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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió i demanaria si es produeix qualque substitució.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Xico Tarrés. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

I. Proposició no de llei RGE núm. 5001/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a eliminació de l’oli
de palma a l’alimentació.

Idò passam al debat del primer punt de l’ordre del dia que
és relatiu a la Proposició no de llei RGE núm. 5001/17. I
començam el debat amb la defensa per part del Grup
Parlamentari Mixt que és qui ha presentat aquesta proposició
no de llei, relativa a l’eliminació de l’oli de palma a
l’alimentació. Per a la seva defensa té la paraula la Sra.
Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Vamos a ver, Ciudadanos trae aquí en
esta Comisión de Salud una iniciativa que quiere centrar el foco
en el debate sobre el aceite de palma. Y es una iniciativa que la
hemos registrado en la Comisión de Salud, pero bien se podría
haber registrado perfectamente en la Comisión de Asuntos
Sociales y Derechos Humanos, o se podría haber registrado
también en la Comisión de Comercio. 

En un principio, si leemos los puntos a los que se insta en
esta iniciativa, es verdad que podría parecer que estamos
aprobando una mejora única y exclusivamente para nuestra
salud, para la salud de los baleares, pero realmente si esta
iniciativa se aprueba, estaremos consiguiendo muchísimo más.
Porque desde Ciudadanos creemos que en la salud y en la
alimentación no todo vale, pero tampoco todo vale en las
relaciones comerciales internacionales.

Primero empezaré por la iniciativa en si. Nosotros creemos
que no puede primar en la industria alimentaria el abaratar el
producto, a costa de disminuir su salubridad. Poco a poco
durante estos años hemos visto que las empresas han ido
optando por ir sustituyendo en los aceites de semilla
insaturados, es decir, líquidos a temperatura ambiente, como el
girasol, la oliva o el soja, por el aceite de palma, única y
exclusivamente porque su precio es mucho más económico y
abarata el producto. Aún sabiendo que el aceite de palma,
debido a la alta proporción que tiene en su molécula de ácidos
grasos saturados, que confieren a que la molécula a 30 grados
ya sea sólida, sabiendo esa composición química que hace que
solidifique a 30 grados y por lo tanto, tenga los mismos efectos
que una grasa, es decir, dé problemas cardiovasculares y se
acumule en las arterias tamponándolas. 

Aún así, el aceite de semillas, como el de oliva, el de soja,
o el de girasol, ha sido retirado y ha sido sustituido por el aceite

de palma. Hasta en los productos para bebés se ha descubierto
que se utiliza el aceite de palma, porque además es un
estabilizante y conservante también, ya digo, se ha descubierto
porque hasta hace poco, las empresas vendían todos los
productos con el nombre genérico de “aceite vegetal”, en vez
de informar a los ciudadanos que este aceite vegetal era aceite
de palma, porque si un ciudadano se informa, pues vería que el
aceite de palma es tan perjudicial para la salud como una grasa,
¿no?

Entonces nosotros traemos aquí una iniciativa, donde
tenemos una serie de puntos, que son el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6,
que los voy a leer, y luego comentaré un poquito el punto 1.
Nosotros creemos que ya desde hace 20 años se está
implantando un modelo de alimentación que genera graves
problemas para la salud, puesto que prevalece el precio a la
salud de la persona y son alimentos con grandes aditivos y
entre ellos el aceite de palma. 

Y entonces, en el punto 2 planteamos que el Parlamento de
las Islas Baleares acuerde instar al Gobierno del Estado a
entablar negociaciones con las empresas del sector alimentario,
con el fin de que se abandone su uso para fines nutricionales.
Nosotros sabemos que este producto no se puede prohibir,
obviamente, y también sabemos que las empresas tienen la
libertad de poder utilizarlo o no utilizarlo. Pero sí consideramos
que es posible y es bueno que el Estado negocie con las
empresas, de hecho ya se está haciendo, por eso admitiremos
la enmienda del Partido Popular, porque es verdad que desde
hace un tiempo a esta parte, es cierto que las empresas poco a
poco están volviendo a eliminar este aceite de palma, sobre
todo las grandes empresas que saben de este perjuicio y no
quieren que se les asocie a su marca, pues entablar estas
negociaciones para que las empresas poco a poco vayan
dejando el uso del aceite de palma.

