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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Pep Castells.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià. Ai!, perdó.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Irantzu Fernández en substitució de Maria Antònia Truyols.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí en substitució de Pilar Costa.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sra. Presidenta, Margalida Durán substitueix Sebastià
Sagreras.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Josep Ferrà substitueix Joana Campomar.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Idoia Ribas sustituyo a Sergio Rodríguez.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltíssimes gràcies.

Compareixença de la consellera de Salut i  Consum per
tal d’explicar el Projecte de llei RGE núm. 7788/19, de
pressuposts generals de la comuni tat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2020 (escrit RGE núm. 7789/19).

Llavors, començarem l’ordre del dia que consisteix en la
compareixença de la consellera de Salut i  Consum per tal
d’explicar els pressuposts de la seva conselleria per a l’any
2020, escrit RGE núm. 7789/19.

Assisteix a la sessió la consellera de Salut i Consum, Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Guadalupe
Pulido i Román, secretària general de la Conselleria de Salut;
del Sr. Nacho García i Pineda, director general de Prestacions
i Farmàcia; de la Sra. Maria Antònia Font i Oliver, directora
general de Salut Pública i Participació; de la Sra. Asunción
Sánchez i Ochoa, directora general de Recerca en Salut,
Formació i Acreditació; del Sr. Félix Alonso i Cantorné,
director general de Consum; del Sr. Juli Fuster i Culebras,
director general del Servei de Salut; del Sr. Manuel Palomino
i Chacón, secretari general del Servei de Salut; del Sr. José
Lladó i Iglesias, director gerent de l’IDISBA; del Sr. Ismael

Gutiérrez i Fernández, director gerent de la Fundació Banc de
Sang i Teixits; del Sr. Pedro Macías i Rodríguez, cap de
Gabinet; de la Sra. Núria Tugores i Fernández, cap de Premsa;
de la Sra. Miriam Muñoz i Resta, assessora parlamentària.

Abans de començar, vull explicar que aquestes comissions
no seran de debat, d’acord? La Sra. Consellera tendrà un temps
il·limitat per fer la seva exposició i després hi haurà un torn de
deu minuts per a cada grup parlamentari i un segon torn,
després, de cinc minuts.

Té la paraula, llavors, la consellera de Salut i Consum per
fer l’exposició oral.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia, senyores i
senyors diputats, moltíssimes gràcies per donar-me
l’oportunitat d’explicar els pressuposts de l’àrea de salut per
a l’any 2020. En primer lloc, també vull agrair al meu equip el
suport i la seva decidida dedicació i implicació en l’elaboració
dels pressuposts.

Finalment, el director general de Farmàcia i la directora
general de Salut Pública no són presents perquè es troben a
Madrid, tenen diferents comissions.

Per a nosaltres és un honor poder donar a conèixer el
nostre projecte i explicar com el durem a terme. Poder
continuar els projectes una segona legislatura ens dóna
l’oportunitat de consolidar un model sanitari que pensam que
es mereix aquesta comunitat autònoma. Continuam invertint
en salut perquè sabem que per als ciutadans la salut és el bé
més preuat. Volem garantir també un equilibri territorial, som
molt conscients del territori que tenim i del que suposa; ara,
per posar-los un exemple, m’acaben d’informar que es
procedeix a un trasllat amb ECMO, amb circulació
extracorpòria pediàtrica, perquè tenguem en compte la
magnitud i el que suposa viure a una illa i un transport, per
exemple, en aquest cas aeri.

Volem garantir per això l’equilibri territorial; treballam
per disminuir inequitats i tenim molts de reptes i també crec
en aquest equip, moltíssima capacitat, homes i dones que
faran, segur, possible la consolidació d’aquests reptes.

Estructuraré o articularé el discurs en dos apartats, crec
que de la mateixa manera ho vàrem fer a l’any 2015, crec que
és el moment de poder fer un balanç de legislatura, comença
una nova legislatura, en el 2015 teníem una situació de partida
i ara en tenim una altra diferent. Per tant, m’agradaria fer un
primer balanç, com a punt de partida, i després ja parlar dels
pressuposts, que també ens permetran assolir els objectius.

En primer lloc, he de dir que gràcies al pressupost del
2019 i als anteriors hem assolit pràcticament la totalitat dels
acords de governabilitat que ens proposàrem a l’anterior
legislatura, acomplim també els compromisos electorals i
acomplim amb la ciutadania. Aquests acords signats entre les
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forces del canvi al principi de la legislatura passada, sumats
l’aposta decidida des de Salut, han permès dur a terme
nombroses accions que contribueixen a la transformació del
sistema sanitari i a la millora de la vida de les persones.

Els pressuposts dels darrers anys han evitat, diria jo, que
Balears entri en fallida social, sí, fallida social perquè vàrem
deixar, afortunadament, una època de retallades en el 2015 i
una conseqüent desatenció sanitària. I aquell va ser el nostre
dramàtic punt de partida fa quatre anys. Com a gestors i com
a progressistes hem hagut de fer un esforç enorme, però que
encara la situació és molt diferent.

I els volia posar uns exemples perquè sapiguem realment
quin és el punt de partida i ara sabem que el llistó es troba
molt més alt.

En matèria d’infraestructures i inversions, esmentaré
només alguns exemples, a Mallorca s’ha iniciat el projecte de
reconversió i manteniment de diversos pavellons de l’Hospital
Psiquiàtric.

L’enderrocament de Son Dureta, que, com vostès saben,
serà un gran centre  d’atenció a la cronicitat, avança per bon
camí.

S’han adjudicat, han començat i s’han conclòs algunes de
les reformes integrals i manteniment de l’Hospital General;
l’Hospital General és un hospital emblemàtic en aquesta
comunitat autònoma i en lloc de tancar-lo, que era la intenció
d’altres, hem fet una posta molt ferma perquè aquest hospital
sigui realment el que és, un model de referència a tot l’Estat,
i és un hospital que està dedicat a la cronicitat, però també,
sobretot, a l’atenció de les persones i a la recuperació de
l’autonomia de les persones. Les obres d’una de les plantes de
convalescència són a punt d’acabar.

Ja s’han acabat les obres de la primera fase de l’Hospital
de Manacor, si ho recorden era l’únic hospital que no tenia
ressonància magnètica, junt amb Formentera que no la
necessita, però a Manacor no hi havia ressonància magnètica,
els pacients fins fa poc s’havien de traslladar a la privada o a
Inca, i ara ja la tenen. També tenen una ampliació de les
urgències de l’hospital i s’ha elaborat el projecte arquitectònic
de la segona fase el qual ja s’ha supervisat i es prepara la
licitació d’obra d’aquesta segona fase.

A Primària s’han reformat les unitats bàsiques de Cala
Millor i Cala Ratjada; els projectes de les unitats bàsiques de
Montuïri i Sant Joan es troben supervisats i pendents de
licitació d’obra. S’acaben les obres de la unitat bàsica de
Calonge. I a Pollença es redacta el projecte, el projecte
guanyador s’ha presentat. I se supervisa el projecte a Consell,
Son Ferriol, Trencadors, Santa Margalida.

El Servei de Salut ha iniciat e l concurs d’idees per a
projectes de nous centres de salut.

Disposam ja del projecte arquitectònic del centre de salut
de Bons Aires el qual, com saben, serà el més gran de Palma.

A més, tenim i disposam, perquè hem volgut incloure des
del principi i sabem de la seva importància, incloure la veu
dels ciutadans i dels pacients en les nostres decisions,
col·laboram activament amb PREDI, persones amb
discapacitat física i psíquica per adaptar i millorar
l’accessibilitat als centres de salut i a unitats bàsiques, així ho
hem fet a Santanyí, Capdepera, Es Raiguer, Es Safrà a Santa
Maria i a l’Escola Graduada.

Com saben també, es van renovar totes les ambulàncies de
transport sanitari no urgent, 13 més de les que hi havia. Hem
incorporat 60 ambulàncies noves per al transport urgent, 4
més de les que hi havia fins ara. També una UVI pediàtrica, la
segona de tota Espanya, mirin, els deia al principi segur que
avui a la matinada o en aquests moments la fan servir. A més
disposam en els nostres vehicles de la millor dotació
tecnològica, com per exemple els aparells per fer..., bé,
cardiocompressors, per fer una reanimació automàtica, o
l’ECMO que permet traslladar pacients en circulació
extracorpòria.

Tot això, juntament amb la gran preparació dels nostres
professionals, ha fet que a un estudi recent les Illes Balears
tenen la taxa més alta de ressuscitació cardiopulmonar
extrahospitalària, això vol dir que els pacients que tenen una
aturada cardíaca al carrer es recuperen molt més a Balears que
a altres zones d’Espanya.

S’ha l’hostatgeria de Son Espases per tal que els pacients
i famílies que s’han de desplaçar puguin gaudir d’uns espais
dignes. Al mateix hospital també s’ha reformat l’àrea
d’urgències.

S’ha executat el Pla tecnològic i la primera fase del Pla
director de Son Llàtzer, el valor aproximat del Pla tecnològic
és de 12 milions d’euros, després de molts anys de
desinversió.

S’han ampliat els aparcaments als hospitals de Son
Espases, Inca i Mateu Orfila.

A Menorca hem recuperat Verge del Toro, perquè sigui
també un hospital dedicat a l’atenció sociosanitària i per a
nosaltres és un dels grans reptes del futur. Els record també
que a la legislatura anterior, a la legislatura del Partit Popular,
s’havia tornat aquest hospital a la Tresoreria General de la
Seguretat Social. En aquest moment es troben en fase
avançada les obres de reforç de l’estructura i de les façanes.
I ja s’ha entregat el projecte, s’ha adjudicat el projecte de
reforma de l’hospital.

A Eivissa es desenvolupen les obres de l’edifici J de Can
Misses, que ahir mateix amb tot l’equip directiu parlàvem que
li hem de trobar un nom un poc més atractiu, on s’ubicarà un
nou centre de salut i al mateix edifici també hi ha 60 llits
dedicats a l’atenció a la cronicitat. I s’augmentarà les places de
la residència per a professionals.

S’ha posat la radioteràpia tant a Eivissa com a Menorca,
funcionen, eviten molts desplaçaments.
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A Formentera destaca la instal·lació i l’equipament d’un
TAC a l’hospital.

Aquestes són algunes de les diferències de les nostres
prioritats.

Quant a la recuperació de drets i l’ampliació de
prestacions, enumeraré algunes de les fites que ens
encomanaren els ciutadans: hem eliminat la taxa o retaxa que
es cobrava per renovar la targeta sanitària, 10,24 euros es
cobraven a la legislatura del Partit Popular.

Hem tornat obrir els centres de salut i hem ampliat l’horari
d’horabaixa.

Hem eliminat el sostre d’aportació farmacèutica per part
dels pensionistes els quals ja no han d’avançar els doblers quan
van a la farmàcia.

Els dos pàrquings concessionats ara són gratuïts.

S’ha ampliat la cartera de serveis a Formentera, a Eivissa
i a Menorca per tal d’evitar desplaçaments, s’hi desplacen els
professionals, és la nostra prioritat.

S’han reduït les llistes d’espera i paral·lelament el Servei
de Salut ha desenvolupat el portal de transparència on els
ciutadans les poden consultar, encara no, però els assegur que
serà una realitat ben prest, aquest divendres crec que s’obri,
no? Aquesta és una diferència fonamental, no podem ni ocultar
les llistes d’espera ni no fer-les públiques.

Hem restituït el Decret de garantia de demora.

Estam mirant l’accés dels usuaris al material ortoprotètic,
això és molt important perquè les persones havien d’avançar
quan necessitaven una grua, una cadira de rodes o molt de
material ortoprotètic, pròtesis, ortopròtesis , etc., i això en
aquests moments ja no és així, no s’han d’avançar aquests
doblers. S’ha ampliat el catàleg d’una manera important i
inclou per primera vegada material necessari per al tractament
de la fissura palatina en nadons. I per cert, en aquest sentit,
s’ha dotat d’una nova consulta a Palmanova, al centre de salut
de Palmanova per atendre els infants amb fissura palatina,
també molt demandat, tant per l’associació com pels mateixos
nins i els pares.

