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1. DIPUTACIÓ PERMANENT 
DEL PARLAMENT

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per
Mallorca (RGE núm. 9963/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la primera sessió de dia 7 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Proposicions no de llei
• RGE núm. 7698/19, dels Grups Parlamentaris Socialista i

MÉS per Mallorca, relativa a modificació de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera.

• RGE núm. 3478/20, dels grups Parlamentaris MÉS per
Mallorca, Socialista i Unidas Podemos, relativa a rebuig a
l'ampliació de l'Aeroport de Son Sant Joan.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 16 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, Ciudadanos, VOX-Actua Baleares,
El Pi-Proposta per les Illes Balears i Mixt (RGE núm.
9965/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la segona sessió de dia 7 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple

1. RGE núm. 9950/20, de la diputada Patrícia Font i Marbán,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a contractació de
producció aliena d'IB3.

2. RGE núm. 9951/20, de la diputada Catalina Pons i Salom,
del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a prolongació dels ERTO.

3. RGE núm. 9944/20, del diputat Sergio Rodríguez i Farré,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
atacs i assetjament patits per militants de VOX.

4. RGE núm. 9928/20, del diputat Maxo Benalal i Bendrihem,
del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació
crítica dels apartaments Don Pepe a Es Codolar.

5. RGE núm. 9942/20, del diputat Marc Pérez-Ribas i
Guerrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
valoració de l'activitat econòmica després de l'estat d'alarma
a les àrees de turisme i treball a Balears.

6. RGE núm. 9954/20, de la diputada Margalida Durán i
Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creixement de la pobresa a les Illes Balears.

7. RGE núm. 9955/20, de la diputada María Salomé Cabrera
i  Roselló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
del Govern quant al turisme de creuers.

8. RGE núm. 9956/20, de la diputada Virginia Marí i
Rennesson, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
renous que genera la instal·lació suplementària d'energia
elèctrica de Formentera.

9. RGE núm. 9957/20, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finalització de l'actual curs escolar.

10. RGE núm. 9958/20, del diputat Mariano Juan i Guasch,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a adjudicació de
la neteja de les platges d'Eivissa i Formentera.

11. RGE núm. 9959/20, del diputat Juan Manuel Lafuente
i Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pujada
dels preus dels bitllets d'avió.

12. RGE núm. 9960/20, del diputat José Luis Camps i Pons,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a
concentracions excessives de gent a les festes populars.

13. RGE núm. 9961/20, del diputat Antonio Costa i Costa,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració del
Reial Decret Llei 24/2020, relatiu als ERTO.

14. RGE núm. 9949/20, del diputat Josep Castells i Baró,
del Grup Parlamentari Mixt, relativa a problemàtica de
la connectivitat de Menorca.

15. RGE núm. 9948/20, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a valoració de l'inici de la temporada turística.

16. RGE núm. 9943/20, del diputat Jorge Campos i Asensi,
del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pla de reactivació.

17. RGE núm. 9952/20, de la diputada Patricia Guasp i
Barrero, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a
nou menyspreu del Govern central cap a les Illes
Balears davant la concessió de prerrogatives especials
per a les illes Canàries en l'extensió dels ERTO.

18. RGE núm. 9962/20, del diputat Gabriel Company i
Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
previsió de reactivació econòmica.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 12 diputats i diputades del Grup
Parlamentari Popular (RGE núm. 9968/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la tercera sessió de dia 7 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar, per al dia d'avui, la sessió plenària
extraordinària esmentada, amb l'ordre del dia següent: 
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Punt únic. Interpel·lació RGE núm. 10412/19, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ràtios escolars als centres
educatius de les Illes Balears.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

D)
Acord de convocatòria de sessions extraordinàries de les

comissions permanents corresponents,  sol·licitada per 13
diputats dels Grups Parlamentaris Popular i Ciudadanos
(RGE núm. 9970/20). 

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la quarta sessió de dia 30 de juny de 2020, acorda, per
assentiment, que es convoquin sessions extraordinàries de les
comissions corresponents per continuar amb la tramitació de les
proposicions no de llei següents:
• RGE núm. 9916/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a mesures de suport a la música coral de les Illes Balears.
• RGE núm. 9917/20, del Grup Parlamentari Popular, relativa

a Pla d'inversions de millores mediambientals i de
reactivació econòmica.

• RGE núm. 9843/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a garantir la seguretat sanitària als ports i aeroports
de les Illes Balears i realitzar una gestió àgil dels protocols
establerts.

• RGE núm. 9966/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a la realització d'una auditoria integral (financera i
operativa de gestió i eficiència) del Govern de les Illes
Balears i el seu sector públic instrumental davant la
dramàtica situació pressupostària i financera de la CAIB en
el context actual.

• RGE núm. 9969/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos,
relativa a xec de formació per a centres de formació i
acadèmies de reforç educatiu.

Palma, a 30 de juny de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Acord de convocatòria de sessió plenària extraordinària

sol·licitada presentat per 14 diputats i diputades dels Grups
Parlamentaris Popular, El Pi-Proposta per les Illes Balears
i Ciudadanos (RGE núm. 10001/20).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
a la cinquena sessió de dia 7 de juliol de 2020, acorda, per
assentiment, de convocar la sessió plenària extraordinària
esmentada, la data de la qual es convocarà oportunament, amb
l'ordre del dia següent: 

Punt únic. Preguntes amb sol·licitud de resposta oral
davant el Ple:
1. RGE núm. 9670/20, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a cobrament de la carrera professional
pendent.

