactada tal com marca l’esmena del Grup
Parlamentari Socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perfecto. Tiene la palabra la Sra. Santiago, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, el vot del Grup MÉS en principi seria a favor, sí, a la
290, a la 292, la 293, la 301, la 302, la 304, la 306, 307, 309,
326, 276, 278, 279, 280 i 282.

Ens mantenim en l’abstenció a les esmenes 327, 328 i 325.

Donam el vot afirmatiu a les 274, 283 i 281.

Votam en contra de la 324 i de la 323.

I de les abstencions que vàrem mantenir en ponència
canviam de vot i a la 284 deim que sí, a la 285 votam que sí, a
la 286 votam que sí, a la 288 votam que sí, a la 298 votam que
sí, la 300, sí; la 305, sí; la 319, sí; la 322, sí, amb les propostes
de transacció que ha acceptat en aquest moment el Partit
Socialista; i també votam que sí a la 272, a la 273, a la 275 i a
la 277 en què vàrem mantenir abstenció. 

De la mateixa manera votam que sí a les 287, 291, 294, 295,
296, 297, 299 i 308. Mantenim l’abstenció a la 310, 311, 312 i
281. No acceptam la 303. I en relació amb les nostres, les
mantenim per al debat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el Sr. Rubio, per un temps de cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sí, efectivament, des del
Grup Parlamentari Popular la 286, que és una esmena del Partit
Socialista, a la qual nosaltres plantejàvem una transacció, al
final acceptarem l’esmena tal i com està redactada per part del
Grup Parlamentari Socialista, per tant, votarem sí.

A la 289, on nosaltres hem presentat una transacció, hem
plantejat una transacció, no ha anat bé, per tant, no hem arribat
a un acord i, per tant, votarem no.

A la 300, efectivament, com deia el portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, també hem plantejat una possibilitat de
transacció, no ha anat bé i, per tant, votarem no a aquesta
comissió, tot i que deixarem el debat obert per a sessió plenària.

L’esmena 303, també votarem no perquè també hem
plantejat una transacció i no s’ha arribat a un acord. A l’esmena
310, votarem sí a tota la redacció de l’esmena, per tant, sí li
donarem suport.

I a la 311..., hem plantejat una transacció que sembla que ha
anat bé i, per tant, hem arribat a un acord, seria suprimir la
darrera frase: “la resolució que autoritzi els dipòsits esmentats
haurà de fer constar la dotació de medicaments i productes
sanitaris tenint en compte la població i les patologies més
freqüents”. Això se suprimiria i quedaria la modificació tal com
s’ha plantejat, la resta de l’esmena. Per tant, sí donarem suport
a aquesta transacció.

I a la 312, igualment, el nostre grup parlamentari ha
proposat incorporar un altre paràgraf, una altra frase que seria
després de la redacció del grup proposant afegir: “no obstant
això, els centres de titularitat pública de menys de 100 llits
s’han de vincular a un servei de farmàcia de la xarxa pública”.
Amb aquest afegit feim una transacció i ha anat bé al Grup
Parlamentari Socialista i al Grup MÉS, crec, i per tant, es votarà
a favor.
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Després, la 272 del Grup Parlamentari Socialista, que diu...,
efectivament aquí nosaltres hem proposat una transacció que
seria afegir: “de forma que es garanteixi una prestació
farmacèutica adequada a tota la població en tot el territori de la
seva competència”;  i això en virtut d’una sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea que vincula el tema
competencial, no?, l’àmbit territorial i competencial i, per tant,
ordena que es determini això a la llei perquè no pugui afectar o
envair altres competències o altres... bé, demarcacions, per dir-
ho d’una manera..., d’altres territoris. Per tant, en principi amb
aquesta redacció donarem suport a aquesta esmena.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara farem una suspensió perquè el Sr.
Lletrat pugui fer un nou ordre... per a la votació, un nou ordre
de seguiment de la votació i suspendrem uns minuts.