S’ha incrementat l’horari de disponibilitat de quiròfan a
Son Espases per atendre-hi nins discapacitats de
maxil·lofacial. A més, s’ha començat a fer també a Eivissa,
evitant així desplaçaments de persones amb moltes dificultats.

Hem impulsat l’estratègia de cronicitat, tan necessària per
atendre persones amb malalties cròniques; suposa modificar
circuïts, invertir en infraestructures, en contractació, en
formació; crear unitats de crònics complexos en els hospitals
d’aguts.

S’han contractat 50 infermeres gestores de casos, n’hi
havia dues al principi de la legislatura per fer la coordinació

dins l’àmbit de la salut, i també la coordinació amb els serveis
socials i educatius.

Hem ampliat el concert amb Sant Joan de Déu i Creu Roja,
aquest fet ha permès obrir l’Hospital de Sant Joan de Déu a
Inca, destinat també a la cronicitat.

Hem reforçat els recursos i serveis en salut mental, s’ha
posat en marxa una unitat d’identitat de gènere a l’Institut
Balear per a la Salut Mental de la Infància i l’Adolescència;
s’ha augmentat la plantilla de l’Institut balear d’Infància i
Adolescència a Salut Mental; hem posat en marxa
l’Observatori del Suïcidi; hem implantat equips de suport
assertiu comunitari a totes les àrees de totes les illes; s’ha
presentat i elaborat el Pla estratègic de salut mental el qual
dóna suport a totes aquestes polítiques.

S’ha posat en marxa el primer hospital de dia per tractat la
patologia dual de les nostres illes, en aquest cas a l’illa
d’Eivissa, i hem de continuar fent feina perquè sigui una
realitat a la resta d’illes.

Hem començat a reformar les velles estructures de
l’Hospital Psiquiàtric, el pressupost to tal és de més de
4.700.000 euros.

En relació amb les condicions dels treballadors, que són
per a nosaltres el principal actiu i un pilar fonamental del
sistema, i que van ser molt castigats en els anys 2011-2015,
podem dir que s’han recuperat molts dels treballadors que
varen ser acomiadats aquella legislatura. Una de les primeres
mesures és reconvertir contractes eventuals en interins. S’ha
abonat la carrera professional al complet, com es va pactar el
2015. S’han resolt les convocatòries 2016 i 2017, aquesta
carrera, la del 2017 és a punt de pagar-se a les properes
nòmines. Hem apostat pel desenvolupament d’activitat
extraordinària per a totes les categories professionals, no
només per a uns, i per primera vegada també en Atenció
Primària, s’hi dediquen 8 milions d’euros. I això permet
contractes estables i continuïtat assistencial els mesos d’estiu.
S’han recuperat els dies d’incapacitat temporal, els ajuts
socials, dies de lliure disposició i s’ha arribat a nous acords
amb noves fites, com incloure la superposició de jornada a les
categories en que així es produeix i el reconeixement del
greuge que suposa no poder fer una activitat per raó de gènere,
en el cas de les guàrdies de les dones embarassades, que, una
vegada fets els càlculs pertinents, s’abonaran amb efectes
retroactius les properes nòmines, perquè nosaltres acomplim
el que prometem.

A més, hem començat a fer oposicions de totes les
categories, era imprescindible, continuu dient que la meitat de
la nostra plantilla era i quasi és interina o eventual.

En relació amb la docència i la recerca és molt el camí
avançat: s’ha doblat el pressupost de l’Institut d’investigació
Illes Balears, IDISBA; l’IDISBA ha aconseguit l’acreditació de
l’Institut Carlos III, vol dir que jugam en primera divisió en el
camp de la recerca i que som totalment competitius per
obtenir fons de recerca, com ja ho comprovam amb les
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convocatòries actuals, som de les poques comunitats
autònomes que ho ha aconseguit en el primer intent i això és
gràcies a l’esforç i a la simbiosi entre tots els implicats:
professionals, investigadors, institucions, equips directius.

L’IDISBA ha aconseguit el distintiu europeu d’excel·lència
en recursos humans, durant els dos darrers anys ha aconseguit
cinc patents.

En relació amb aquesta direcció general també es treballa
en la formació continuada especialitzada, en col·laboració
amb l’ib-salut, perquè hi hagi més unitat docent on poder
formar més professionals especialistes. S’ha creat la
multiprofessional de pediatria, la d’atenció primària a Son
Llàtzer, cirurgia cardíaca a Son Espases, la cirurgia plàstica a
Son Espases, otorrino a Son Llàtzer, reumatologia a Son
Llàtzer, farmàcia hospitalària a Can Misses, rehabilitació a
Son Espases, la multidisciplinar de família i comunitària ja
estava creada a Mallorca, a Eivissa i noves places, la de
digestiu, una de digestiu més a Son Espases, una més de
pediatria també a Son Llàtzer, i una més de radiologia a Son
Espases i a Son Llàtzer. Sempre m’han sentit dir que falten
metges digestòlegs, pediatres i anestesistes bàsicament.

Com veuen, les nostres decisions són coherents, plantejam
un increment de metges especialistes en aquestes
especialitats, que evidentment es torbaran quatre anys o cinc
en formar-se, però d’aquí quatre o cinc anys ajudarà a pal·liar
la situació que tenim en aquests moments heretada.

D’altra banda, s’han creat les unitats docents de cirurgia
plàstica o cirurgia cardíaca i anatomia patològiques, plàstica
i cardíaca, perdó, a Son Espases, i anatomia patològica a Son
Llàtzer i farmàcia a Inca.

S’ha sol·licitat l’acreditació de l’Hospital d’Inca com a
hospital docent per a medicina familiar i comunitària.

Com hem constatat, els estudis de medicina ja són un èxit,
una gran aposta d’aquest Govern balear en el primer any de
legislatura. En aquests moments ja hi ha quatre promocions
estudiant medicina a les nostres illes. Per al curs 2020 hem
doblat el nombre de places de residents per a medicina
familiar i infermeria familiar i comunitària, hem passat de 45
residents a gairebé 90, hi haurà l’any que ve; aquesta dada és
molt important, ja els ho deia, la manca de professionals que
ara patim és fruit de la retallada de places en formació que es
va produir en anteriors legislatures.

Ara tenim un decret de carrera investigadora, pioner en tot
l’Estat. S’ha aprovat també el Decret de formació sanitària
especialitzada, reconeixent per primera vegada en aquesta
comunitat els tutors, la figura dels tutors.

En relació  amb les polítiques de salut pública amb els
pressuposts anteriors vull remarcar que hem reactivat
projectes de salut pública que a la legislatura del Partit
Popular varen desaparèixer o es varen retallar més d’un 50%,
com els destinats a la prevenció del tabaquisme, l’obesitat, del
consum d’alcohol i drogues per part dels joves. S’ha creat un

protocol d’atenció sanitària a dones víctimes de violència
masclista -i vull agrair i felicitar a tots els professionals
sanitaris que estan implicats en aquesta tasca perquè és molt
important i estan realment molt implicats- que va acompanyat
d’un pla de formació i han estat formats pràcticament tots els
professionals de totes les gerències. Hem incorporat noves
vacunes en el calendari, l’antipneumocòccica i la varicel·la
infantil, suposa un estalvi de 400 euros a cada familia per cada
nin o infant. Hem recuperat la participació i les subvencions
per a les entitats després de modernitzar les bases i hem passat
d’una visió de prevenció de la malaltia a una visió de promoció
de la salut. S’han impulsat millores de la salut com, per
exemple, la pràctica d’exercici físic que després es
desenvolupa conjuntament amb els professionals del servei de
salut amb les rutes saludables. S’han impulsat polítiques de
lluita contra l’obesitat, especialment l’obesitat infantil, contra
les addiccions i especialment contra el tabaquisme.

Pel que fa a la gestió sanitària, primer de tot, hem aprovat
cada any uns pressuposts molt més realistes amb les
necessitats actuals, aquest any també. Pel que fa al Servei de
Salut això ens ha permès complir escrupolosament el capítol
1 de personal, el capítol 4 que bàsicament és de farmàcia
comunitària i el capítol 6 d’inversions; el deute està en el
capítol 2, com vostès saben són despeses corrents. Enguany
serà l’any que menor deute tendrem amb relació d’un any a
l’altre, ja queden enfora aquelles legislatures on el deute
pujava fins a 250 milions d’euros, que ens vàrem trobar el
2015. 

En segon lloc, hem catalogat també més de 10.000
productes i es fan els concursos per a l'adquisició de la
majoria d’aquests productes. La situació de comprar sense
procediment és només quan realment no es pot fer d’una altra
forma. La nostra central de compres ja està ben desenvolupada
i està comprant, obtenint estalvis de 12.100.00 euros en
aquests moments en els darrers tres anys. A més, ens hem
aplicat en la facturació a tercers i fruit de l’esforç de molts de
professionals i gestors aquest any hem rebut més de 40
milions d’euros, tot un rècord per a la nostra comunitat; com
saben, teníem pressupostat només 22 milions i hem pogut
disposar de 40 milions enguany. 

La despesa en farmàcia tot i créixer continua sent de les
més baixes de l’Estat espanyol, una vegada més fruit de la gran
preparació i la implicació dels nostres professionals. No
només ens preocupa millorar els serveis sanitaris per als
ciutadans i ciutadanes sinó fer-ho amb una gestió sanitària que
jo qualificaria d’excel·lent. 

En relació amb la protecció dels consumidors hem posat
en marxa el codi de bones pràctiques i distintiu de qualitat per
al sector de cotxes de lloguer amb el qual es dóna seguretat
als ciutadans i reconeix la feina de les empreses que defensen
els drets dels consumidors. Hem impulsat l’arbitratge com a
mètode de resolució de conflictes, més de 1.300 empreses hi
estan adherides. Hem potenciat les reclamacions per via
telemàtica. Hem promogut la formació i la informació per a
la protecció dels drets dels consumidors.
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Fins aquí un breu balanç del que pensam, és important
conèixer el punt de partida, és molt important perquè no té res
a veure amb l’any 2015, ja els dic, el llistó està bastant més alt
i la nostra feina i la nostra dedicació crec que ha de ser encara
molt més gran per assolir els objectius. 

Ara parlam del pressupost de 2020. El pressupost de la
Conselleria de Salut i Consum serà de 1.726.870 euros. Així,
des de 2015 s’acumula una pujada del 31,2%, 410.740.000
euros. La pujada en polítiques socials global de la comunitat
autònoma és d’un 34%, parlam de 783.540.000 euros, perquè
hi ha una altra forma de gestionar i nosaltres ho estam
demostrant. El sistema sanitari pot ser solvent i eficaç a la
vegada que just i solidari.

La Conselleria de Salut i Consum ha elaborat un
pressupost amb el qual es vol reforçar les estratègies que es
varen impulsar la passada legislatura, els ho deia, tenim
l’oportunitat única de consolidar un model d’atenció que
realment és el que es mereixen i necessiten els nostres
ciutadans. Seguim la línia traçada, continuam donant
compliment a tots els acords pactats amb els ciutadans dirigits
fonamentalment a la consolidació de drets assistencials, en la
prevenció en salut, en la recerca com a eina de futur, en el
reforçament de l’atenció primària, la reorganització de les
estratègies de cronicitat i de salut mental.

Ara els faré un resum per direccions, per cada una de les
direccions generals. 

El Servei de Salut tendrà un pressupost de 1 .694.500
euros, un increment respecte de l’any 2019 de 370.000 euros.
És un increment de consolidació, serveix per mantenir
polítiques igualitàries amb el desplegament dels drets perduts
dels treballadors i dels ciutadans durant el període 2011-
2015, és a dir, els drets que s’han assolit la passada legislatura
es podran consolidar amb aquests pressuposts. 

El capítol 1, per a nosaltres, els ho deia, els professionals
són el principal actiu, per tant, e l pressupost del Servei de
Salut s’incrementa en 14.200.000 euros respecte de l’any
2019. Aquest increment suposa un important esforç, sabem
que els professionals són el principal actiu en qualsevol
sistema sanitari, però sabem també que depenem d’ells en gran
mesura per poder apostar per plantilles estables. La passada
legislatura es va iniciar un procés de convocatòria
d’oposicions, el més alt i el més important de la història
d’aquesta comunitat. Hem de ser capaços i vèncer tots els
obstacles, hem de ser capaços de resoldre i de continuar amb
aquest procés d’oposicions. Durant l’any que ve continuarem
apostant per l’estabilitat i per tant potenciarem aquesta
convocatòria i més oposicions.