2. RGE núm. 9654/20, del diputat Juan Manuel Gómez i
Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a Pla
de vacunació 2020 població de les Illes Balears.

3. RGE núm. 9659/20, de la diputada María Tania Marí i
Marí, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallades
a l'àrea de salut.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 4252/19, presentada pel
diputat Jorge Campos i Asensi, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a abandonament escolar
primerenc a les Illes Balears.

La taxa d’abandonament primerenc ha sofert aquestes
variacions a les Illes Balears i a Espanya entre 2014 i 2019:

2014 2019 Variació

Illes
Balears

32,1% 24,4% -6,8 punts

Espanya 21,9% 17,9% -4,0 punts

Observam que en els darrers 5 anys la reducció ha estat
superior a Balears que al conjunt d’Espanya i, per tant, no es
pot parlar d’ineficàcia del Govern en la reducció de
l’abandonament educatiu primerenc durant la passada
legislatura.

Aquest curs s’han pres diferents mesures:
•  Increment de l’oferta formativa d’FP en col·laboració amb

els diferents agents socials, empresarials i l’Administració:
el curs 2019-20 hi ha 600 alumnes més cursant FP i
s’impartiran nous cicles respecte del curs anterior.

• Creació de 3 nous centres integrats d’FP: CIFP Borja Moll,
CIFP Pau Casasnoves i CIFP Juníper Serra.

•  Creació d’un Centre de Formació del Professorat de
Formació Professional per millorar la capacitació
permanent del professorat de formació professional.

• Increment de l’oferta formativa de l’Institut
d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB):
més oferta de batxillerat, FP ensenyament d’idiomes i
increment de l’alumnat de 600 alumnes el curs 2018-19 a
1.700 el curs 2019-20.

Així mateix, a l’adreça http://iaqse.caib.es/cat/index.html hi
podrà trobar tots els informes i avaluacions que ha realitzat
l’IAQSE. Aquests documents li poden ser d’utilitat per
conèixer amb més profunditat la situació tant d’abandonament
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escolar primerenc com dels resultats de les diferents
assignatures i la situació de la repetició de curs.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 2738/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a implantació de les mesures
establertes a la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les
famílies.

Atesa l'extensió de la resposta, la podeu consultar en aquest
enllaç.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3218/20, presentada pel
diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a nombre de professionals en plantilla de
tècnics d'emergències sanitàries a l'empresa pública
(GSAIB) a cadascuna de les Illes.

El nombre de professionals del GSAIB és:

2017 2018 2019 2020

Mallorca 0 176 176 176

Menorca 0 31 31 31

Eivissa 0 40 39 39

Forment
era

0 8 7 7

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 3300/20, presentada per la
diputada Patricia Guasp i Barrero, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, relativa a adoctrinament d'alumnes d'alguns
dels centres educatius de Balears.

L’inspector del centre visita el centre quan es produeix
alguna incidència. En aquest cas, l’inspector estudià la situació
i no es trobà cap irregularitat.

No tenim constància de casos d’adoctrinament de l’alumnat

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 3369 a 3383/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a espais socials i familiars
alternatius a disposició dels joves a Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera els anys 2016-2020.

En l’espai del servei d’acompanyament i el servei
d’habitatge, un dels eixos fonamentals és la inserció social dels
joves en espais amb característiques protectores que potenciïn
els factors de protecció en relació al procés d’emancipació.

Aquests espais corresponen a una àmplia tipologia d’àmbits
com les activitats esportives, d’oci, culturals, socialitzadores,
acompanyaments laborals, acompanyaments a tràmits, inserció
socioeducativa, etc.

La disposició dels espais forma part dels objectius de cada
projecte educatiu dels joves i adaptats a cada cas en particular,
i són els que la societat disposa a través de la seva xarxa
d’entitats, serveis i activitats.

Palma, a 3 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 3577 a 3579/20, presentades
per la diputada Catalina Pons i Salom, del Grup
Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relatives
a construcció del nou CEIP de Sa Pobla, a projecte
d'ampliació de l'escola Rosa dels Vents de la Colònia de
Sant Pere i a construcció del nou CEIP de Can Picafort.

El CEIP modular de Can Cirera Prim es troba en execució
amb un pressupost de 822.298,52 €.

El projecte bàsic per a l’ampliació de l’escola Rosa dels
Vents de la Colònia de Sant Jordi es troba en redacció. També
es troba en redacció el projecte bàsic del CEIP de Can Picafort.

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca
Martí Xavier March i Cerdà

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 3732 a 3734/20, presentades
pel diputat José Luis Camps i Pons, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ajuntaments bonificats de l'impost de
matriculació per vehicles elèctrics i l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que prevegin la
instal·lació de punts de recàrrega de vehicles dins l'any
2019, a partida destinada als ajuntaments per bonificar
aquests imposts per als anys 2019 i 2020.

La Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius
no disposa d’aquesta informació.
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Palma, a 5 de maig de 2020
El vicepresident i conseller de Transició Energètica i

Sectors Productius
Juan Pedro Yllanes i Suárez

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3762/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a preparació dels hospitals i centres de
salut per fer front al coronavirus.

Sí.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3763/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a protocols establerts a hospitals i centres
de salut per fer front al coronavirus.

Els protocols són els mateixos a tots els hospitals i centres
de salut de les Balears i són els estipulats pel Ministeri de
Sanitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3765/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a material de protecció del personal
sanitari enfront del coronavirus.

Els equips de protecció es distribueixen d’acord amb les
necessitats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 4456 a 4463/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a adquisició per la
Gerència dels hospitals de les Illes Balears de material extra
per fer front a una possible epidèmia de coronavirus.