LA SRA. PRESIDENTA

(Inici de la intervenció no enregistrat)

...una per una, procurarem anar lentament perquè puguin
cercar. 

Les esmenes 310 i 286, entenc que són aprovades per
unanimitat, la 310 i la 286.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La 310?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, 310. 

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

La 286, sí; a la 310 MÉS manté l’abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, llavors passam... la votam.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Hem mantingut l’abstenció, 310. A la 310, la 311 i la 12 i la
181...abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

I el PSOE i el PP, sí que seria... un, dos, tres... bé, votació....

(Remor de veus)

Sí, sí, sí... tres, quatre...

Sí, sí, sí, i la 310 és la que queda aprovada per 10 vots a
favor de... PP...

(Pausa)

La 310 queda aprovada per 9 vots a favor i 1 abstenció del
Grup MÉS.

Passam a la votació de les altres esmenes, començarem per...

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Perdoni, Sra. Presidenta, però són 10, no 9.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té raó, són 10, 10 vots a favor.

Passam a les esmenes del Grup Socialista, tenim la 272...

(Remor de veus)

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Nosaltres demanaríem votació separada, si és possible.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, anirem esmena per esmena... 272...

(Remor de veus)

Queda aprovada per unanimitat, supòs, queda aprovada per
unanimitat.

La 273, del Partit Socialista... 

Vots a favor?, no..., un, dos, tres, quatre, 4 vots a favor i 7 en
contra. Queda rebutjada.

La 275.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

Queda rebutjada.

La 277.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 281.

Vots a favor?... 81...

(Remor de veus)

Vots a favor? 3.
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Abstencions? 1.

Vots en contra? 7.

La 284.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 285.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 287.

Vots a favor? 4... ah, no, 287..., 287...

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 288.

Vots a favor?, vots a favor, 4.

Vots en contra? 7.

La 289.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 291.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 294.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 295.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 296.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 297.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 298.

Vots a favor?...

(Remor de veus)

...298...

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 299... 299.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 300.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 303.

Vots a favor? 3.

Vots en contra? 8.

La 305..., la 305 del Grup Socialista.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 308.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

La 311, que tenia una transacció.

Vots a favor?, no sé si hi ha unanimitat o no... el Grup
MÉS?, no... bé, són 10 vots a favor.

Abstencions? 1, del Grup MÉS.

La 312, que també tenia una transacció.

Vots a favor?, tornam tenir 10 vots a favor.

Abstencions? 1, del Grup MÉS.
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Ara passam la votació de les esmenes del Grup MÉS.

La 318.

Vots a favor? Vots a favor..., únicament del Grup MÉS.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3.

La 319.

Vots a favor?... sí, la 319 del Grup MÉS... vots a favor, 4.

Vots en contra? 7.

La 320.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3.

La 321.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 7.

Abstencions? 3.

La 322.

Vots a favor? 4.

Vots en contra? 7.

Idò ja queda feta la votació.

Finalment, passam a la votació de l’articulat del projecte de
llei, si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la denominació del títol del projecte de llei i de la disposició
final.

Vots a favor? Hi ha unanimitat.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
dels articles 1 i 2 i de la disposició transitòria i l’exposició de
motius.

Vots a favor? Els vots a favor són 7.

Vots en contra? Vots en contra...

Abstencions? 4.

Si cap grup no demana votació separada, votació conjunta
de la disposició transitòria nova, disposició derogatòria i
disposició final primera.

Vots a favor? 7.

Vots en contra? 

Abstencions? 4.

En conseqüència, queda dictaminat el Projecte de Llei RGE
núm. 10614/14, pel qual es modifica l’ordenació farmacèutica
de les Illes Balears. 

Així mateix es recorda que, d’acord amb el que estableix
l’article 125 del Reglament de la cambra i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les 24
hores següents a la data d’acabament del dictamen, en escrit
adreçat a la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament, hauran de
comunicar els vots particulars i les esmenes que, havent estat
defensats i votats en comissió i no incorporats al dictamen,
pretenguin defensar en el Ple.

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