En relació amb el capítol 2, hem previst una reducció del
2,2%, si bé seguim en la línia d’obtenció d’economies
d’escala, com les que aconsegueix la central de compres,
pensam que podem estalviar aquest percentatge; podem
estalviar també, hi ha una part del capítol 2 que passa a capítol
4, que és l’encomana de gestió de GESAIB. Mai no deixarem
d’estar atents a les noves teràpies, nous fàrmacs, sobretot en

oncologia; la farmàcia hospitalària és molt, molt important en
aquest capítol. Acabam d’autoritzar, ahir o despús-ahir, la
setmana passada, perdó, un tractament, un tractament de què
no sé si han sentit parlar, supòs que sí, que és molt innovador,
de teràpia cel·lular, de Carticel, que té, suposa una inversió de
300.000 euros per a aquest pacient, no el podem fer aquí, es
derivarà el pacient a la península. Per això dic que mai no
deixarem d’estar atents i davant d’aquests imprevists sempre
actuarem. L’autorització d’aquests medicaments i d’aquest
tractament és una clara demostració de la nostra política, no
deixarem mai cap pacient sense tractament per costós que
sigui i que el pugui ajudar a superar una malaltia. 

En el capítol 4. El capítol 4 ascendeix a 250 milions
d’euros, són uns 10 milions més respecte del pressupost de
2019. Amb aquest pressupost atendrem les dotze mensualitats
de la farmàcia ambulatòria, els pagaments que feim a les
farmàcies comunitàries cada mes. L’increment de farmàcia
comunitària també es produeix any rere any, és una realitat.

El capítol 6. Vull destacar que consolidam les inversions
de les infraestructures previstes, totes les infraestructures
previstes. Disposarem de 34 milions d’euros amb els quals
donarem prioritat als projectes més importants. Vàrem
començar la legislatura 2015 amb un panorama desolador
després de quatre anys de desinversió , en canvi, de 2015 a
2019 passa tot el contrari, s’han dedicat molts d’esforços amb
moltes inversions. Destinarem 1.200.000 aproximadament a
inversions en 11 centres de salut d’atenció primària, hi
destaquen el Centre de Salut de Son Ferriol, el Carme i Bons
Aires a Palma que serà el centre de salut més gran de les Illes
Balears, el de Trencadors a Llucmajor, Pollença, si el batlle
ho té a bé, el d’Artà, la Unitat Bàsica de Santa Margalida, la de
Sant Llorenç, la de Consell, la de Montuïri i la de Sant Joan.

També hi ha prevista una inversió de 4.700.000 euros a
l’Hospital Psiquiàtric, 4 milions a l’Hospital de Manacor on
es construirà un nou edifici de 42.000 m2 i també destinarem
372.000 per al nou hospital d’atenció intermèdia a Felanitx,
aquest centre, amb una superfície construïa d’uns 9.000 m2

disposarà de 100 habitacions dobles d’ús individual per
atendre pacients crònics de la comarca de Llevant.

No podem oblidar els grans projectes de recuperació dels
antics hospitals de Son Dureta, Verge del Toro i Can Misses.
A Son Dureta durant l’any 2020 es destinaran aproximadament
3.500.000 euros, en aquests moments l’enderrocament està al
50%, els treballs conclouran al voltant del primer semestre
del 2020 i ja s’està redactant el projecte dels nous edificis.

També invertirem 1.200.000 euros en l’antic hospital
Verge del Toro a Menorca on una vegada conclosa la primera
fase de rehabilitació s’iniciaran les reformes interiors
previstes al pla funcional.

A Eivissa continuen a bon ritme les obres de construcció
de l’antic hospital de Can Misses que previsiblement acabaran
al 2020.
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Arribats a aquest punt vull destacar els pressupostos de
cinc gerències del Servei de Salut. 

L’Hospital de Son Espases, pel que fa a l’hospital de
referència de Son Espases el seu pressupost és de
408.400.000 euros, suposen 9.700.000 euros més que a
l’exercici anterior i només a capítol 1 hi ha 2.500.000 euros
més per a professionals.

Atenció  Primària de Mallorca creix un 6% més que a
l’exercici de 2019. D’aquesta manera queda reforçada no
només el que es considera la porta d’entrada al sistema, jo dic
que no només és la porta d’entrada, sinó que és la casa del
pacient i, per tant, creim que s’ha de potenciar l’atenció
primària i s’han de potenciar to ts  els serveis perquè són la
base del model de futur, de present i de futur d’aquesta
comunitat autònoma.

A l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera li corresponen
133.500.000 euros, s’incrementa el capítol 1 en un 6%.

L’Àrea de Salut de Menorca és de 93 milions d’euros,
suposa uns 4 milions en termes absoluts d’increment.

061, per acabar, la Gerència del 061 disposarà d’un
pressupost de 15.900.000 euros, un 9,5% més que el 2019.

Fins aquí la Direcció General del Servei de Salut. 

Passam a la Direcció General de Salut Pública i
Participació. La Direcció General de Salut Pública té 21,7
milions d’euros, un increment d’un 3,5. En què gastarem
aquest increment? Volem consolidar els pressupostos de
2020 perquè suposen la consolidació de programes de
promoció de la salut i com els he dit moltes vegades el primer
objectiu de la Conselleria de Salut és aconseguir que les
persones no emmalalteixin. L’evidència científica ens
demostra que invertir en promoció de la salut suposa un
estalvi a llarg termini.

Vull ressaltar la inversió de 529.000 euros per a la
plataforma informàtica de promoció de la salut, un projecte
que vàrem presentar fa poc, forma part de l’estratègia "Fem
salut, faig salut", que servirà com a eina que fomentarà la
participació de la ciutadania, l’empoderament de persones,
grups i societats en conjunt cap a la millora de la salut de la
població.

Continua la inversió del Laboratori de salut pública en
1.744.000 euros per tal de millorar les tasques de control de
la salut pública i recuperar una zona de l’Hospital General
degradada i abandonada durant dècades.

Continuarem desenvolupant els programes de lluita contra
el tabaquisme, l’obesitat i les desigualtats socials. 

En lloc d’observatori de desigualats, al final el nom serà
Observatori d’equitat social, principalment aquelles per raó de
gènere. En aquest sentit està previst reforçar les actuacions en

l’àmbit educatiu i també en l’àmbit laboral on hi ha evidències
que la promoció de la salut és molt efectiva.

Dedicarem 1.984.000 euros a la prevenció i al tractament
de la drogaaddicció, hi destaquen 472.000 euros que es
destinaran al Projecte Home.

A la compra de vacunes hi destinarem 6.326.000 euros,
com a novetat afegirem al calendari vacunal la de la meningitis
ACWY amb un cost d’1.310.000 euros per a l’any 2020.

Els programes de detecció precoç del càncer de mama i
còlon continuen desplegant-se per assolir una major
cobertura, per això la Conselleria de Salut i Consum hi
destinarà 232.000 euros front als 158.000 de l’any 2019.

L’any 2020 serà l’any de començar a desenvolupar el Pla
d’implementació del Programa de prevenció de càncer de
còlon a les zones que encara no el tenen. Començarem a fer
el mateix amb el Programa de detecció de càncer de cèrvix
també poblacional.

I esperam el seu suport a la nova llei d’addicions que
volem aprovar, que ens agradaria aprovar en aquest parlament.

En relació amb la recerca en salut, formació i acreditació
hi ha una diferència de 117.000 euros en positiu 3,96%, 3
milions... aproximadament uns 3 milions d’euros per a la
direcció general, el pressupost global, eh? Comptarem amb
això, amb un pressupost de 3.095.000 euros i mantenim
l’aposta per la investigació, la recerca i la formació dels
professionals a través de l’IDISBA que comptarà amb un
pressupost d’1.400.000 euros.

Vull recordar que cada euro que invertim en investigadors
i en l’institut reverteix en 3 euros de fora de la comunitat
autònoma i que també permet contractar personal altament
qualificat. De fet, per a 2020 es preveu la contractació de 28
nous professionals qualificats  per l’institut entre
investigadors, tècnics de suport i gestors.

Seguint la mateixa línia de reafirmació dels projectes
iniciats i de continuïtat esperam que l’IDISBA es consolidi
com a referent d’investigació sanitària a l’àmbit nacional.

A les Illes Balears tenim la sort de comptar amb una
plantilla de més de 700 investigadors, molt valuosa, a la qual
és necessari també donar continuïtat i estabilitat, així com
proporcionar-li un entorn de recerca atractiu que permeti
atreure i recuperar talent de l’exterior i mantenir el que tenim.

En relació amb la Direcció General de Prestacions i
Farmàcia el pressupost és d’1.653.000 euros, suposa un
increment d’un 6,4%. Dins aquesta àrea es promouen les
estratègies en salut, tenim especial interès en el Pla de
prevenció de resistència als antibiòtics i les estratègies de
ictus, diabetis, cures pal·liatives, EPOC, malalties rares,
malalties reumàtiques i musculoesquelètiques, abordatge del
dolor dins l’estratègia de cronicitat, malalties
neurodegeneratives i ELA.
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La planificació contra la ingestió del medicament i serveis
farmacèutics també són un puntal de la conselleria, és
important ressaltar l’impuls dels sistemes d’informació per
continuar apostant per una prestació farmacèutica més àgil i
segura. També donarem continuïtat a l’impuls a la
farmacovigilància com a una estratègia d’accedir als fàrmacs
de manera segura.

L’aposta per la identificació precisa de la cartera de
serveis i les propostes de modificació, així com
l’actualització de la Llei d’ordenació farmacèutica, també
necessitarem el seu suport, que és de l’any 1998, són
actuacions també contemplades en aquests projectes.

En relació amb la Direcció General de Consum el
pressupost és de 2,5 milions d’euros. En l’apartat de la
protecció i la defensa al consumidor ens dedicarem a impulsar
nous codis empresarials per contribuir a l’excel·lència
empresarial i a la transparència cap al consumidor, promoure
l’adhesió de noves empreses al sistema arbitral de consum,
creació de punts d’atenció telemàtics a les quatre illes, formar
i conscienciar les generacions més joves i també els sectors
de la societat més vulnerables. 

En aquesta línia continuam promocionat la participació al
concurs escolar d’àmbit nacional Consumópolis -es presenta
avui, de fet- per formar i conscienciar sobre la importància del
consum responsable. Ampliar les activitats formatives i
informatives de caràcter comunitari en col·laboració amb
altres administracions, associacions i organitzacions per
promoure el consum responsable per part de la població.

I ara per acabar vull destacar que els pressuposts de 2020
han de servir per consolidar les polítiques dirigides a
continuar reduint les desigualtats en salut, a protegir les
persones consumidores y a promoure un sistema de salut
excel·lent i solvent, fonamentat en la innovació. No tenim
aturall. Volem avançar, assumir els nous reptes en la promoció
i prevenció de la salut dins l’àmbit assistencial i  dins la
investigació . Volem modernitzar la gestió i les
infraestructures, llevar-nos tot allò que sigui obsolet i
ineficient, generar noves estratègies per millorar, per
continuar millorant i per continuar avançant. Farem tot el que
faci falta perquè els drets socials continuïn progressant i mai
no tornin enrere. És un dret que tenen els nostres infants, les
nostres persones grans, els col·lectius més vulnerables i que
tenim nosaltres mateixos, i sempre, senyories, amb un
respecte escrupolós pel pressupost que avui he presentat, que
prové de la ciutadania, la qual ens ha confiat la seva gestió, i
que els té al servei de nit i de dia, a dia d’avui.

Moltíssimes gràcies per la feina feta a tot el meu equip.
Vull acabar amb aquestes paraules d’agraïment a l’equip de la
conselleria, a les direccions generals, a cada una de les
persones que han participat en l’elaboració dels pressupostos.
Ha estat una feina ingent en col·laboració amb la Conselleria
d’Hisenda, que ha treballat, ells sí, de nit i de dia també durant
quatre mesos perquè siguin una realitat i perquè tenguem uns
pressupostos que tornen a dedicar a política social el màxim

volum de la seva història, i amb l’únic objectiu que és
contribuir a millorar la qualitat de vida de la població.