L’adquisició d’aquest tipus de material es fa a través de la
Central de Compres del Servei de Salut i es distribueix antre les
gerències d’acord amb les necessitats.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 5127/20, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a llits i respiradors en els hospitals de les
Illes Balears per fer front a l'epidèmia de coronavirus.

Els hospitals del Servei de Salut van reservar prop d’un
miler de llits d’hospitalització per a pacients amb COVID-19
o per a casos sospitosos i es va preveure l’increment del
nombre de llits per a malalts crítics fins a tenir-ne 173.

El Servei de Salut compta amb 46 nous respiradors que es
van distribuir a les UCI dels hospitals.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 5169/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de prevenció i
actuació adreçats al personal del servei de Salut enfront de
la COVID-19.

Per agilitar l’atenció i protegir la salut dels professionals
sanitaris als centres de salut es van establir dos circuits
diferents: un per a patologia respiratòria i un per a les altres
malalties.

Possibilitat de tractament dels respiratoris a domicili per
protegir als professionals sanitaris i a la població, evitant el risc
derivat de l’exposició a les sales d’espera.

Ajornament de proves ordinàries, nou procés de filtrat de
les cridades telefòniques als centres de salut d’Atenció Primària
per determinar el grau d’urgència i el tipus d’atenció.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 5170/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a plans de prevenció i
actuació adreçats a les instal·lacions, serveis i transport
sociosanitari enfront de la COVID-19.

La suspensió de l’activitat dels clubs socials de gent gran,
l’increment del control de les residències de gent gran i de
persones amb discapacitats, així com dels habitatges tutelats, el
control d’accés als centres, de totes les persones que entrin i
surtin, prohibir visites de persones amb símptomes de malaltia,
i de menors.

I en qualsevol cas, la restricció de les visites a una persona
per resident. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 5311/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors zeladors
del Servei de Salut de les Illes Balears.

Tant pel que fa a la dotació de mitjans materials com de
personal se segueix la normativa vigent.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 5312/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal i servei dels
zeladors en el Servei de Salut de les Illes Balears.

Des de l’anterior legislatura (2015-2019) fins al febrer del
2020, el Servei de Salut es reuneix regularment amb els
sindicats per tal d’escolar les seves reivindicacions i intentar
resoldre-les.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 5313/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a situació dels
treballadors zeladors del Sistema de Salut de les Illes
Balears, a 31 de desembre de 2019.

Des de l’anterior legislatura (2015-2019) fins al febrer del
2020, el Servei de Salut es reuneix regularment amb els
sindicats per tal d’escolar les seves reivindicacions i intentar
resoldre-les.

Els permisos personals es concedeixen d’acord amb la
normativa vigent. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 5314/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a plantilla de
treballadors en funcions de zeladors en el Servei de Salut de
les Illes Balears, des de l'anterior legislatura a 2015-2019
fins al gener de 2020.

Des de l’anterior legislatura (2015-2019) fins al febrer del
2020, el Servei de Salut es reuneix regularment amb els
sindicats per tal d’escolar les seves reivindicacions i intentar
resoldre-les.

Les baixes laborals es cobreixen d’acord amb la normativa
vigent. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5315/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a treballadors del Servei
de Salut de les Illes Balears que desenvolupen les funcions
de zeladors.

Sí.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 5379 a 5443/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre de tests per
detectar infeccions per COVID-19 efectuats als municipis
de les Illes Balears fins a dia 23 de març de 2020.

Les PCR són una prova diagnòstica que permet detectar un
fragment del material genètic d’un patogen i com altres tipus de
proves s’indica per a cada pacient i no per municipis. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 5444/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a EPI (equips
d'autoprotecció individuals) per a personal del Servei de
Salut i personal de l'àmbit d'intervenció sociosanitària
enfront de la COVID-19.

El material es va distribuint d’acord amb les necessitats de
cada moment.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 5445/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a test al personal per a
la comprovació d'infecció COVID-19.

El 22 d’abril es va posar en marxa un circuit per al cribratge
i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als 18.000 treballadors
del Servei de Salut. L’estudi es fa en dues fases: en la primera,
es varen fer les proves als professionals de l’Atenció Primària,
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dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells que estan més
exposats al SARS-CoV2. En la segona fase, que encara està en
marxa, es fan les proves a la resta dels treballadors.

Actualment, el Servei de Salut ha fet les proves de detecció
de la COVID-19 a 12.000 professionals del sistema sanitari.
Aquestes proves s’han fet a totes les gerències del Servei de
Salut.

Ja s’ha realitzat un cribratge a tots els centres sociosanitaris
de les Illes Balears. Cribrades un total de 121 residències, de
les quals 57 són de gent gran i 63 de persones amb discapacitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
W)

A la Pregunta RGE núm. 5448/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a subministraments a
farmàcies de material de prevenció i medicació per a la
població de les Illes Balears.

El Servei de Salut va iniciar la distribució de mascaretes
quirúrgiques a les oficines de farmàcia de les Illes Balears per
tal de reforçar l’abastament. Les mascaretes, que procedeixen
de l’estoc del Servei de Salut, es van distribuir a través de la
Cooperativa d’Apotecaris, Bamesa i Cofarme, i el repartiment
es va fer en proporció a la població censada en els municipis de
les zones farmacèutiques de totes les illes.

L’objectiu de la mesura és contribuir a reforçar el
proveïment del material i garantir-ne un accés amb equitat a
totes les illes.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 5451/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a anuncis OMS sobre
COVID-19.