En el siguiente punto decimos que el Parlamento de las Islas
Baleares insta al Gobierno a supervisar el cumplimiento del
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2011, sobre la información alimentaria, de tal
manera que se facilite al consumidor por parte de las empresas
alimentarias lo que lleva el producto. Nosotros, como ya hemos
comentado antes, muchos productos todavía siguen llevando
únicamente aceite vegetal, de tal manera que es un engaño al
ciudadano. Y queremos que supervise que se está cumpliendo
este Reglamento.

En el siguiente punto instamos al Govern balear, aquí ya a
nivel autonómico, a llevar a cabo las medidas oportunas para
limitar el consumo del aceite de palma en menores de edad,
eliminando dicho producto en la elaboración de los menús de
los centros escolares sostenidos con fondos públicos. Y esto
mismo también lo llevamos para hospitales gestionados por el
ib-salut y para residencias sociosanitarias.

Nosotros ponemos las medidas oportunas para limitar el
consumo porque sabemos que habrá productos que será
imposible, porque todavía a todos los niveles se está
empezando a tener en cuenta que este producto no es bueno
para la salud, y encima tiene unas repercusiones sociales que
ahora veremos importantes. Por lo tanto, al menos que se lleven
las medidas oportunas para ir limitando todos aquellos
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productos que lleven aceite de palma, en todo lo que dependa
del Govern balear.

Y después tenemos un punto 1, donde decimos que el
Parlamento de las Illes Balears acuerda instar al Estado a llevar
a cabo una campaña de sensibilización y consumo responsable
del aceite de palma, por su impacto medioambiental y social en
su producción, así como su potencial influencia negativa en la
salud. Aquí yo he puesto “consumo responsable del aceite de
palma” no porque consumir sea siempre comer, es porque
consumir..., tu eres una persona que compra productos y tienes
que saber que muchos de ellos pueden llevar aceite de palma.
Por ejemplo, todas las empresas de biofuel, o de biodiesel, hay
muchísimas empresas que lo que están haciendo es utilizar el
aceite de palma para realizar ese biodiesel, no sé si lo he
comentado antes, pero el aceite de palma se extrae primero
arrasando en Malasia y en todos los países tropicales donde el
clima hace que se pueda cultivar la palma, lo primero que se
hace es arrasar y después sembrar la palma. 

Entonces claro, nos preguntamos por qué vas a utilizar
biodiesel, creyendo que estás haciendo un bien al planeta,
cuando realmente este biodiesel se extrae de arrasar con todos
los bosques tropicales de Borneo, arrasar con todas las
poblaciones que viven en esas tierras, que luego se quedan sin
lugar donde vivir, incluso muchas empresas no tienen la
dignidad laboral que deben tener esos trabajadores. O por
ejemplo muchos productos cosméticos que se utilizan, que
antes usaban otro tipo de producto para crear la untuosidad y
ahora usan el aceite de palma también. Entonces se tiene que
ser..., yo creo que en este mundo de la globalización puede ser
una oportunidad para que, ya que existen estas relaciones
internacionales, seamos capaces desde todos los estamentos y
desde todas las personas ser vigilantes, ser buenos
consumidores, y decir que no todo vale, que la industria y las
relaciones comerciales son buenas porque podemos globalizar
los derechos humanos, podemos globalizar la economía
sostenible, pero para ello tenemos que ser todos muy activos y
no podemos dormirnos en los laureles.

Por eso creo que desde aquí sí que podemos hacer que este
govern diga, no solamente por salud, limitar lo más posible en
la elaboración de los productos en los comedores de los que es
responsable este aceite de palma, porque es malo para la salud
y hay empresas que lo pueden substituir por otro tipo de aceite. 