Gràcies per la seva atenció, i estic a la seva disposició per
respondre totes les preguntes que considerin.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Llavors en aquest moment
procediria la suspensió de la sessió per un temps màxim de 45
minuts, i he de preguntar als portaveus parlamentaris si volen
aturar o si volen continuar.

Continuem? Moltes gràcies, senyors portaveus. Llavors,
per tal de formular les preguntes o observacions, tot seguit es
procedirà a la intervenció dels diferents grups per un temps de
deu minuts. La Sra. Consellera pot decidir si vol després
contestar de manera global o individual a cadascun dels grups.

Gràcies. Llavors la contestació serà global, i procedirem,
llavors, al primer torn, que correspon al Grup Parlamentari
Popular, la Sra. Margalida Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bon dia. Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra.
Consellera.

Miri, m’ha sorprès la seva intervenció, sincerament. De
totes les intervencions que hi ha hagut fins ara de consellers
ha estat la primera que hem tengut l’honor d’escoltar un míting
de 39 minuts. Vostè ha tengut una intervenció de 49, n’ha
dedicat 12 -n’he calculat 12- a parlar del pressupost; no ens ha
explicat les partides que feia molta falta explicar, les partides
més intensament d’aquest pressupost, i ens ha fet un míting, un
míting, de 36 minuts. Supòs que el motiu és que vostè no està
gens orgullosa dels pressuposts que presenta, i és normal que
no hi estigui, és normal; per això ha hagut de parlar dels
darrers quatre anys i no ha parlat d’aquest. Ahir horabaixa
vàrem tenir una compareixença aquí de la Sra. Fina Santiago,
de la consellera, i va parlar 36 minuts del pressupost de 2020;
vostè, 12.

Dit això, com que vostè ha fet un míting jo li he de dir una
sèrie de coses que no m’ha agradat gens que vostè ha dit en el
seu míting. Una d’elles és que quan ha dit que està molt
orgullosa que han posat una ressonància magnètica a Manacor
ha dit que Formentera no ho necessita, que Formentera no
necessita la ressonància magnètica, però també s’ha oblidat de
dir la darrera informació d’ahir, que a Formentera per exemple
fa falta un cirurgià. 

Miri, han augmentat els pressuposts, han augmentat els
serveis, diu vostè, tot això que ens ha dit, però tot això ha estat
a costa d’augmentar en aquesta comunitat autònoma els
darrers quatre anys 1.000 milions d’euros més en imposts, en
imposts, i si vostès han pogut fer tot això, si vostès han pogut
fer tot això, ha estat gràcies a un augment de l’activitat
econòmica de molta feina que es va fer després. 
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Una altra cosa que ha dit vostè és que s’ha reduït el deute,
i ha parlat molt del Partit Popular i del deute que varen trobar.
Escolti, per favor, un poquet de vergonya. L’any 2011 es varen
trobar dins l’ib-salut, dins els calaixos de factures, 430
milions d’euros, que varen obligar a fer..., 430 milions
d’euros, ho he dit bé, que varen obligar a haver de fer un pla de
pagaments, i  aquests 430 milions d’euros de factures que
vàrem trobar als calaixos de l’ib-salut l’any 2011 varen
representar en aquesta comunitat autònoma més de 800
milions d’euros. Això és una llàstima que jo ho hagi de dir ara,
perquè m’hagués agradat poder dedicar part del meu temps,
perquè vostè no té límit de temps i jo sí que en tenc, a parlar
del pressupost, però el que no vull és que quedi sense
contestació el seu míting, repetesc.

En els darrers anys el pressupost de salut s’han
incrementat any rere any, i és vera, però aquest any
desgraciadament ha patit retallades en el pressupost de la
CAIB de 2020. Observam com programes tan importants com
el Pla autonòmic de drogues, la Direcció General de Consum,
atenció especialitzada de salut, formació de personal sanitari
o Atenció Primària a Mallorca, per exemple, pateixen un retall
a les seves partides. Per quin motiu han fet aquestes retallades
en aquests programes, Sra. Consellera? 

I també li he de dir que sí, retallades, no hem de cercar
altre tipus de paraules ni altres sinònims. Quatre anys d’una
legislatura d’esquerres no han fet més que agreujar un dels
principals problemes que tenim en aquesta comunitat
autònoma, i és la manca de professionals sanitaris. Vostè deia
abans que s’han reduït les llistes d’espera; d’acord; el Decret
de garantia de demora no es compleix, i  a més... No, no es
compleix. Per què?, idò li ho diré: vostès només publiquen la
primera visita i les quirúrgiques, però no publiquen ni obren
les llistes ni de les proves diagnòstiques, que així ho diu el
Decret de garantia de demora, ni de les segones visites. Tenim
gent que espera durant dos anys per fer-se una ressonància
magnètica, i gent que després d’aquesta ressonància magnètica
ha d’esperar una segona visita a un especialista. Per tant,
reducció de llistes d’espera, per favor, siguin honests i no
diguin això.

És cert que els darrers anys s’ha incrementat el pressupost
de Salut, és vera, però també és cert que en aquesta comunitat
autònoma hem tengut 4.000 milions d’euros més, però això no
s’ha vist reflectit en eficiència a l’hora de resoldre problemes
enquistats. Si amb més pressuposts no han estat capaços de
solucionar problemes com el que li  deia jo de les llistes
d’espera, o de manca de professionals, com ho faran l’any
2020? Aquests darrers anys amb govern socialista s’ha aplicat
tard el Pla de contingència; s’han tancat consultes de primària,
tant de família com de pediatria; hi ha hagut problemes
assistencials als centres de salut, els metges de família més
saturats d’Espanya quant a targetes sanitàries; falta de diàleg
amb sindicats de metges, cartes de professionals per
denunciar la manca de metges i infermeres, plantilles de
personal funcionant al 50%, llistes d’espera de mamografia
preferents, etc.

Quant al pressupost hi ha un increment en partides
especialment de l’ib-salut, és vera, però també trobam
retallades importants en altres; per exemple, a la Direcció
General de Salut Pública i Participació, concretament
programa 413C, de sanitat ambiental i alimentària, retallen
50.000 euros, per què? El més alarmant: al programa 413E,
Pla autonòmic de drogues, retallen 340.000 euros, retallen
transferències corrents per a consells, corporacions locals,
famílies i institucions sense ànim de lucre. Sra. Consellera, en
un tema tan important per què fan aquesta retallada de 340.000
euros?

També a la compareixença de setembre vostè deia que
contínuament vetllaries per les persones consumidores; vostè
diu això però al mateix temps elabora un pressupost i retallen
partides a la Direcció General de Consum disminuint
inversions reals en 65.000 euros respecte de l’any 2019.
Altres partides destacades que pateixen retallades i ens
agradaria que ens expliqui per què i com afectarà a la
ciutadania, són l’atenció especialitzada de salut, programa
412B, la Gerència de serveis centrals, que passa de
216.221.153 l’any 2019 a 191.452.800 el 2020, el que
suposa una retallada de 24.768.353; repetesc, atenció
especialitzada de Salut, 24 milions manco.

Per altra banda tant a Menorca com a Eivissa i a Mallorca
disminueixen les partides de formació de personal sanitari i
assistència sanitària, un conjunt de retallades en més de 6
milions d’euros, 6 milions d’euros, retallada en formació.
Vostè no ho ha dit, supòs que no n’està orgullosa. 

Pensen complir d’una vegada el mandat parlamentari de la
passada legislatura d’equiparar el complement de residència
del personal sanitari de Balears amb Canàries? I no només
perquè ho exigeix un mandat parlamentari o el Partit Popular,
també li han reclamat els 15.000 treballadors de l’ib-salut.
Quina quantitat va fixar el 2019 per al plus de fidelització o
plus d’insularitat?, i quina quantitat, Sra. Consellera, s’ha fixat
el 2020? M’agradaria molt que em contestés coses concretes
a les preguntes que li faig. Quants d’al·lergòlegs hi ha
pressupostats, quants d’al·lergòlegs hi ha pressupostats?

Finalment, per acabar, m’agradaria saber com creu que el
personal sanitari, amb una retallada de 6 milions d’euros, creu
que li retallen d’aquesta manera una vegada més el seu dret a
ser formats, o com afectarà la ciutadania la retallada de 8
milions d’euros de partides d’assistència sanitària. 

També em preocupen i em preocupen molt, Sra.
Consellera, els programes de prevenció, som a la cua de tot
Espanya. Vostè ha dit de passada que del cribratge de còlon
dins l’any 2020 intentaran avançar, però és que han tengut
quatre anys, 4.000 milions d’euros més, els pressuposts més
alts de l’ib-salut i estam exactament igual amb els programes
de prevenció, exactament igual que quan es va posar en marxa
la passada legislatura, la legislatura 2011-2015 i a més me
pareix preocupant que amb el cribratge de còlon a l’any 2018
només arribéssim a una població d’un 33%.
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Per tant, Sra. Consellera, esper que me doni comptada
explicació a totes les partides que li he demanat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Ara és el torn d’exposició del
Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, passem de manera pausada a
fer les preguntes en representació del meu grup parlamentari.

Evidentment la salut necessita un enfocament
multidimensional i s’ha d’abordar no només des d’aquesta
conselleria, sinó també amb la implicació d’altres, perquè
com bé ha explicat la consellera, les desigualtats socials
influeixen en la salut, l’alimentació influeix en la salut, la
mobilitat, l’aire que respiram i molts altres factors.

Jo li faré una sèrie de preguntes que són una miqueta més
concretes, no li donaré exactament les partides, ni les
referències perquè vostè em pugui explicar des d’aquesta visió
multidimensional, com pensen afrontar cadascuna d’aquestes
qüestions que li comentaré. 

Des d’Unides Podem defensam evidentment que hi ha
d’haver una vida digna i aquesta vida digna passa per ser
saludable a les diferents etapes de la vida, des de la infància,
vostè ho ha comentat en alguns programes, també amb les
malalties agudes cròniques i amb l’envelliment. Li voldríem
demanar amb aquest augment que hi ha d’inversió en atenció
primària, que vostè ha comentat, quines qüestions tendran a
veure precisament en dues qüestions que ens preocupen
especialment, com són els programes d’obesitat infantil,
adreçats als infants perquè no tenguin aquest problema; i
també en l’envelliment actiu, amb els programes d’envelliment
d’aquestes persones ancianes, com poden avançar en la seva
vida d’una manera saludable.

Vostè ha fet referència també al programa i al Pla de salut
mental i  ens preocupa especialment l’augment de trastorns
com puguin ser per exemple la ludopatia, especialment en
joves. I voldríem saber quina orientació tendrà la conselleria
cap a aquesta situació específica.

En relació amb el fet insular, que és una característica
específica de la nostra comunitat autònoma, s’han augmentat
serveis a cada una de les illes, em sap greu perquè no ens veim
la cara, esperi, que em mouré una mica. S’han augmentat
serveis a cada una de les illes. És cert que nosaltres hem estat
especialment crítics en la manera en com s’han augmentat,
perquè en alguns casos s’ha hagut d’externalitzar, però hem
entès que és una necessitat que s’havia de resoldre en
determinats moments. És cert que estaríem per un altre
model, però bé ja arribarà el dia, esperem que millori e l
finançament amb el nou govern que arriba a Espanya i que
aquesta comunitat autònoma pugui disposar de recursos

necessaris. Voldríem saber si s’aplicarà qualque millora,
qualque reorganització o reestructuració pel que té a veure
amb els pacients i les famílies que encara s’han de desplaçar
entre una illa o una altra o les illes i la península, per qualsevol
tipus de trastorn en general.

I ja per acabar dues qüestions que tenen a veure amb temes
que també ens preocupen. Les agressions que es donen a
professionals sanitaris, s’han fet millores en els serveis
d’urgències hospitalaris i  també a qualque centre de salut. I
voldríem saber si tenen previst qualque tipus de pla d’actuació
sobre aquesta qüestió.