Els hospitals del Servei de Salut han reservat prop d’un
miler de llits d’hospitalització per a pacients amb COVID-19
o per a casos sospitosos, tot i que el nombre pot variar segons
les necessitats assistencials. En concret, els plans de
contingència elaborats per cada hospital per fer front al
SARS-CoV-2 reservaran: a l’Hospital Son Espases, 253 llits
d’hospitalització (196 per a pacients positius confirmats i 57
per a sospitosos pendents de les proves de confirmació). Així
mateix, es disposarà d’altres 200 llits a l’Hospital Son Llàtzer;
de 85 llits a l’Hospital Comarcal d’Inca; de 51 a l’Hospital de
Manacor; de 22 a l’Hospital Mateu Orfila i de 70 a l’Hospital
Can Misses. Tots els pacients sospitosos d’estar afectats per la
COVID-19 estan ingressats en habitacions individuals.
L’objectiu és agrupar, tant com es pugui, aquest perfil de
pacients en unes àrees determinades.

A més, la xarxa pública hospitalària compta amb l’Hospital
Sant Joan de Déu, l’Hospital de la Creu Roja, l’Hospital de
Llevant, el Grup Quirón, el Grup Assistencial Juaneda,
l’Hospital de Muro, la Policlínica Nuestra Señora del Rosario
(Eivissa) i la Clínica Juaneda (Menorca).

Els plans de contingència també preveuen incrementar el
nombre de llits per a malalts crítics fins a tenir-ne 173. En
concret, Son Espases pot disposar-ne de 40 més, que s’afegirien
als 33 actuals; l’Hospital Son Llàtzer, de 31 més; l’Hospital
Comarcal d’Inca i l’Hospital de Manacor, de 12 més cada un;
l’Hospital Mateu Orfila, de 6 més; i l’Hospital Can Misses
d’altres 24.

Aquesta ampliació suposa la reestructuració de les àrees de
reanimació, les de les unitats de recuperació postanestèsica
(URPA) i les de cirurgia major ambulatòria (CMA). A més,
significa l’obertura de nous espais per allotjar els pacients
crítics positius de COVID-19.

A les àrees d’urgències es mantenen dos circuits: un, per
atendre pacients amb símptomes de tipus respiratoris i, l’altre,
per a pacients amb altres patologies. Els pacients positius i els
sospitosos de COVID-19.

Per fer front a un increment de la pressió assistencial, els
hospitals reforcen les plantilles contractant facultatius,
infermers, tècnics auxiliars d’infermeria, tècnics de
radiodiagnòstic, zeladors i professionals de neteja.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 5452/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a personal del servei de
Salut en situació de baixa/alta laboral per contagi COVID-
19.

A dia 7 de juny del 2020, hi ha 163 professionals que es
troben en vigilància (151 a Mallorca, 1 a Menorca i 11 a
Eivissa) i 41 tenen el contagi actiu (tots a Mallorca). En total,
s’han notificat 362 casos entre personal sanitari de la comunitat
d’ençà que va començar la pandèmia.

Aquestes dades s’actualitzen diàriament a la nota de
premsa de la Conselleria de Salut i Consum, que es troba a la
pàgina web: http://www.caib.es/pidip2front/ca/convocatories.

El Servei de Salut ha contractat 688 treballadors de totes les
categories des de l’inici de la pandèmia. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 5462/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a Govern i dotació dels
mitjans de protecció al personal sanitari.

Sí, fins a aquests moments el material que s’ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris. Així mateix, el Govern
segueix fent feina per tenir garantit l’abastament de material.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 5463/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a dotació d'EPI
(mascaretes) a la unitat de nounats de l'Hospital Son
Espases.

El Servei de Prevenció Laboral estudia les necessitats de
cada servei i en funció d’aquestes necessitats es reparteix el
material. Fins a aquests moments el material que s’ha rebut a
les Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint
entre els centres sanitaris i sociosanitaris. 

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 5465/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a transport aeri
sanitari.

El transport sanitari de les Illes Balears disposa de quatre
aeronaus (dos avions i dos helicòpters) per realitzar els vols
interilles i de les Illes a la península, amb l’actual crisi
provocada per la COVID-19 opera amb total normalitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 5473/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de respiradors en
els centres sanitaris de les Illes Balears.

El mes de març es van incrementar en 16 els respiradors
dels hospitals públics de Balears. Posteriorment, es van adquirir
20 respiradors més, distribuïts de la manera següent: 5 a
l’Hospital Can Misses; 5 a l’Hospital Universitari Son Llàtzer;
4 a l’Hospital de Manacor; 3 a l’Hospital Mateu Orfila; i 3 a
l’Hospital Comarcal d’Inca.

A més, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va
fer una tramesa de 10 respiradors de transport, que han estat
repartits de la manera següent: 4 per al 061; 1 per a l’Hospital
Universitari Son Espases; 1 per a l’Hospital Universitari Son
Llàtzer; 1 per l’Hospital Comarcal d’Inca; 1 per a l’Hospital de
Manacor; 1 per a l’Hospital Mateu Orfila; i 1 per a l’Hospital
Can Misses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 5474/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a adquisició de respiradors
en els centres sanitaris de les Illes Balears.

El mes de març es van incrementar en 16 els respiradors
dels hospitals públics de Balears. Posteriorment, es van adquirir
20 respiradors més, distribuïts de la manera següent: 5 a
l’Hospital Can Misses; 5 a l’Hospital Universitari Son Llàtzer;
4 a l’Hospital de Manacor; 3 a l’Hospital Mateu Orfila; i 3 a
l’Hospital Comarcal d’Inca.