Y después también, pues eso, instar al Gobierno del Estado
a que haga una campaña de sensibilización de este producto
porque, por ahora, no se está extrayendo y produciendo con las
condiciones en que debería hacerse, aprovechándose de que en
estos países no existe una legislación acerca del territorio.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. S’han presentat, per part del
Grup Parlamentari Popular, les esmenes RGE núm. 6936, 6937
i 6938/17, i per a la seva defensa té la paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. A la introducció de la PNL ja s’han
explicat els fonaments tècnics, mediambientals, socials i
sanitaris que l’avalen, amb els quals estam d’acord i no
afegirem res més. 

Altra cosa són les propostes, que crec que mesclen, sobretot
en el primer punt, un poc totes les finalitats. El plantejament
d’aquesta PNL s’havia mirat..., almenys aquest grup
parlamentari l’ha mirat des del punt de vista d’alimentació. En
aquest sentit el que també s’ha de dir, per tant, és que l’Agència
Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició,
AECOSAN, en línia amb les directrius europees de salut, ja
està treballant, com ha dit la portaveu de Ciutadans, amb la
indústria alimentària i altres implicats en la millora dels
aliments, com disminució de sucre, disminució de sal,
disminució de greixos saturats, etc. 

Així s’està elaborant el Pla nacional de col·laboració per a
la millora dels aliments i les begudes 2017-2020, en el qual hi
ha una referència a la sol·licitud de substitució progressiva dels
olis saturats per altres de més saludables, segons anunci fet el
mes passat pel ministeri. Aquest pla va ser anunciat per la
ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, i es va donar com
a termini per presentar-lo aquest any 2017; és un pla que es
basa en les conclusions del Consell Europeu de juny de 2016,
en què s’instava els estats membres a elaborar una planificació
per ajustar les proporcions de sal, greixos i sucres, en
coordinació amb els agents del sector, a les pautes establertes
en el grup d’alt nivell de nutrició i activitat física de l’Agència
de Salut de la Comunitat Europea.

Per tant ja s’està treballant amb els sectors de fabricació,
distribució i catering perquè es comprometin a reformular els
diferents productes, sobretot els consumits fonamentalment pels
boixos. Per això en el punt 2 de la PNL hem presentat aquesta
esmena, que segons la portaveu de Ciutadans queda acceptada,
i per tant en aquest sentit aquest punt ja el votaríem a favor.

Quant al punt 3, el Reglament de la Unió Europea núm.
1169/2011, del Parlament Europeu, obliga des de desembre de
2014 al fet que figuri la denominació d’aceites vegetales o
grasas vegetales, seguides immediatament d’indicacions amb
l’origen específic del vegetal, per la qual cosa, si contenen oli
de palma, obligatòriament aquesta menció ha de figurar a
l’etiquetat del producte. Per altra part l’Estatut d’Autonomia de
les Illes Balears estableix la competència en consum dins el
marc de l’article 149 de la Constitució; també la protecció dels
interessos dels consumidors i usuaris s’imposa a la totalitat dels
poders públics en virtut de l’article 51 de la Constitució; i la
Llei general de sanitat, a l’article 40, insta a establir relacions
i informacions recíproques entre les administracions. Per això
en el punt 3 havíem presentat aquesta esmena, en el sentit que
després d’instar al Gobierno del Estado posar també instar el
Govern balear.