I ja per acabar, en relació amb les cures pal·liatives. Tenim
un servei que és l’ESAD, que està funcionant molt bé, que és
un servei molt apreciat i valorat per la població i tenim unes
cures pal·liatives pediàtriques i d’adults també en el marc
hospitalari. I en aquest moment s’està facilitant el document
de voluntats anticipades i s’està podent registrar també a
diferents indrets, no només a la conselleria com passava fa uns
anys. Voldríem saber si aquell document es facilitarà més i la
població podrà tenir accés a dir la seva, en com vol acabar la
seva vida, com vol que siguin les cures a la seva darrera etapa
i el servei d’atenció de cures pal·liatives a la nostra comunitat
autònoma.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Martín. És el torn en aquest moment
del representant del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Juan
Manuel Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom.
Consellera, jo he de començar felicitant-la per l’excel·lent
assessor polític que té vostè en l’elaboració del discurs que
ens ha presentat aquí avui, i no li ho dic amb sarcasme
maligne, li dic amb una ironia fina, perquè evidentment no
només la narrativa i el relat que ha duit, sinó que ha fet un
balanç de la meitat de la seva intervenció amb un context de
situació que ja coneixíem. Dic que ja coneixíem perquè ho va
exposar el setembre en la seva compareixença d’objectius de
legislatura i que per tant, va fer cinc cèntims d’allò que hi
havia. I li dic que la felicit, perquè realment ens ha posat en un
context de bell nou que també és important per a un
pressupost, però en aquesta intervenció jo necessitava, o el
meu grup parlamentari, per poder tenir un posicionament
damunt els pressuposts, necessitava molta més informació
detallada dels capítols i de les actuacions vinculades als
programes i als serveis.

Per altra banda li diré i sense cap tipus d’ironia que la
felicit i ens congratulam alguns grups polítics, amb unes
iniciatives que acaba de pressupostar i que el meu grup
parlamentari duia en una proposició no de llei, que vostè no va
esmentar el mes de setembre com a objectius, que és la
vacunació de la meningitis i l’ampliació, esper que sigui la
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franja d’edat recomanada per la Societat Pediàtrica, però li puc
assegurar que per part nostra, per part del nostre grup
parlamentari, és una gran satisfacció i el que li demanaria és
que ens digui més o manco quin calendari té previst per posar-
la en marxa. He entès que més o manco era 1.300.000 euros,
vostè concreti'm si és així i li insistesc que es pugui
comunicar des de la conselleria a les famílies el més aviat
possible, serà una actuació encertada, a la qual nosaltres
donarem suport i felicitarem a la seva conselleria.

Per altra banda li volia fer una valoració que ens preocupa,
el que és el volum general del pressupost. Miri, li he de fer
una pregunta, una pregunta que podria fer en el ple, o li podria
en una comissió, però com que és el context de pressupost li
faré  aquí crec que la podrà contestar. Vostè creu que és
suficient el pressupost de l’ib-salut per als comptes de 2020,
vist l’informe Sindicatura de Comptes, presentat en aquest
parlament fa uns dies envers els comptes del 2017? I li dic per
tres coses en què vostè ha esmentat una millora i la vull
vincular a la millora que vostè anunciava aquí de la central de
compres, de la gestió de la central de compres i de la dotació
pressupostària i de l’estalvi que ha tengut la gestió de
compres. 

I és que la Sindicatura esmentava, és a dir, l’informe de la
Sindicatura tancat i presentat aquí esmentava, una vegada
contestades les al·legacions per part del Govern de les Illes
Balears -insistesc 2017, però vull saber com està, si ho té
solucionat per a l’exercici 2020, que no ho veig reflectit en
els comptes, almanco a la presentació del seu informe no me
surt aquí-, si es complirà el procediment de contractació tal
com... si s’ha solucionat i es complirà el procediment de
contractació i va vinculat a allò que li he dit, si té la dotació,
vostè creu que té la dotació adequada, perquè la Sindicatura de
Comptes li deia en aquell moment que vostè doti el suficient
perquè no es produeixin aquestes situacions.

Per tant, nosaltres tal vegada faríem esmenes amb
modificació de crèdit si vostè realment diu, escolti no tenc
suficients doblers, que ho entenc, perquè no són doblers vostè
que demana, sinó que la comunitat autònoma, la Conselleria
d’Hisenda diu, escolti n'hi puc donar fins aquí. Nosaltres pel
compliment de les obligacions legals que ha de tenir l’ib-salut
faríem una esmena perquè el tengui. Estam parlant del Servei
de Salut i no qüestionam la gestió del pressupost, el que
qüestionam és que sigui insuficient i no compleixi amb els
objectius que hi ha. Per tant és una pregunta que entenc que és
molt política però m’agradaria que digués: “Escolti, em falten
20 milions”. Bé, ens ajudarà a fer una esmena i a donar suport
a l’aportació, ja veurem on, d’aquests 20 milions. Em sembla
que era a l’ib-salut.

Per altra banda..., consellera, voldria que ens fes cinc
cèntims, i donat el balanç que s’ha fet, el balanç immediat, de
la situació en què es troba l’anunciada vaga d’ambulàncies i
dels treballadors, dels tècnics d’ambulàncies, i si això és...;
deien que no han cobrar l’IPC, si això està previst corregir-se
o que no passi dins el 2020. O per exemple demandes
interposades per les metgesses i denunciada per SIMEBAL
envers la discriminació salarial que (...) sobre les baixes, si

això es contempla pressupostàriament perquè es pugui
resoldre dins l’exercici de 2020.

Vostè m’acaba de fer un anunci que m’ha satisfet, i que té
vostè una pregunta..., tendria una pregunta parlamentària, que
és quan es posarà operatiu, obert i que puguem consultar el
Porta de consultes i d’intervencions quirúrgiques. Ho ha
comentat, i el seu director ha dit que serà divendres, cosa que
em satisfà molt, i evidentment vostè sap que dins l’objectiu de
transparència és imprescindible. D’això n’hem parlat altres
vegades, consellera.

Quant a..., sí, quant al tema de transparència li insistiré que
faci l’esforç de dotació pressupostària en el seu capítol 2
perquè totes les comunitats autònomes, és a dir, tots els
usuaris, no siguem els de Balears els que consultem la taula
número 13 de vacunació envers la grip i puguem veure el
nostre impacte i la nostra població. No sé si això li suposa a
vostè haver de dotar qualque servei, qualque plataforma o
qualque pressupost. Crec que és important que puguem tenir
les dades actualitzades. 

Ha esmentat també, no ho he anotat, però ha esmentat
vostè que hi ha una transferència, o no sé si un conveni
instrumental, amb el Projecte Home. M’agradaria saber
l’import exacte, perquè no he pres nota. Ho dic perquè és una
acció transversal de govern amb diferents conselleries: la
Conselleria de Presidència, la Conselleria de Serveis Socials
i Esports, i em sembla que la consellera va esmentat que
també hi havia la de Salut. Jo no he vist si és una transferència
nominativa o si és un conveni instrumental.

I en principi amb la meva intervenció... esperaré el darrer
torn. No sé si hi ha qualque direcció general a què vostè no ha
fet esment dels pressuposts, però pot ser que jo no ho hagi
anotat... Faré la pregunta en el següent torn.

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn de paraula del
representant del Grup MÉS per Mallorca, el Sr. Josep Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguts, Sra. Consellera i tot
el seu equip.

Jo li faré simplement una sèrie de preguntes o
observacions en aquest primer torn per si em pot contestar en
el primer, i si no ja el tancaríem en el segon. Vostè ha dit que
dins l’estratègia de cronicitat hi ha diverses línies de feina,
entre elles la recuperació en paral·lel de Son Dureta, Verge
del Toro i l’antic hospital de Can Misses, i ha esmentat per
exemple els objectius de Son Dureta per al 2020 i el de Can
Misses, si no vaig malament. Per a Son Dureta ha parlat
d’enguany, dins el 2020, per ventura veuríem el projecte ja
redactat, el projecte ja redactat, i que l’enderrocament en
aquest moment ara està al 50%. Jo era simplement si ens
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podria..., si això és així i si hi ha qualque previsió  més
respecte de Son Dureta. És a dir, Son Dureta el 2020 quina
previsió ara, a dia d’avui, hi ha? El mateix per a Verge del Toro
i el mateix per a Can Misses.

I en salut mental, l’estratègia de salut mental, vostè ha
anomenat també o ha explicat l’Hospital Psiquiàtric de Palma,
si això també..., quins objectius també té per al 2020.

Quant a unitats bàsiques hi ha hagut un moment en què
vostè ha enumerat que dins el 2020 hi ha una estratègia en el
pressupost per dur a terme o començar obres, si ho he entès
bé, de tota una sèrie d’unitats bàsiques. Ha esmentat Montuïri,
crec, Artà, i no sé quin seguit més d’unitats bàsiques ha... Era
si m’ho podria repetir, exactament en què consistiran les
actuacions el 2020 d’aquestes unitats bàsiques i a quins
municipis afectava. He entès dos municipis, Montuïri i Artà.

Respecte de l’IDISBA, que vostè ja hi ha fet esment,
simplement era..., ens preocupa des de MÉS per Mallorca la
investigació i la innovació sanitària, que es representa en el
Govern per l’IDISBA. Quins són els principals reptes per al
2020? Vostè ha parlat de tot el que s’ha aconseguit, és a dir,
les certificacions que s’han obtingut durant els darrers anys,
especialment el 2019, però un poquet quins són aquests
objectius de cara a l’exercici que ens ve ara de 2020.

Respecte de consum ha fet esment a l’impuls de
l’arbitratge, a la resolució  de conflictes a través de
l’arbitratge. Aquí crec que fa un mes, aproximadament, en el
Parlament, vàrem aprovar una proposició no de llei en aquest
sentit, a la qual, entre d’altres punts, s’instava també que el
sector públic instrumental participés del sistema d’arbitratge.
Sé que és un repte complicat però es va aprovar en aquest
parlament, i si hi ha qualque estratègia, la pregunta és si hi ha
qualque estratègia per anar implementant durant el 2020,
perquè era el que deia la proposició no de llei, durant el 2020
anar implementant que el sistema instrumental de tot el
Govern de les Illes Balears vagi incorporant l’arbitratge com
a mètode per a resolució de conflictes.

Ha parlat vostè..., bé, ha explicat vostè que el 2020 ha de
ser un pressupost encaminat, entre d’altres objectius, a reduir
les desigualtats. Això és important. Ha parlat també vostè de
drets recuperats la passada legislatura que es podien mantenir.
Si em pogués explicar un poquet o enumerar quins són aquests
principals drets, aquests principals drets que, bé, primer de tot
es consolidaran el 2020, qualcuns creim que ja es varen
consolidar la legislatura passada, però sí que n’hi alguns
d’altres que creim que sí que és important que s’esmenti
específicament que quedaran consolidats dins aquests
pressupostos.

Després ha parlat d’un tractament oncològic, un tractament
cel·lular. No l’he entesa exactament; si ens podria
desenvolupar un poc aquest tema. He entès, crec, que era un
projecte estrella, important; si ens pogués desenvolupar en
dues línies més aquest tractament en què consisteix...

I parlant de tractaments vostè sabrà que en principi el
Govern estatal s’havia compromès a finançar el tractament del
PrEP a partir del mes de novembre. Hi ha hagut comunitats
autònomes que ja tenen aquest tractament en marxa sense
esperar el ministeri, perquè evidentment no ha estat possible
que el novembre s’hagi pogut finançar; concretament
Catalunya crec que dins el mes de novembre ja ha començat a
dur a terme aquest tractament. La meva pregunta és si -
evidentment esper que sí- el compromís d’aquesta conselleria
serà lluitar perquè aquest tractament, el PrEP, sigui una
realitat el més aviat possible en aquesta comunitat, i si ho
tenen present perquè la transició d’haver de subministrar
aquest tractament sigui el més ràpida possible de cara al 2020.

Després també ha esmentat una plataforma telemàtica per
a la promoció de salut. No sé si aquest projecte és un projecte
de reforçament d’un projecte ja existent o si és un projecte
nou; és una pregunta, si aquesta plataforma és una plataforma
que ja existeix i està en marxa o si és un tema nou, i quins són
un poc els objectius; supòs que, evidentment, és atracar la
promoció de la salut a la ciutadania, sobretot supòs que la
ciutadania cada vegada més s’informa, cada vegada més
s’informa emprant xarxes socials o eines telemàtiques, i supòs
que és perquè hi hagi un referent, diguéssim, a internet clar i
rotund per a la ciutadania, sobretot perquè hi ha moltes eines
que no són o no donen la informació com toca. Però
simplement és això, si ja existeix o si és un projecte nou i en
què consisteix.