A més, el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social va
fer una tramesa de 10 respiradors de transport, que han estat
repartits de la manera següent: 4 per al 061; 1 per a l’Hospital
Universitari Son Espases; 1 per a l’Hospital Universitari Son
Llàtzer; 1 per l’Hospital Comarcal d’Inca; 1 per a l’Hospital de
Manacor; 1 per a l’Hospital Mateu Orfila; i 1 per a l’Hospital
Can Misses.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 5475/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a UCI disponibles en els
centres sanitaris de les Illes Balears.

Els plans de contingència preveuen incrementar el nombre
de llits per a malalts crítics fins arribar als 173.

- Hospital Son Espases, 40 més;
- Hospital Son Llàtzer, 31 més;
- Hospital Comarcal d’Inca, 12 més;
- Hospital de Manacor, 12 més;
- Hospital Mateu Orfila, 6 més;
- Hospital Can Misses, 24 més;

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 5476/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dotació de noves places
d'UCI en els centres sanitaris de les Illes Balears.

Els plans de contingència preveuen incrementar el nombre
de llits per a malalts crítics fins arribar als 173.

- Hospital Son Espases, 40 més;
- Hospital Son Llàtzer, 31 més;
- Hospital Comarcal d’Inca, 12 més;
- Hospital de Manacor, 12 més;
- Hospital Mateu Orfila, 6 més;
- Hospital Can Misses, 24 més;

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 5477/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a dotació d'equipa de
protecció individual per al personal sanitari de les Illes
Balears.

Sí, el material de protecció subministrat als centres sanitaris
és el que indiquen els protocols.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 5479/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a mesures i protocols seguits
durant l'estat d'alarma en els centres sociosanitaris i
assistencials de les Illes Balears.

Les mesures que s’han aplicat i que estan en vigor des de
l’estat d’alarma són les següents:

• Hem contractat nous professionals de totes les categories,
especialment per reforçar els hospitals, Atenció Primària i
el 061.

• Hem reforçat el servei del 061 amb 12 noves línies
telefòniques.

• Hem ampliat l’atenció telefònica de cita prèvia dels telèfons
d’Atenció Primària.

• Hem modificat els circuits sanitaris per diferenciar pacients
amb símptomes respiratoris i sense símptomes en centres de
salut i hospitals d’aguts, des del mostradors d’admissions a
les consultes, de les urgències a les sales d’RX.

• Hem posat en marxa les Unitats Volants d’Atenció al
Coronavirus per a l’atenció a domicilis i residències.

• Els hospitals han preparat prop d’un miler de llits per a
casos confirmats i sospitosos de COVID-19:
- Son Espases (inclou Psiquiàtric i General): 253.
- Son Llàtzer (inclou Joan March): 200.
- Comarcal d’Inca: 85.
- Manacor: 51.
- Mateu Orfila: 22.
- Can Misses: 70.

• Hem creat plans de contingència als hospitals que permeten
ampliar llits d’UCI i reservar àrees específiques per a
persones contagiades.

• Els plans de contingència també preveuen incrementar els
llits per a malalts crítics, fins arribar a un total de 173:
- Son Espases: +40.
- Son Llàtzer: +31.
- Comarcal d’Inca: +12.
- Manacor: +12.
- Mateu Orfila: +6.
- Can Misses: +24.

• A tots els anteriors, hi podem sumar, en cas de necessitat,
els llits dels centres integrats a la Xarxa Pública, amb
l’Hospital Sant Joan de Déu i l’Hospital de la Creu Roja.
També cinc hospitals privats:
- Hospital de Llevant.
- Hospital de Muro.
- Grup Quirón.
- Grup Assistencial Juaneda.
- Policlínica Nuestra Señora del Rosario (Eivissa).
- Clínica Juaneda (Menorca).

• La sanitat balear té capacitat suficient però, de forma
preventiva, hem medicalitzat hotels.

• Així mateix, 14 hotels de les Illes poden allotjar
professionals i treballadors de serveis essencials per
garantir l’atenció sanitària i el subministrament de Balears.
Va dirigit, sobretot, a cobrir les necessitats de sanitaris,
transportistes i cossos de seguretat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 5480/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a gestió del servei d'atenció
d'Urgències 061 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada
per la COVID-19.

Des de l’inici de l’estat d’alarma s’han contractat 60 nous
professionals i 12 noves línies telefòniques.

Els nostres serveis informàtics no permeten fer un
desglossament de les dades que se sol·liciten.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 5481/20, presentada per la
diputada Idoia Ribas i Marino, del Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a realització de proves
diagnòstiques per a la detecció de contagi de COVID-19.

Fins a la data de registre de la pregunta s’havien fet unes
3.500 proves d’acord amb el que indica el protocol del
Ministeri de Sanitat.

La Conselleria de Salut i Consum ha creat unitats
COVID-exprés per a la recollida ràpida de mostres i fer proves
per detectar el coronavirus. Es tracta d’uns dispositius especials
que s’ubiquen a diferents unitats bàsiques de salut. La mitjana
de proves diàries que s’hi fan era, a 25 de març, de 70-80 per
dia.

Aquestes unitats COVID-exprés estan dirigides als
professionals sanitaris i sociosanitaris, al personal de serveis
especials (Policia Nacional, Guàrdia Civil, policies locals,
forces armades, etc.), i als col·lectius més vulnerables atesa la
seva situació de fragilitat davant el coronavirus.