Quant al punt 1, he de dir que des del 2012 al 2016 l’Institut
Carlos III ha destinat 23 milions d’euros a 230 projectes sobre
salut i nutrició, i al mateix temps s’han fet iniciatives per
fomentar l’alimentació saludable a través de la publicitat. Ja dic
que aquest abordatge d’aquest punt l’hem fet més des del punt
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de vista alimentari, no hem tengut en compte altres temes.
Aquest punt 1 de la PNL, per altra part, no té en compte altres
elements perjudicials per a la salut com poden ser la sal, l’excés
de sucre, l’oli de coco, les mantegues, els greixos trans, l’excés
calòric, etc., i dóna la possibilitat de fer creure que amb
l’eliminació d’aquest oli de palma nociu l’alimentació ja es
converteix en saludable, i res més lluny de la realitat. La
informació sobre l’alimentació no es pot centrar en una
substància per poc saludable que sigui, perquè n’hi ha d’altres
que també ho són, per la qual cosa hem presentat una altra
esmena al punt 1 en el sentit que l’abordatge d’aquest problema
des del punt de vista alimentari -llavors ja podem parlar de si
feim altre tipus de derivacions de tipus mediambiental o...
ecològic-, es tractava de substituir “... y consumo responsable
de aceite de palma”, englobar-ho dins un concepte més ample,
com he dit a l’exposició, de l’alimentació saludable i, si es vol,
reforçar el paper de l’oli de palma com un agent que no és
saludable.

En els punts 4, 5 i 6 plantejam el mateix que al punt 1, és a
dir, hi ha un pla nacional per a la millora dels aliments i les
begudes que s’ha de fer públic abans que acabi l’any i que va
en aquest sentit, però dins el concepte global d’alimentació
saludable, per la qual cosa el Govern és el que ha de decidir si
elimina de forma immediata aquest oli a les instal·lacions que
són de la seva competència, o ho fa dins un marc més global
d’alimentació saludable amb restriccions d’aliments que
tampoc no són saludables, o bé espera les directrius d’aquest
pla.

Per les raons exposades, si s’accepten les esmenes
lògicament votarem a favor del punt 2; al punt 1 i a les esmenes
1 i 3 la portaveu no s’ha pronunciat. I quant a la resta de punts,
si queden tal com estan nosaltres ens abstendríem.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Per part del Grup Parlamentari
Socialista s’ha presentat l’esmena RGE núm. 6967/17 i, per a
la seva defensa, té la paraula la Sra. Maria José Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president, bona tarda a tots. He de dir en relació
amb aquesta proposició no de llei que efectivament compartim
l’exposició que ha fet la portaveu de Ciudadanos, i així mateix
la intenció que té la proposició no de llei. Ha fet una explicació
del que és l’oli de palma, d’on ve, com es cultiva i per què és
tan econòmic i per açò s’empra a gran part d’indústries de
menjar, no només de menjar sinó també cosmètiques, i hem de
dir que l’oli de palma, a diferència de la majoria d’olis
vegetals, conté un alt nivell de greixos totals saturats, al voltant
d’un 45%. 

Hem de recordar però, també, que la normativa europea
entén que l’oli de palma és un producte legalment
comercialitzat per al consum humà, i regula també l’etiquetatge
que han de tenir els productes que l’inclouen perquè el
consumidor pugui saber exactament si l’està consumint o no
quan consumeix aquell producte determinat. 

En relació amb els punts de la proposició no de llei 1, 2 i 3,
amb les esmenes del Partit Popular que la portaveu de
Ciudadanos ja ha anunciat que acceptaria, no hi hauria cap
inconvenient per acceptar-ho. Ara, els punts fals 3, 4 i 5, que
nosaltres deim a la nostra esmena 4, 5 i 6, perquè realment té
sis punts però hi ha aquest error de numeració perquè es
repeteix un 3 dues vegades, clar, el problema que té la
proposició no de llei, el problema que té el Grup Parlamentari
Socialista per acceptar aquests tres darrers punts, és que en el
primer..., bé, els tres es refereixen als menús, diguéssim, que
prepara la mateixa administració a centres escolars, a hospitals
i a residències sociosanitàries. En els tres punts s’acaba
demanant que s’elimini aquest producte, l’oli de palma, en
l’elaboració dels menús, si bé en el primer punt diu: “...para
limitar el consumo del aceite de palma en los menores de edad
eliminado dicho producto” en l’elaboració dels menús dels
centres escolars i, com he dit, demana aquesta eliminació
també, “medidas oportunas para eliminar del menú de los
hospitales y para eliminar del menú de las residencias
sociosanitarias”. Clar, aquesta eliminació realment és
pràcticament impossible, i així també el portaveu del Partit
Popular, quan ho ha explicat, no només es tracta de l’oli de
palma sinó que es tracta també d’altres productes que poden
distorsionar aquesta dieta saludable perquè també tenen aquests
greixos saturats.