Després vostè ha esmentat tota una sèrie d’iniciatives
legislatives que volen impulsar des del Govern de les Illes
Balears, concretament des de la conselleria seva. Ha esmentat
la Llei d’addiccions, i tot un seguit que no he tengut temps
d’apuntar, i la meva pregunta és quines creu que vostè
començarà, quines iniciatives legislatives començaran aquest
2020, i si creu que n’hi ha qualcuna que es pogués...,
evidentment a Consell de Govern, pogués arribar a Consell de
Govern dins el 2020.

També ha esmentat que un dels objectius del 2020 serà fer
arribar el programa de detecció de càncer de còlon on no
arriba. És simplement saber territorialment on és que
s’avançarà en aquest aspecte.

I per part meva, res més. Si tenc qualque altre dubte o
pregunta ja empraré el segon torn. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Correspon ara el torn a la
representant del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, la
Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, por su
comparecencia. Bueno yo en primer lugar me voy a unir a lo
que ya han manifestado algunos compañeros en esta
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comparecencia de hoy, la verdad es que me ha sorprendido
bastante la comparecencia, la intervención inicial de la
consejera, esto parecía más una exposición de la memoria de
actividades, además muy adornada, que una explicación de los
presupuestos de 2020. A mí lo que me interesa más era esta
exposición que ha hecho ya en los últimos minutos y que me
hubiese gustado que fuera un poquito más extensa.

Yo creo que al final los presupuestos, y ya lo he
comentado en alguna otra comisión a la que he asistido
hablando de presupuestos, para mí el problema mayor es
creemos contar con unos ingresos que hoy por hoy están
sobredimensionados. Creemos que vamos a tener unos
ingresos mucho más allá de lo que realmente tendremos
porque la recaudación será mucho menor de la que hemos
tenido otros años, porque viene una crisis económica, ya
sabemos además que las transferencias del Estado, luego no
llega lo que creíamos que iba a llegar o lo que ustedes creían
que iba a llegar. Por tanto, luego va a ser muy complicado
realizar estos presupuestos, que yo encuentro un poco
idílicos, un poco sobredimensionados.

El Tribunal de Cuentas, como bien ha introducido el
portavoz del Grupo Ciudadanos, ya ha dicho que hay una falta
de dotación presupuestaria -perdón, la Sindicatura de Cuentas,
perdón- hay una falta de dotación presupuestaria recurrente,
muy probablemente..., nosotros siempre comentamos que
desde nuestro punto de vista esto se debe simplemente a que
tenemos 17 sistemas de salud inasumibles para el Estado, pero
bueno, esto es un tema que ahora no vamos a tratar en esta
Comisión de Presupuestos. Pero el caso es que está ahí, que
la dotación según la Sindicatura de Cuentas es insuficiente.

¿Están corrigiendo ustedes esa desviación de 200 millones
de euros del límite de gasto que ha detectado la Sindicatura de
Cuentas en su informe con respecto al presupuesto de 2017?
Este presupuesto que hacen para 2020 sigue en esa linea, en
esa tendencia de superar el límite de gasto  o  realmente ha
adoptado algún tipo de medida para que eso no ocurra.
También me gustaría preguntarle si han tenido en cuenta las 61
recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas para mejorar la
administración de las cuentas en el ejercicio 2020. Lo digo
porque en este gobierno es muy habitual lo  de crear
organismos para el control, tenemos una Oficina
Anticorrupción que se vende a bombo y platillo, pero al final
la Sindicatura de Cuentas, que es un órgano que ya estaba
creado, que incide precisamente para controlar a la
administración pública y para controlar que los presupuestos
se ejecutan conforme a la ley y que no se superan estos
límites de gasto, pues parece ser que es la gran olvidada y que
luego en muchas ocasiones no se siguen a rajatabla sus
recomendaciones, cuando yo considero que debería ser algo
fundamental para conseguir orden, eficiencia y eficacia en la
gestión pública.

En cuanto a preguntas más concretas, poco me queda ya
por decir, dado que mi turno es posterior al de otros
representantes de otros grupos y ya se han dicho aquí muchas
cosas, que espero que usted ahora pueda responder a todos. Sí
que me gustaría hacer una pregunta concreta sobre una

demanda que trasladan los trabajadores y el personal de salud,
a mí incluso personalmente me la han trasladado desde
diferentes sindicatos, que es el tema de la seguridad del
personal: ¿tienen ustedes pensada alguna partida específica
para aumentar esta seguridad del personal y en ese caso a qué
se va a destinar concretamente, en caso de que este ese
programa pensado?

Y por último también, yo creo que uno de los principales
problemas que tiene nuestro servicio de salud es la falta de
personal sanitario, lo que cuesta conseguir especialistas y que
vengan a las islas, ya no sólo especialistas, sino personal
sanitario de todo tipo, yo creo que una de las principales
labores que debería este Gobierno balear o en lo que debería
prestar más ahínco es en hacer que las islas sean atractivas
para que venga más personal sanitario a trabajar a nuestras
islas y no a otros destinos. Y una de esas formas, para mí es
imprescindible, sería aumentar ese plus de insularidad, que al
final es una de las mayores trabas, una de les mayores barreras
que encontramos para que el personal quiera venir a trabajar a
las islas. Para aumentar ese plus de insularidad, lo ideal sería
equipararlo a las Islas Canarias, porque al final somos islas
exactamente igual que las Islas Canarias y no se entiende por
qué las Islas Canarias tienen un plus de insularidad muy
superior al que tienen aquí en Baleares, hablamos de unos 500
euros al mes de plus de insularidad, mientras que aquí son 30
y algo si no recuerdo mal. Bueno pues todo esto me gustaría
saber si lo han tenido en cuenta en estos presupuestos, en las
partidas de complementos, de plus de insularidad.

Nada más. Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Es el turno ahora de la
representante del Grupo Parlamentario El Pi Proposta per les
Illes Balears, la Sra. Catalina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia consellera i a tot el seu
equip, gràcies per ser aquí avui explicant els comptes.
Efectivament hauré de coincidir amb la resta dels meus
companys que han intervingut fins ara, que ha estat discurs
polític, comprenem que vulgui treure pit del que s’ha fet els
darrers quatre anys, però tal vegada de números n’hem parlat
massa poc, que creim que és la destinació i la raó de ser
d’aquesta compareixença d’avui. En qualsevol cas i com que és
així, nosaltres li farem una sèrie de preguntes que són més
polítiques tal vegada que per part de números, coses que ens
preocupen, que vostè ha esmentat per damunt, però bé, de
qualque manera vol saber què és el que pensen fer i com està
quantificat.

Vostè ha parlat de l’Observatori del suïcidi, ja en vàrem
parlar en el Ple del Parlament, crec que és una de les
primeres, per no dir la primera causa de mort entre les joves,
o sigui no per qüestions de malaltia, no sé quin exactament és
el motiu, però sé que és una de les causes principals i
m’agradaria saber en què es traduirà, en quina partida es
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traduirà i què pensen fer per evitar que això continuï sent així.
Quines són les polítiques que pensa dur.

Ha parlat de patologia dual i d’aquesta unitat que s’ha posat
a l’Hospital d’Eivissa. M’agradaria saber quan arribarà també
a Menorca i a Mallorca. És un tema que ens preocupa,
persones que tenen un trastorn mental i que a més a més tenen
una addicció. Sembla que no els vol ningú, en un moment d’un
brot agut, però llavors quan arribam a la normalitat, a la
cronicitat de les seves patologies, sembla que no estan ben
rebuts ni a una banda ni a l’altra, és a dir, ni en el teixit sanitari,
ni el teixit social. M’agradaria saber quina partida destinaran
i què és exactament el que faran.

Pel que fa al Decret de garantia de demora, que també s’ha
parlat avui aquí, crec que una de les obligacions que tendríem
és avisar el pacient, quan té la possibilitat d’acudir a un
hospital privat perquè la Seguretat Social no el rep, és a dir, no
només que ell demani hora, sinó que vostès tal vegada li
podrien facilitar la tasca. No sé exactament el funcionament,
tal vegada ho fan així, però m’agradaria saber com i de quina
manera ho faran en el futur.

Pel que fa a les agressions dels professionals, quines
polítiques durà a terme, crec que ahir n’hi va haver de noves
d’agressions a professionals sanitaris.

I llavors pel que fa als números recordar que la Sindicatura,
com bé s’ha comentat aquí, va recordar que l’ib-salut cada any
s’excedeix, és a dir, que ja és una pràctica habitual en 200
milions del seu límit de despesa.

I per acabar, com està el tema del deute sanitari de Madrid.
Quants de doblers ens deuen, perquè hem sentit xifres de tot
tipus, fins i tot ens han dit que de l’any 2002 eren 2.700
milions, jo no sé si ja se n’ha cobrat una part, veig que vostès
tenen quantificat en els pressupostos una partida d’allò que han
de pagar i sobretot si és segur que ens ho pagaran i de quina
manera i amb quina contundència ho pensen exigir.

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara donarem la paraula a la
representant del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Patrícia Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Consellera,
benvingut tot el seu equip. Sra. Gómez, el tema dels
professionals, jo crec que tots podem coincidir que és degut
a aquesta manca de finançament que tenim i evidentment ja
s’ha dit aquí també, la manca de complements. Però també hi
ha una altra manera de fidelitzar i vostè ja ho ha comentat, és
a través de les oposicions i jo crec que també el tema de
recerca ajuda moltíssim a aquesta fidelització. Per tant, des
del nostre grup tots els esforços que es dediquin a recerca, a
banda de tot el retorn econòmic que també aporta a la
comunitat, per aquesta banda dels professionals.

Seguint amb els professionals, sé que hi ha una escassesa
de pediatria, ho sé, ho ha comentat, ho hem parlat altres
vegades, però jo voldria saber una mica com queda el tema de
pediatria també a Menorca, sabem que sempre hem tingut
problemes. És només informació, hi ha crítica, Sra. Gómez, és
informació.

Seguim. Sobre el tema d’infraestructures, vostè ha parlat
del Verge del Toro, m’ha preocupat que ningú no ha parlat en
absolut de Dalt Sant Joan. Recentment vaig llegir que el nou
gerent plantejava traslladar les urgències de Dalt Sant Joan al
nou Verge del Toro, que a la vegada a mi em genera una mica
de preocupació que no es llevi espai per a altres àrees com
podria ser salut mental, que ens interessa i moltíssim.

Enganxant amb salut mental, ens preocupa també la salut
mental jove. Vàrem parlar molt aquest estiu per aquests casos
que vàrem tenir a Menorca, aquests dos casos, voldríem saber
si hi ha qualque partida destinada pensada per pal·liar aquestes
situacions. 

M’agradaria també que em fes una valoració de la funció
de les gestores de casos, m’agrada aquest concepte, però
voldria saber com està evolucionant. 

I ja ho tendria tot. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Font. Correspon per últim en torn de paraula
a la representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també,
Sra. Consellera, i al seu equip que l’acompanya per la seva
presència i per l’elaboració d’aquests pressuposts. Després
d’analitzar les memòries des del Grup Socialista podem dir
que aquesta proposta consolida la bona feina que ja es va
començar a fer els darrers quatre anys. 

No es poden esperar, i no esperàvem, grans canvis en un
pressupost que manté l’equitat i la universalitat com a eixos
vertebradors de la política d’aquesta conselleria. Els avanços,
per altra banda, es mantenen i s’amplien dins dels
compromisos que els grups que formen el Govern varen
anomenar acords de Bellver i són els que la consellera ens va
presentar a la Comissió de Salut a principis de legislatura. 

No ens cansarem de dir que hem recuperat la universalitat
de la nostra sanitat, un dret readquirit com tants altres, però
que no podem baixar la guàrdia perquè ja vàrem comprovar en
legislatures anteriors que ràpidament ens poden robar els drets
que tant costa obtenir. Per això, és tan important saber d’on
venim, encara que hi hagi grups que no els agrada recordar en
quina situació varen deixar la nostra sanitat i e ls  nostres
professionals l’any 2015. A mi tampoc no m’agradaria, però
hi ha coses que no es poden amagar ni oblidar.
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Per poder seguir estant orgullosos de la sanitat balear i de
l’espanyola, ara parlava vostè de la taxa de recuperació
cardiorespiratòria a la nostra comunitat, no ens podem confiar
i hem de seguir treballant per mantenir la qualitat dels serveis
existents i explorar les noves possibilitats que les tecnologies
de la informació ens ofereixen per millorar. Per això, estam
contents de veure que la millora d’aquests serveis estaran
planificades de forma transversal a tota la conselleria.