La Central de Coordinació COVID-19 d’Atenció Primària
de Mallorca és qui coordina i revisa les llistes de persones que
han de ser ateses per una COVID-exprés, i es comprova si
compleixen els requisits establerts pel Ministeri de Sanitat. Una
vegada validada cada llista, es posa en marxa el dispositiu
perquè els professionals que hi figuren es desplacin a una
d’aquestes unitats o bé se’ls enviï algun sanitari per fer-los la
prova; és el cas, per exemple, dels ancians de les residències
que no es poden desplaçar.

El dispositiu s’organitza d’aquesta manera: s’envia un SMS
de cita a cada persona indicant-hi el dia, l’hora i el lloc on li
faran la prova per detectar el coronavirus. Aquesta persona s’hi
ha de desplaçar en un vehicle particular i quan arriba a la UBS
rep una màscara abans d’entrar al vestíbul del centre. En aquest
espai l’atén un professional sanitari equipat amb la protecció
adequada. Al cap de 24-48 hores li confirmen si el resultat de
la prova és positiu o no.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AK)

A les Preguntes RGE núm. 5489 a 5491/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a material de protecció
sanitari comprat i repartit als usuaris interns dels centres
Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.

La Conselleria de Salut i Consum treballa coordinadament
amb la Direcció General de Família des de l’inici de la
pandèmia en els processos de detecció de la COVID-19 i
prevenció del SARS-CoV-2 per assegurar el control de tots els
usuaris dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret.

Així mateix, el material de protecció repartit en aquests
centres ha estat subministrat per la Conselleria d’Afers Socials.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 5517/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre
Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.

Segons la informació del centre el nombre de professionals
aïllats per haver presentat simptomatologia compatible amb la
de la COVID-19 o estar en contacte amb persones del seu
entorn amb sospita de tenir la COVID-19 al centre de Son
Tugores ha estat:

Data Treballadors aïllats

17/03/2020 1
18/03/2020 10
19/03/2020 8
20/03/2020 10
21/03/2020 10
22/03/2020 10
23/03/2020 10
24/03/2020 8
25/03/2020 13
26/03/2020 10
27/03/2020 16
28/03/2020 16
29/03/2020 16
30/03/2020 15
31/03/2020 12
01/04/2020 15
02/04/2020 16
03/04/2020 15
04/04/2020 12
05/04/2020 9
06/04/2020 9
07/04/2020 0
08/04/2020 6
09/04/2020 0
10/04/2020 0
11/04/2020 0
12/04/2020 0
13/04/2020 0
14/04/2020 0
15/04/2020 1
16/04/2020 1
17/04/2020 0
18/04/2020 0
19/04/2020 0
20/04/2020 0
21/04/2020 0

Palma, a 2 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez
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Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 5518/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre
Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.

Segons la informació del centre el nombre de professionals
aïllats per haver presentat simptomatologia compatible amb la
de la COVID-19 o estar en contacte amb persones del seu
entorn amb sospita de tenir la COVID-19 al centre de Son
Llebre ha estat:

Data Treballadors aïllats

17/03/2020 1
18/03/2020 4
19/03/2020 4
20/03/2020 4
21/03/2020 4
22/03/2020 4
23/03/2020 3
24/03/2020 3
25/03/2020 3
26/03/2020 4
27/03/2020 6
28/03/2020 6
29/03/2020 6
30/03/2020 6
31/03/2020 3
01/04/2020 2
02/04/2020 3
03/04/2020 1
04/04/2020 1
05/04/2020 1
06/04/2020 1
07/04/2020 0
08/04/2020 0
09/04/2020 0
10/04/2020 0
11/04/2020 0
12/04/2020 0
13/04/2020 0
14/04/2020 0
15/04/2020 0
16/04/2020 0
17/04/2020 0
18/04/2020 0
19/04/2020 0
20/04/2020 0
21/04/2020 0

Palma, a  2 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 5519/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre
Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.

Segons la informació del centre el nombre d’usuaris aïllats
per haver presentat simptomatologia compatible amb la de la
COVID-19 o estar en contacte amb persones del seu entorn
amb sospita de tenir la COVID-19 al centre de Son Tugores ha
estat:

Data Usuaris aïllats

17/03/2020 15
18/03/2020 15
19/03/2020 1
20/03/2020 5
21/03/2020 14
22/03/2020 26
23/03/2020 26
24/03/2020 26
25/03/2020 16
26/03/2020   0
27/03/2020   0
28/03/2020   0
29/03/2020   0
30/03/2020   0
31/03/2020   0
01/04/2020   0
02/04/2020   0
03/04/2020   0
04/04/2020   0
05/04/2020   0
06/04/2020   0
07/04/2020   0
08/04/2020   0
09/04/2020   0
10/04/2020   0
11/04/2020   0
12/04/2020   0
13/04/2020   0
14/04/2020   0
15/04/2020   0
16/04/2020   0
17/04/2020   0
18/04/2020   0
19/04/2020   0
20/04/2020   0
21/04/2020   0

Segons la informació del centre el nombre d’usuaris
hospitalitzats (ja sigui a un hospital o a un altre) al centre de
Son Tugores ha estat:

Data Usuaris aïllats

17/03/2020   1
18/03/2020   1
19/03/2020   1
20/03/2020   1
21/03/2020   2
22/03/2020   8
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23/03/2020   9
24/03/2020   9
25/03/2020   9
26/03/2020  10
27/03/2020  10
28/03/2020  10
29/03/2020  10
30/03/2020  10
31/03/2020  10
01/04/2020  10
02/04/2020  10
03/04/2020  10
04/04/2020  10
05/04/2020  10
06/04/2020  10
07/04/2020  10
08/04/2020   4
09/04/2020   2
10/04/2020   1
11/04/2020   1
12/04/2020   1
13/04/2020   1
14/04/2020   1
15/04/2020   1
16/04/2020   1
17/04/2020   1
18/04/2020   0
19/04/2020   0
20/04/2020   0
21/04/2020   0

Del total dels hospitalitzats, els que han estat al psiquiàtric
han estat:

1 persona del 26/03 al 08/04
6 persones del 22/03 al 08/04

Palma, a 2 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 5520/20, presentada per la
diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre
Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.