Per tant li proposaríem una esmena, que la modificaré
parcialment perquè m’he adonat que hi ha petits errors, que
llegeixo textualment com quedaria, seria: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a treballar
conjuntament amb la Conselleria d’Educació, Conselleria de
Salut i Consellera de Benestar Social, -perquè es refereix a
aquestes tres tipus de menús-, i aplicar les mesures legals per
limitar, -no prohibir, perquè entenem que és pràcticament
impossible, però limitar- el consum de greixos saturats i en
especial l’oli de palma i fomentar una dieta saludable com la
mediterrània.” 

Aquest redactat el Grup Parlamentari Socialista proposa que
substitueixi els tres darrers punts de la proposició no de llei per
poder-hi donar suport, perquè, com he dit abans, el fet de
prohibir jo crec que no és el camí per fomentar aquesta dieta
saludable, a part que és una qüestió, o és una sol·licitud que és
pràcticament impossible.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Camps. Podria tornar llegir
l’esmena in voce, o la modificació...

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Sí. Seria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de les Illes Balears a treballar, conjuntament amb la Conselleria
d’Educació, Conselleria de Salut i Consellera de Benestar
Social, i aplicar les mesures legals per limitar el consum de
greixos saturats i en especial l’oli de palma”, i la resta quedaria
igual: “i fomentar una dieta saludable com la mediterrània”.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Ara per fixació de posicions
correspon ara al Grup Parlamentari Podem. Té la paraula la
Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes a tots i a totes.
Bé, de vegades un s’oblida que les exigències del mercat, en
què la competitivitat preval per sobre de certes premisses
ètiques i en aquest cas saludables. L’altre dia escoltava en un
programa com una empresa que elaborava brioixeria, deia que
era impossible ara per ara elaborar amb altres productes que no
fos l’oli de palma, perquè el producte final doblaria el preu, no
per la impossibilitat de fer-ho, sinó per la competitivitat que
això suposaria. Hem de reconèixer que ens hem acostumat a
pagar per a certs productes un preu a la baixa, que ens està
costant la salut al consumidor. Un altre exemple són productes
com la roba, que a qui està costant la salut és al treballador.

Ara per ara, com ha dit la portaveu del PSIB, es impossible
prohibir, però sí que hauríem d’anar cap a la limitació. Està clar
que aquest sistema de consum disbaratat té conseqüències i és
important com a polítics posar-li fre i com a consumidors
prendre consciència. No podem deixar d’esmentar les
limitacions polítiques, mediambientals i socials de la seva
producció, tal i com ha explicat la portaveu que presenta la
iniciativa. 

Donarem suport a aquesta iniciativa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies. De la iniciativa he de dir que estic d’acord amb els
arguments que s’han exposat. I respecte els tres primers punts,
estam d’acord i amb els matisos que ha fet el portaveu Popular
que crec que són encertades, també les trobam adequades.

I sí que compartim el que ha exposat la Sra. Camps respecte
dels 4, 5 i 6. No es pot prohibir, no ho podem prohibir nosaltres
en tot cas, ja hauria de ser la Unió Europea, o l’Organització
Mundial de la Salut que el prohibís. Però evidentment ens
pareix més encertat fer referència a limitar el consum d’àcids
grassos saturats, que són els que creen problema, fent menció
en especial a l’àcid palmític o l’oli de palma, atès que és que el
exposa la proposició, però nosaltres no consideram adequat de
la manera que estan redactat els punts 4, 5 i 6. I donaríem
suport si s’acceptàs l’esmena amb la redacció que ha proposat
la Sra. Camps. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Correspon ara al Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES. Té la paraula
la Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Bé, avui el
Grup Parlamentari Mixt, Ciutadans, du a debat un tema que
està creant temor i inseguretat alimentària als ciutadans. Crec
que s’han explicat de manera clara moltes de les conseqüències
negatives que té el consum de l’oli de palma per a la salut. Però
pensam que també és interessant fer referència a un aspecte del
qual no es parla a l’exposició de motius d’aquesta proposició
no de llei, és el tema de la normativa de l’etiquetatge. 