Quant a la promoció de la salut i la prevenció de la
malaltia, seguint la seva intervenció d’avui i en la línia d’altres
intervencions seves, entenem que és la base sobre la qual es
fonamenten totes les polítiques de la seva conselleria. Ens
podria dir quins programes de promoció de la salut i prevenció
es desenvoluparan a partir d’aquest nou pressupost?

Un dels altres responsables envers la promoció de la salut,
de la que parlaven, són els centres d’atenció primària, hi ha
previst canvis en el seu model en un futur o seguiran sent una
miqueta com estan organitzats ara? I directament relacionat
amb això, s’ha fet una gran inversió en aquests centres de salut
i unitats bàsiques, quines necessitats concretes tenien per
haver de fer aquesta inversió?

Un altre dels pilars de la seva intervenció ha estat la salut
mental. Actualment hi ha un pla 2016-2020 tenint en compte
aquesta aposta, tenen previst desenvolupar un nou pla?, està
previst dins aquest pressupost? En referència a això també,
vostè ha parlat d’una inversió de 4,7 milions d’euros a
l’Hospital Psiquiàtric, a nosaltres ens agradaria saber quin
model d’atenció tendrà aquest hospital?

Seguint amb un altres dels seus principals objectius, la
cronicitat. És molt important recordar els boixos i boixes que
a les Illes Balears pateixen malalties cròniques, envers aquest
punt, quines estratègies es plantegen per millorar el seu
control a l’àmbit escolar? Perquè sabem que hi ha molt de
control a l’àmbit sanitari i a casa seva, però pensam que també
a l’àmbit escolar és un tema important. 

Finalment, quant a les inversions en aquest cas
relacionades amb la cronicitat, m’agradaria saber per què s’ha
projectat una remodelació gairebé integral de l’Hospital
General- 

A més, i és un tema que m’interessa especialment com a
diputada eivissenca, vostè ha dit que la reforma de l’edifici J
de Can Misses estarà enllestida a finals de 2020, hi estic
d’acord que segur que trobam un nom que sigui una mica més
adequat o atractiu per a aquests antic hospital. Tots els serveis
amb què comptarà aquesta infraestructura són importants, els
60 llits per a crònics, la residència per a professionals, però
especialment el centre de salut per la saturació actual que té
el centre de Vila; per a quan està previst posar el nou centre en
marxa?

A partir d’aquest moment que s’obre el termini de
presentació d’esmenes i amb les informacions que ara ens
doni, continuarem revisant el pressupost amb més detall, però
vagi per endavant la nostra felicitació  per l’esforç i la

dedicació que ha mostrat tant vostè com els seus
acompanyants.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. És el torn ara de
contestació de la consellera a les preguntes i observacions que
han fet. Li don la paraula. 

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

Moltíssimes gràcies, presidenta. Hauré de demanar
disculpes si han trobat la meva primera exposició  un poc
llarga, vaig fer el mateix el 2015 sense cap ànim de..., no es
tracta, es tracta sincerament de saber on som, intentam des de
la Conselleria de Salut..., estam utilitzant un concepte que no
l’utilitza cap comunitat en aquest país o jo no ho he sentit dir
a ningú, i és fer una política basada en l’evidència. Per saber
quina és l’evidència científica primer s’ha de saber, s’ha
d’estudiar, s’ha de veure com afecten tots els determinants de
la salut en la nostra salut i després fer projectes, fer projectes
per millorar la salut.

Per tant, jo sincerament crec, i ja els dic, em sap greu si
els he avorrit o si tal, però jo crec que la política sanitària en
majúscules tracta de veure en quin punt som i on volem
arribar, i així ho feim amb tots els projectes o així és el que
transmetem els directors generals als nostres equips. Tenim
16.000 professionals, més de 180 centres a edificis on fan
feina persones. És molt diferent la forma de gestionar, per
exemple, una escola que un centre de salut, un hospital o un
hospital si és de l’atenció a la cronicitat. Jo el que veig és que
quan hi ha persones que lideren els projectes, els projectes
surten endavant. Quan no hi ha planificació, quan no hi ha
interès per determinar i definir un model sanitari no anam
enlloc. Per tant, crec sincerament imprescindible ,
imprescindible, saber en quin punt som, això no vol dir que no
quedi molt de camí a recórrer, perquè en queda moltíssim, de
fet, tots els projectes de 2020 i tots els que vendran és camí
a recórrer. Per això crec que és important o pensava que els
podria interessar. 

El 2015, Sra. Durán, teníem 411 milions d’euros manco,
podem voler despistar amb xifres, jo no els enganaré, no
mentiré, no diré coses que no són mai, mai. Per tant, crec que
hem de deixar de donar dades que no són certes. En aquest
moment tenim 411 milions d’euros més que el 2015 i això
permet avançar, és cert que permet avançar, però també li he
de dir, també li he de dir que la població de les Illes Balears ha
augmentat molt i nosaltres ens hem quedat sorpresos perquè
a la resta de comunitats autònomes també han augmentat, no
ha augmentat tant la població i algunes sí que ja augmenten el
pressupost.

Per tant, estàvem a la cua, l’any 2015 estàvem a la cua amb
les tres darreres comunitats autònomes de despesa per càpita
en sanitat, hem millorat un poc, però no hem millorat tant amb
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410 milions d’euros, per què?, perquè tenim 140.000
persones més que el 2015 a les quals li donam atenció, 3
milions de turistes que ni l’Estat ni ningú hi pensa, però que
també en molts de moments els donam l’atenció, i aquesta
població continua augmentant. Per tant, a vegades la sensació,
és veritat, és d’anar molt ràpid, de córrer molt, però que el
tren està passant i l’agafam quasi pels pèls. És a dir, que ens fa
falta més finançament en aquesta comunitat autònoma, i això
és una realitat. Tot i que aquest govern està fent esforços, molt
d’esforços en molts de sentits per poder mantenir i per poder
desenvolupar aquestes polítiques socials, i això és una realitat
i això és un fet, i molts de companys meus, consellers i
conselleres, han hagut d’ajornar o de no poder desenvolupar
projectes per poder mantenir aquesta despesa social i crec que
ens hem de sentir, per una banda, afortunats que això sigui
possible.

Vostè em parla d’una disminució del pressupost d’atenció
primària, jo els ho he dit, dins..., o sigui, hi ha... l’apartat
d’inversions de centres de salut està al Servei de Salut, no està
al pressupost de primària, però el pressupost de primària
continua augmentat, un 6% més que el 2019.

I jo ho he dit i ho continuarem repetint, és fonamental
perquè les persones volen estar a casa seva, volen ser tractades
prop, volen que el seu procés es pugui resoldre a casa seva,
prop de casa seva. Per tant, aquesta és una inversió garantida
i en cap cas no s’ha disminuït, s’augmenta un 6%.

El pressupost de primària, a més de tots  els centres de
salut que com que han fet preguntes concretes després els ho
diré, de quin centre es tracta.

La partida de què vostè parla de salut pública més vinculada
a les direccions generals o  secretaria general que s’ha
disminuït, que s’ha retallat, no són retallades, són despeses
realitzades. L’any passat teníem la plataforma de promoció de
la salut pública, tenia més d’1 milió d’euros per a enguany,
està pressupostada enguany aquesta plataforma, es va fer un
procés de compra pública innovadora, també alguns de vostès
m’ho han demanat.

S’han fet molts pocs projectes de compra pública i
innovadora en aquesta comunitat autònoma i tenim... i és un
procés molt complex, molt complex, i s’ha fet amb aquesta
plataforma i ara s’està treballant ja en el disseny, però aquesta
inversió que estava prevista el 2019, idò ja no s’ha de
pressupostar el 2020.

En el cas d’atenció a les drogodependències en cap cas no
disminuïm el seu pressupost. El que passa és que aquesta
transferència al Projecte Home s’ha passat, aquest pressupost,
al Servei de Salut. El Servei de Salut ha fet un..., està a la
Direcció General de Salut Pública dins l’atenció a les
drogodependències... hi ha els convenis amb els consells
insulars, però aquests 470.000 euros, que també m’ho ha
demanat el Sr. Gómez, 470.000 euros són el conveni que
tenim amb el Projecte Home, però que l’ha signat el Servei de
Salut amb Projecte Home. 

Per tant, aquests doblers, aquests  470 ja no estan a la
Direcció General de Salut Pública, sinó que estan al
pressupost del Servei de Salut, però al contrari, en addicions
volem avançar, jo els ho he dit, necessitam la seva ajuda en la
Llei d’addicions i volem continuar treballant perquè sabem
que és un problema i sobretot el consum d’alcohol en menors
i de drogues en menors.

El Decret de garantia de demora, ho vaig explicar en ple,
ho puc explicar les vegades que siguin necessàries. Si vostès
s’aturen a pensar i jo no som una persona que vengui del món
del dret i per tant, tampoc no en tenc un excés de
coneixement, però tenim quantitats de drets que no exercim,
a la Constitució i a totes les altres normes, hi ha quantitat de
drets, professionals, sanitaris, educatius, de tot tipus, tenim
drets, alguns els exercim i altres no, però els tenim i el Decret
de garantia de demora és un dret que tenen els ciutadans i per
tant, el que considera que l’ha d’exercir el té. 

De la reducció de les llistes d’espera, Sra. Diputada, Sra.
Durán, miri, la legislatura de 2011 a 2015 va ser un mal
somni, va ser un mal somni, o sigui jo m’estim més... m’estim
més... va ser un mal somni...

(Remor de veus)

... i vostè crec que em dóna la raó... vostè crec que em dóna la
raó, ho he patit com a professional sanitària i ho he patit també
veient com la població anava perdent drets dia a dia -dia a dia-,
però és que... d’una manera que ja era... no sé, jo entro... miri,
mai no entro en la confrontació personal, no m’han sentit fer
un mal comentari de cap conseller del Partit Popular perquè
estic convençuda que cada persona que està al meu lloc o al
seu en aquests moments ho intenta fer el millor possible amb
el que té i d’això estic convençuda i tot el meu respecte als
consellers que han hagut de gestionar una situació molt
complexa.

Però així i tot, hem vist com s’han perdut molts de drets i
per tant, això... jo m’estim més oblidar-ho, però el 2015 vaig
haver de fer el mateix exercici de balanç, de dir: “on som, on
volem arribar, anem caminant”, és clar, però no..., però les
llistes d’espera, la millora de les llistes d’espera, la gestió de
les llistes d’espera, la transparència en les llistes d’espera tot
i que duim dos o tres mesos amb un problema informàtic que
s’ha de solucionar, és evident, o sigui, és que abans tardaven
quasi tres mesos de demora mitjana a tenir una consulta,
primera consulta amb l’especialista.

Jo crec que ja li vaig explicar una vegada, les segones, de
moment és impossible quantificar-les. Jo vaig a diversos
especialistes per problemes de salut i em diuen: “bé, d’aquí a
sis mesos aproximadament et cridarem o tornaràs d’aquí a vuit
mesos o d’aquí a un any”, sincerament pel meu processos
m’és igual, no és necessari, fins i tot li diria, anar-hi cada sis
mesos, no passa res si són vuit mesos o no passa res si és un
any, no passa absolutament res. 

Ara, aquella persona que considera que té una necessitat,
idò, també té professionals als quals poder acudir en el cas...
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per ser tractats i ningú no es queda fora, però de tres mesos
hem passat a un mes de demora mitjana per a una consulta i de
quatre mesos per a una intervenció quirúrgica hem passat a dos
mesos de mitjana.

Això és una millora perquè s’ha fet un esforç
pressupostari, però també s’ha fet un esforç per part de tots
els professionals que s’hi han implicat i un esforç de gestió.