Segons la informació del centre, cap usuari del centre de
Son Llebre no ha hagut d’estar en aïllament o hospitalitzat.

Data Usuaris aïllats/hospitalitzats

17/03/2020    0 0
18/03/2020    0 0
19/03/2020    0 0
20/03/2020    0 0
21/03/2020    0 0
22/03/2020    0 0
23/03/2020    0 0
24/03/2020    0 0
25/03/2020    0 0
26/03/2020    0 0
27/03/2020    0 0

28/03/2020    0 0
29/03/2020    0 0
30/03/2020    0 0
31/03/2020    0 0
01/04/2020    0 0
02/04/2020    0 0
03/04/2020    0 0
04/04/2020    0 0
05/04/2020    0 0
06/04/2020    0 0
07/04/2020    0 0
08/04/2020    0 0
09/04/2020    0 0
10/04/2020    0 0
11/04/2020    0 0
12/04/2020    0 0
13/04/2020    0 0
14/04/2020    0 0
15/04/2020    0 0
16/04/2020    0 0
17/04/2020    0 0
18/04/2020    0 0
19/04/2020    0 0
20/04/2020    0 0
21/04/2020    0 0

Palma, a 2 de juny de 2020
La consellera d’Afers Socials i Esports
Fina De Santiago i Rodríguez

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 5552/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a permisos laborals del
personal sanitari del Servei de Salut.

Els permisos es concedeixen sempre d’acord amb la
normativa vigent i en funció de les necessitats del servei.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 5553/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjament del
personal sanitari fora de l'entorn familiar.

El Govern ha condicionat 14 hotels de les Illes que poden
allotjar professionals i treballadors de serveis essencials per
garantir l’atenció sanitària i el subministrament de Balears. Va
dirigit, sobretot, a cobrir les necessitats de sanitaris,
transportistes i cossos de seguretat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AR)

A les Preguntes RGE núm. 5562 i 5563/20, presentades
per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus
realitzats a treballadors i usuaris del centre Mater
Misericordiae el mes de març de 2020.

El Servei de Salut es troba en ple procés de cribratge a les
residències de persones discapacitades, partint d’uns criteris
d’ordenació segons el risc de contagi de la COVID-19. Es té en
compte el nombre de places i també la ubicació. Es prioritzen
els centres més grans i els que s’ubiquen als nuclis urbans.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 5570/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a adquisició de tests
proves ràpides COVID-19.

No, en el procés de certificació del material, d’entrada el
Servei de Salut demana a tots els proveïdors:

- Les fitxes tècniques dels materials.
- La forma de pagament.

També es revisa si els preus s’ajusten a la mitjana que es
cobra al país on es compra i per part dels proveïdors nacionals.

Per suposat, tota aquesta informació es comprova i es valida
per la unitat de recursos materials de la central de compres.

Quant a la unitat de recursos materials dóna el vist-i-plau,
es fa l’encàrrec al proveïdor, amb una sèrie de condicions:

1) Les fàbriques han d’estar dins la llista validades per
l’estat on es compra el material com a fabricants i com a
exportadores.
2) El material ha de passar els controls i auditories
independents que garanteixen que el compleix amb les
condicions i característiques tècniques i normatives
sol·licitades pel Centre Nacional de Mitjans de Protecció,
la Duana espanyola i per l’Agència Espanyola del
Medicament.
3) El material ha de tenir marcat CE i UNE.

Per tant, es fan fins a 6 controls per garantir que la compra
es produeixi amb les condicions adequades i que el material
tingui la qualitat necessària.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AT)

A les Preguntes RGE núm. 5594 a 5600/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI i tests
ràpids o PCR COVID-19 que es preveu repartir als
hospitals de les Illes Balears.

Actualment s’han rebut més de 430 tones de material que se
subministra als centres sanitaris segons les necessitats de cada
centre i així com indiquen els protocols.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AU)

A la Pregunta RGE núm. 5624/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a cirurgia en pacients
oncològics i cirurgies prioritàries/urgents.

El Servei de Salut té garantida la disponibilitat de quiròfans
i UCI per a les cirurgies considerades prioritàries i de pacients
oncològics. No ha previst derivar, ni concertar aquest tipus de
cirurgies perquè es pugui realitzar a la sanitat privada. Els
familiars que s’han de desplaçar per raons d’intervencions
oncològiques tenen espais d’allotjament per a aquesta finalitat.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AV)

A la Pregunta RGE núm. 5628/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de
personal de reforç temporal al servei 061 davant la
necessitat de la crisi sanitària COVID-19.

Des de l’inici de l’estat d’alarma s’han contractat 60 nous
professionals i 12 noves línies telefòniques que fan que
actualment el servei telefònic del 061 estigui funcionant sense
la necessitat d’incorporar més reforç.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AW)

A la Pregunta RGE núm. 5630/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a visites a pacients a
centres hospitalaris, residències i centres sociosanitaris o
espais habilitats per a l'allotjament de pacients COVID-19.

Les visites no s’anul·laran, es regularan per garantir la
seguretat dels pacients i dels visitants.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard
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Ordre de Publicació
AX)

A la Pregunta RGE núm. 5631/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència i
informació respecte de diagnòstics.