Tot i que la normativa europea 1169/2011, que sí que en
parla, sobre informació alimentària i facilita al consumidor és
vigent des del 2014, encara avui hi ha fabricants que eviten
especificar quin tipus d’oli vegetal té el producte, utilitzant per
això noms genèrics. D’aquí que li proposaria una esmena in
voce, si ho trobàs bé, i en el punt 3, allà on parla d’instar el
Govern a supervisar el compliment del Reglament, quan acaba,
afegir “i vetllar perquè les etiquetes especifiquin quin tipus
d’oli vegetal té el producte”. Aquest és un fet molt greu perquè
vulnera el dret del consumidor a saber què compra i permet als
fabricants jugar amb una certa ambigüitat que hauria de ser
intolerable.

Pensam que també és important tenir en compte els grans
perjudicis que té el consum de l’oli de palma per al medi
ambient, com s’ha dit, tant pel que fa la desforestació de boscs,
com pel que fa a l’emissió de gasos.

Per tant, tot i que sabem que la normativa alimentària no és
competència d’aquest Parlament, sí que veiem amb bons ulls
que el Govern comenci a fer feina per millorar els hàbits
alimentaris de la població i és un bon punt per començar tant en
els centres escolars, com en els hospitals, com a les residències
públiques. 

Consideram que les esmenes que s’han presentat tant pel
Grup Parlamentari Popular, com pel Grup Socialista són
correctes i per tant, hi donaríem també suport.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara correspondria al Grup
MÉS per Menorca i atesa l’absència de diputats i diputades
d’aquest grup, pertoca ara la intervenció novament del Grup
Mixt, de la Sra. Olga Ballester, que si ho he entès bé, persisteix
una esmena en el punt 1, en el punt 2 i en el punt 3 del Partit
Popular; una esmena del PSIB en substitució als punts 3, 4 i 5,
transaccionada diguéssim in voce, i ara mateix hem escoltat una
esmena in voce d’El Pi al punt 3. Vostè té la paraula.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Molt bé. Gracias, presidente. Bueno, pues aceptaremos las
enmiendas. En cuanto a las del 3, 4 y 5 que es agrupar en una
enmienda, perdón, 4, 5 y 6. En la enmienda 4, en la premisa 4,
en la propuesta 4, que es el segundo 3, pone que “el Parlamento
de las Illes Balears insta al Govern balear a llevar a cabo las
medidas oportunas para limitar el consumo de aceite de palma
en los menores de edad.” Y es cierto que si, efectivamente,
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como he comentado antes, queremos limitar, es porque es
verdad que tienes que limitar al máximo, no puedes eliminar
completamente. Es cierto que en la redacción es incongruente
limitar el consumo del aceite de palma eliminando..., o sea,
no... Entonces sí que está bien decir que “el Parlamento de las
Islas Baleares insta al Govern balear a llevar a cabo las
medidas oportunas para limitar el consumo del aceite de palma
en la elaboración de los menús en los centros escolares
sostenidos con fondos públicos.”

Y si se quiere reunir las tres últimas en una sola, también
me parecería bien, a fin de cuentas es lo mismo, el objetivo
viene siendo el mismo. Entonces, si me dan un minutito para
comentar con la portavoz del Partido Socialista como lo
fusionamos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Tenen un momentet.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Ballester, en voler. 

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, gracias, presidente. Leeré como quedan agrupadas las
propuestas 4, 5 y 6, que es: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a treballar conjuntament
la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Educació i la
Conselleria de Benestar Social per dur a terme les mesures
necessàries per limitar el consum de greixos saturats i de l’oli
de palma en els menús que elaborin els centres escolars,
hospitals i residències sociosanitàries i a fomentar una dieta
saludable com la mediterrània”.