Des de l’inici de la pandèmia s’informa diàriament del
nombre de proves realitzades i de casos positius.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AY)

A la Pregunta RGE núm. 5635/20, presentada pel
diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup
Parlamentari Ciudadanos, relativa a test diagnòstic
COVID-19 als treballadors.

S’estan realitzant a tot el personal del Sistema Públic de
Salut. El 22 d’abril es va posar en marxa un circuit per al
cribratge i el diagnòstic de la COVID-19 dirigit als 18.000
treballadors del Servei de Salut. L’estudi s’està fent en dues
fases. En la primera, es varen fer les proves als professionals de
l’atenció primària, dels hospitals i del 061; és a dir, a aquells
que estan més exposats al SARS-CoV2. En la segona fase, que
encara està en marxa, s’estan fent les proves a la resta dels
treballadors.

Actualment, el Servei de Salut ha fet les proves de detecció
de la COVID-19 a 12.000 professionals del sistema sanitari.
Aquestes proves s’han fet a totes les gerències del Servei de
Salut.

El cribratge de professionals ja ha finalitzat a l’Àrea de
Salut d’Eivissa i Formentera, a la Gerència d’Atenció Primària
de Mallorca, al SAMU 061 i a Gestió Sanitària de les Illes
Balears (GSAIB).

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

Ordre de Publicació
AZ)

A les Preguntes RGE núm. 5658 a 5664/20, presentades
per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup
Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI
disponibles a 30 de març de 2020 als hospitals de les Illes
Balears.

Els serveis de prevenció laboral estudia les necessitats de
cada centre i, en funció d’aquestes necessitats, es reparteix el
material, fins a aquests moments el material que s’ha rebut a les
Illes Balears són més de 430 tones que es van distribuint entre
els centres sanitaris i sociosanitaris.

La consellera de Salut i Consum
Patricia Gómez i Picard

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9963/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
primera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 7 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

B)
Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9965/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
segona sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 7 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

C)
Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a

terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada
mitjançant l'escrit RGE núm. 9968/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
tercera sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar dia 7 de juliol de 2020 per tal que es pugui procedir
a la celebració de la sessió de què es tracta.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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Ordre de Publicació

D)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme les

sessions extraordinàries de les comissions permanents
competents sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm.
9970/20.

 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

7 de juliol de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
quarta sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de les sessions extraordinàries esmentades, acorda
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de les sessions de què es tracta.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet

Ordre de Publicació

E)
Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la

sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant
l'escrit RGE núm. 10001/20.
 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
7 de juliol de 2020, conformement amb l'establert als articles
71.2 i 103.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, i atès l'acord adoptat a la
cinquena sessió de la Diputació Permanent del dia de la data
respecte de la sessió plenària extraordinària esmentada, acorda
d'habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a la
celebració de la sessió de què es tracta, que serà convocada
oportunament.

Palma, a 7 de juliol de 2020
El president del Parlament

Vicenç Thomas i Mulet
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	A les Preguntes RGE núm. 5489 a 5491/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a material de protecció sanitari comprat i repartit als usuaris interns dels centres Es Mussol, Es Fusteret i Es Pinaret el mes de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5517/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.
	A la Pregunta RGE núm. 5518/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a treballadors del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.
	A la Pregunta RGE núm. 5519/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre Son Tugores que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.
	A la Pregunta RGE núm. 5520/20, presentada per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a usuaris interns del centre Son Llebre que han hagut d'estar aïllats i en quarantena.
	A la Pregunta RGE núm. 5552/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a permisos laborals del personal sanitari del Servei de Salut.
	A la Pregunta RGE núm. 5553/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a allotjament del personal sanitari fora de l'entorn familiar.
	A les Preguntes RGE núm. 5562 i 5563/20, presentades per la diputada Margalida Durán i Cladera, del Grup Parlamentari Popular, relatives a tests de coronavirus realitzats a treballadors i usuaris del centre Mater Misericordiae el mes de març de 2020.
	A la Pregunta RGE núm. 5570/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a adquisició de tests proves ràpides COVID-19.
	A les Preguntes RGE núm. 5594 a 5600/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI i tests ràpids o PCR COVID-19 que es preveu repartir als hospitals de les Illes Balears.
	A la Pregunta RGE núm. 5624/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a cirurgia en pacients oncològics i cirurgies prioritàries/urgents.
	A la Pregunta RGE núm. 5628/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a incorporació de personal de reforç temporal al servei 061 davant la necessitat de la crisi sanitària COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5630/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a visites a pacients a centres hospitalaris, residències i centres sociosanitaris o espais habilitats per a l'allotjament de pacients COVID-19.
	A la Pregunta RGE núm. 5631/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a transparència i informació respecte de diagnòstics.
	A la Pregunta RGE núm. 5635/20, presentada pel diputat Juan Manuel Gómez i Gordiola, del Grup Parlamentari Ciudadanos, relativa a test diagnòstic COVID-19 als treballadors.
	A les Preguntes RGE núm. 5658 a 5664/20, presentades per la diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari Popular, relatives a nombre d'EPI disponibles a 30 de març de 2020 als hospitals de les Illes Balears.
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	Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9963/20. 
	Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9965/20.
	Habilitació de dia 7 de juliol de 2020 per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9968/20.
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme les sessions extraordinàries de les comissions permanents competents sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 9970/20.
	Habilitació dels dies necessaris per tal de dur a terme la sessió plenària extraordinària sol·licitada mitjançant l'escrit RGE núm. 10001/20.