EL SR. PRESIDENT:

Una pregunta, les esmenes RGE núm. 6936, 6937 i 6938
del PP ha dit que les acceptava?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí, sí, també s’accepten.

EL SR. PRESIDENT:

I l’esmena in voce que ha fet El Pi al punt 3, també?

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

També. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Volen votar o aprovam per unanimitat? Idò, queda
aprovat per unanimitat.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 5001/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
eliminació de l’oli de palma a l’alimentació. 

II. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
5857/17, presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant
el qual se sol·licita la compareixença de la consellera de
Salut per donar explicacions sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que és relatiu a
l’adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm. 5857/17,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt, mitjançant el qual se
sol·licita la compareixença de la consellera de Salut del Govern
de les Illes Balears per tal d’informar sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer.

Per a la seva defensa té la paraula, per part del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Olga Ballester.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidente. Bueno, desde Ciudadanos queremos
pedir la comparecencia de la consellera de Salud, Patricia
Gómez. Esta comparecencia la hemos pedido a raíz de una nota
de prensa que comunicó y colgó en su página web el Cuerpo de
Policía Nacional, donde comunicó que habían sido detenidas
cinco personas que estafaron más de 600.000 euros con la
venta de un falso medicamento para curar el cáncer.

Nosotros ante todo hicimos esta... hacemos esta petición
también a raíz de las declaraciones de la jefa del Servicio de
Oncología, la doctora Sefa Terrassa, donde, tras mucho
pensarlo y meditarlo, se atrevió a escribir una carta a su
director médico comunicando unos hechos que le había
relatado un paciente sobre la venta de un producto que era, se
vendió como curativo de cáncer y, en principio, parece ser que
no tiene permisos para su venta.

Esta carta la doctora Sefa Terrassa la dirigió a su director
médico, en 2015, en julio de 2015. Estos hechos de este
presunto fraude salieron a la luz ahora, en 2017, y entonces
desde Ciudadanos nos gustaría saber tras esta carta que envió
la doctora Sefa Terrassa, una autoridad importante dentro del
USE, ¿qué ocurrió tras esta denuncia de esta jefa de servicio
que cumplió con su responsabilidad para con sus pacientes de
cáncer? Nos gustaría saber, ¿qué ocurrió a partir del 15 de
julio? Y esa es la petición que hacemos nosotros porque
creemos que los mecanismos de control que tiene nuestra
consellera de Salud son muy importantes, deben ser eficaces y
deben actuar.

En principio no hubo ninguna rueda de prensa por la cual la
consellera Patricia Gómez explicara sus actuaciones a partir de
recibir esta carta y por esto consideramos muy importante pues
que nos pueda relatar cuáles fueron los mecanismos que
realizaron y las actuaciones que realizó tanto la Dirección
General de Farmacia como la Dirección General de Salud
Pública. 

También comentar que a la consellera le hicimos una
pregunta en el Pleno y nos contestó sobre actuaciones que
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habían sido llevadas a partir de 2012, pero no concretó cuáles
habían sido llevadas a cabo a partir de julio de 2015, que es
cuando se recibió la carta, cuando escribió la carta la doctora
Sefa Terrassa al director médico. Por eso, consideramos muy
importante que nos explique cómo nuestros mecanismos de
control de Salud Pública velan por los ciudadanos.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ballester. Ara, en torn de fixació de
posicions, toca començar pel Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula el Sr. Serra.

EL SR. SERRA I FERRER:

Gràcies, Sr. President. El primer que hem de dir és que és
un tema delicat, que s’ha jugat amb molta gent, és un tema
important, un tema seriós i que consideram que sí, que s’han de
donar explicacions al Parlament de tot el que s’ha fet o tot el
plantejament que s’ha fet a nivell del Govern balear.

El Partit Popular havia enfocat aquesta compareixença i
aquesta demanda d’informació a través d’Educació sobretot.
perquè és un tema que afecta molt directament la UIB i els
mecanismes de control que pugui tenir. Però sí que és veritat
que han sortit informacions per les quals es veu que aquesta
problemàtica existia ja des de 2012, amb actuacions
directament de les direccions generals de la Conselleria de
Salut del Govern balear, i per aquesta raó pensam que aquesta
compareixença que sol·licita Ciutadans no sobra fer-la des del
punt de vista de sanitat. Per tant, donarem suport a la
compareixença.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Serra. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula la Sra. Maicas.

LA SRA. MAICAS I ORTIZ:

Gràcies, president. Sí, nosaltres, com a Grup Parlamentari
Podem Illes Balears, donam suport a aquesta petició, sobretot
per qüestions de transparència ja que pensam que és necessari
demanar explicacions a tots aquells que han estat o que poden
estar relacionats amb aquests fets, tal com hem fet en demanar
també la compareixença del rector, el Sr. Huguet, cosa que ja
hem fet. Sí que pel nostre compte donarem suport a aquesta
compareixença.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Maicas. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies. Nosaltres no ho consideram necessari, creiem
que la consellera va donar explicacions ja en seu parlamentària
i, en tot cas és un tema també que està judicialitzat. Per tant, no
veiem la necessitat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la Sra.
Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president. Bé, des d’El Pi no volem posar
entrebancs perquè la consellera, tant ara la consellera de Salut,
com en el moment pugui venir el conseller d’Educació a poder
donar les explicacions oportunes. Pensam que és un tema, com
s’ha dit, que és molt delicat i que és un tema actualment
s’investiga, ara bé, això no lleva que es puguin donar les
explicacions de les passes que s’han dut a terme fins en aquest
moment. Per tant, des del nostre grup parlamentari ens
abstendrem.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca en aquest moment no hi ha cap diputat ni diputada.
Per tant, donam la paraula al Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula la Sra. Camps.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, president. La sol·licitud que es demana des de
Ciudadanos que comparegui la consellera Patricia Gómez,
precisament per explicar aquesta estafa sobre la venda de falsos
medicaments contra el càncer, el Minerval, tant el Sr. March,
el conseller March, com la consellera Gómez, en el Ple de dia
25 d’abril d’enguany, en relació amb aquesta qüestió varen
explicar, i especialment la Sra. Gómez, que és de qui es
demana la compareixença, que des del 2012 els tècnics de la
Direcció General de Farmàcia ja varen realitzar inspeccions i
requeriments i varen obrir un expedient a l’empresa
Lipopharma. Seguidament, varen fer un seguiment del
Minerval que no té, però, la condició de medicament humà. I
a l’abril del 2016, el Govern de les Illes Balears, i en especial
la conselleria, col·labora absolutament amb la justícia, una
volta iniciada la fase d’instrucció, és a dir la investigació, en
relació amb aquest tema.

Per tant, hauria de dir que s’han pres totes les mesures
possibles que es podien prendre des del Govern quant a
requeriments, inspeccions de la pròpia empresa i, així mateix,
retirar qualsevol tipus de publicitat i anuncis que es feien
d’aquest fals medicament a tot arreu, a les planes web, a
l’Ajuntament de Palma amb les Catorze maratons solidàries per
al Minerval, etc.
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És clar, a partir d’aquí entenem que una volta que aquesta
qüestió està ara mateix sota investigació judicial, la
compareixença de la consellera no és oportuna perquè es
col·labora activament amb l’administració de Justícia i s’hauria
d’esperar als resultats d’aquesta investigació. Ara bé, el Grup
Socialista, malgrat considera que no és oportuna, tampoc no en
farà una guerra d’aquesta situació i, en qualsevol cas, faria una
abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, acabat el debat de l’escrit RGE núm. 5857/17,
procedim a la votació.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

Doncs, 5 vots a favor i 5 abstencions.

(Remor de veus i se sent una veu de fons que diu: “Cinc”)

EL SR. PRESIDENT:

5 vots a favor; cap en contra i 5 abstencions.

Per tant, queda aprovada la compareixença, la iniciativa que
hem valorat en aquests moments, RGE núm. 5857 que va
presentar el Grup Mixt.

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