Vostè no em pot dir que es tanquen consultes d’atenció
primària, l’atenció primària és accessible a tots e ls
professionals, a tots els professionals, hem de tenir una
catàstrofe per tancar un centre de salut o una... una catàstrofe
per a una unitat bàsica i  una catàstrofe molt gran, mai no
viscuda, per tancar un centre de salut, podria succeir una
desgràcia, però de moment no ha passat mai.

I per què?, perquè és que a més hem posat un projecte a
aquesta comunitat autònoma que no n’hi ha a d’altres i que
tornam estar, bé, n’hi ha a alguna, però no a totes, que és poder
pagar aquella activitat que fan els professionals d’atenció
primària fora del seu horari laboral. Abans es compensava en
dies, ara es compensa en mòdul d’activitat extraordinària. Això
fa que els professionals també hagin tengut... s’hagin ofert
més i que tenguem més professionals disponibles per cobrir
els descoberts, però descoberts n’hi haurà sempre, ja els ho
dic, descoberts n’hi haurà sempre, professionals que es posen
malalts un dia, que no poden anar a fer feina i nosaltres no
tenim un borsí de metges de família als quals cridar per anar
a cobrir una baixa avui. O sigui, tot això s’ha de planificar
d’una forma molt diferent i, per tant, un altre professional del
centre de salut s’hi queda en la majoria d’ocasions.

Quant a la formació sanitària especialitzada, revisaré
aquesta partida que vostè em diu perquè la realitat és que per
a l’any que ve tenim 40 residents més -40 residents més-, que
això es diu aviat, tenim... estam fent una inversió anual de 22
o 24 milions d’euros per a residents i l’any que ve en tenim 40
més. Això vol dir  que necessitam més pressupost per pagar
aquestes persones perquè és imprescindible, és que... m’estan
dient: “ens falten metges”, és clar que ens falten metges.
Falten metges per avançar en els programes de cribratge?, sí
ens en falten, sí ens en falten, ens han faltat radiòlegs, ens han
faltat digestòlegs i sense aquests professionals no podem
ampliar el programa i a mi em sap més greu que a ningú, però
la realitat és que per a l’any que ve en tendrem 40 més. 

Per tant, el programa de formació sanitària especialitzada
quant a nombre de residents és... bé, ja li ho dic, augmenta en
40 i els sous d’aquests 40 més.

Quant al plus d’insularitat, serà el mateix que el 2019 el
plus d’insularitat, però també... crec que es confonen. A veure,
les Illes Canàries, a part que geogràficament estan on estan, on
realment cobren plusos molt més elevats és a La Gomera, a
Hierro i a Fuerteventura crec, a les illes grans no estan cobrant
aquell plus d’insularitat. Nosaltres el que feim és compensar
amb el plus de fidelització a Menorca, Eivissa i Formentera,
que enguany també va a l’articulat de la Llei de pressupostos
perquè quedi fixat a l’articulat de la Llei de pressupostos

aquest plus que sabem que és imprescindible per tenir una
comunitat atractiva.

L’al·lergologia no em preocupa, Sra. Diputada, perquè hem
demostrat... en aquesta comunitat autònoma tenim un o dos
al·lergòlegs, és cert, però està perfectament atesa, no sé de
cap situació de cap pacient ni de cap reclamació que m’hagi
arribat com a mínim, que no estigui ben atès un pacient, amb
al·lergòleg o sense al·lergòleg, perquè hi ha molts de
professionals que atenen les al·lèrgies.

Programes de prevenció. Clar, no m’estiri la llengua,
perquè demostrar que els programes de prevenció tenen el seu
efecte és una missió molt complicada, molt complicada,
perquè tothom s’omple la boca però després hem d’invertir
molt més, i són uns resultats que tendrem a llarg termini i ho
sabem, no és un resultat immediat. Si els nins no fumen des
dels 12 anys, que comencen a fumar molts, tendrem resultats
en salut a llarg termini, però hem d’invertir molt més, estic
totalment d’acord que hem d’invertir més, però crec que
també hem de reconèixer que s’ha fet un esforç en els darrers
anys en prevenció.

I quant al programa de cribratge, idò estam
aproximadament en la mateixa situació, Sra. Diputada, que les
comunitats autònomes que varen començar el 2015; hi ha
comunitats autònomes que fa 10, 15 anys que fan programes
de cribratge de càncer de còlon en concret, i estan a un 70%
o a un 80%, estan amb una cobertura poblacional molt ampla.
Nosaltres vàrem començar..., vostès varen començar el 2015,
i és cert, no hem pogut ampliar de moment aquest programa,
no ho hem pogut fer, no per falta de voluntat ni d’interès, és
que necessitam uns professionals més per poder-ho tirar en
marxa. I estam treballant, estam treballant en tot tipus de
situació, però crec que una cosa que crec que sí que hauria de
clara, i és una mesura de gestió, i ara entr en coses que potser
són molt específiques, crec que un programa de cribratge no
es pot pagar amb activitat extraordinària, perquè si en qualque
moment aquesta activitat extraordinària no disposam d’aquest
pressupost perilla un programa de cribratge. Per tant crec que
s’ha de fer i s’ha de fer bé, i s’ha de fer dins l’activitat
ordinària del servei amb els  recursos que els serveis
necessiten.

Senyora... Ara ja passam a Podem. Em parlava de malalties
cròniques i envelliment. Són un pilar. Cada vegada tendrem
més persones majors. També mirin que les seves aportacions
han estat de discurs, bàsicament, tots, eh?, crec que la Sra.
Ribas ho ha reconegut, fins i tot; és a dir, no hem entrat en
xifres ni partides concretes perquè seria un desgavell, amb un
pressupost de 1 .700 i busques milions d’euros; per què?,
perquè allò important són els projectes, i efectivament, hem
d’avançar en l’atenció a la cronicitat, hem d’avançar en atenció
primària. 

En l’obesitat infantil, m’ha demanat en concret, s’ha fet un
diagnòstic en aquesta comunitat autònoma. És cert que en
relació amb el darrer diagnòstic de 2009-2010 no hem
empitjorat molt, però tenim un 10% d’infants que tenen
sobrepès o obesitat. Per tant clar que s’ha de treballar, s’ha de
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treballar perquè una vegada més tendrem adults més sans si
aconseguim fer feina en obesitat. També he de dir, perquè
també m’han fet diverses preguntes, que ens vàrem reunir ja
amb el conseller Martí March per desenvolupar molts de
projectes dins l’àmbit escolar, i això és fonamental, és
fonamental també que hi hagi persones que els liderin, que hi
hagi una avaluació d’aquests projectes i d’aquests programes,
perquè estan participant moltíssim, i així també ho reconeixen
fins i tot les associacions o les FAPA. Entram cada vegada
més a les escoles. Des del meu punt de vista crec que
necessitam ser-hi molt més.

Quant a les ludopaties, bé, és un gran projecte de la Llei
d’addiccions; crec que és pionera també a considerar les
addiccions sense substància, i necessitam que sigui una
realitat e l més aviat millor. El secretari general ahir me
mostrava un checklist de la quantitat de passes, que sempre em
perd un poc, que ha de fer un decret o una llei per aprovar-se,
i la veritat és que un veu el checklist te n’adones que
necessites mínim mínim un any per entrar la llei al Parlament.

Quant al desplaçament, hem incorporat..., és cert que en
aquests moments he de dir que no tenim, no teníem una eina...,
no teníem una llei que suportava l’increment de les dietes dels
pacients. Llavors enguany ara s’està treballant per fer una
esmena ja als pressupostos d’enguany per poder augmentar la
partida de la part del desplaçament, que sempre ens han
comunicat també des de MÉS per Menorca que, clar, la dieta
en el cas que estiguin a Son Espases, o l’allotjament en el cas
de Can Granada, dels pisos d’ASPANOB, etc., està garantit
l’allotjament, però en canvi el que queda més curt és sempre
el transport. Llavors probablement l’increment que es faci es
farà en aquesta partida perquè pugui ser un poc més àmplia.

Quant al Pla d’agressions, li he de dir que a la fi  ahir,
dimarts, es va aprovar en mesa sectorial per unanimitat de tots
els sindicats -m’ho va dir ahir el director de recursos humans
del Servei de Salut-, es va aprovar el Pla d’agressions, el pla
d’actuació enfront de les agressions dels professionals.

I en relació amb les cures pal·liatives hem augmentat els
equips d’ESAD de suport a les cures pal·liatives, però ahir
mateix també, que vaig poder tenir una reunió amb tot el meu
equip al complet vàrem parlar molt del tema de la necessitat
d’impregnar els hospitals  de la filosofia de les cures
pal·liatives. A Primària es té , també hi ha més accés a la
formació, però és cert que les especialitats hospitalàries
necessiten també tenir aquesta visió més de cures pal·liatives.
Amb les voluntats anticipades s’està treballant amb tres
centres de salut per ampliar la possibilitat de fer aquestes
voluntats anticipades en el centre de salut; pensam que així
inicialment és una bona aposta, però hem d’avaluar com ha
anat en aquests tres centres per poder-ho ampliar a la resta.

Sr. Gómez, la vacuna de la meningitis efectivament és
1.300.000 euros, suposa vacunar els infants de 12 anys, i fer
el rescat d’una part dels infants que varen complir 12 enguany,
l’any passat..., o sigui, fins als 18 anys hem de rescatar els
infants. Llavors tenim dos anys, tres anys, per vacunar els de
12 i anar rescatant els dels anys anteriors, i en principi la

inversió prevista és d’1.300.000 euros. Crec que els vaig
comentar el contracte, nosaltres pensàvem adherir-nos al
contracte del ministeri, al contracte únic del ministeri per la
compra de la vacuna, però ha sofert diferents retards i vàrem
optar en un moment determinat, perquè el nostre compromís
era iniciar abans que acabàs l’any, el mes de desembre, poder
iniciar ja els infants que complien 12 anys enguany, poder
iniciar la vacunació, i vàrem decidir iniciar la compra de la
vacuna pel nostre compte i estam en aquest procés de compra,
i esperem que puguem arribar a temps i, si no, l’any que ve
tenim aquesta inversió prevista.

Vostè  em deia també, em deia..., jo crec que és honrat,
crec que és honrat i crec que també..., és a dir, ho he dit abans;
tot i l’esforç que aquest govern està fent any rere  any, i
enguany especialment, el pressupost del Servei de Salut no és
suficient. Crec que és molt important que s’aprovin els
pressupostos a Espanya, que s’aprovi el finançament de l’Estat,
el pressupost que estava damunt la taula, que no es va poder
aprovar, i també nosaltres serem reivindicatius, i entenem que
és molt important que cada teràpia que es posa en marxa, tots
els projectes, nosaltres estam disposats a posar-los en marxa,
però ens agradaria que fugissin també del..., o sigui, que això
es pogués contemplar, i això és un tema al qual estam donant
voltes, i ara aquí ja m’estic avançant, que es pogués extrapolar
del finançament ordinari de les conselleries, de totes les
conselleries d’Espanya. Per què ho dic?, o sigui, el que els
deia, una teràpia cel·lular avançada, que té una inversió de
100.000 euros que hem de pagar ara, la donarem, però el
pressupost no el tenim, no el pagam ara, o sigui, es posa en
marxa i ja pagarem la factura quan arribi la factura, però això
no és previsible, i  la Sindicatura ho pot dir, i el que diu la
Sindicatura no és que actuem malament, és que donin més
pressupost a Salut, li donin més pressupost. Clar, el que passa
és que tenim moltes incògnites, perquè ni sabem quins
fàrmacs nous apareixeran, que és una voràgine el que ve, amb
les teràpies cel·lulars..., bé, crec que l’esforç que s’ha de fer
de gestió és molt ample, és que tot i que el pressupost ha estat
superior l’esforç de gestió que s’ha fet de la Conselleria de
Salut en quatre anys és molt gran, molt gran, pel que dic,
perquè hi ha més doblers però també hi ha molta més
població.

La vaga, em deia vostè.  La vaga estam en una negociació
d’un nou conveni i estam pendents i estam treballant aquest
nou conveni, i esperam que es pugui arribar a un acord amb els
treballadors, com sempre desitja aquest govern. 

Les embarassades. També ho vaig explicar en ple l’altre
dia. És cert que 2 minuts i mig no donen per molt. Hi ha per
una banda les dones embarassades que fan guàrdies, que poden
ser habitualment, el més freqüent és que siguin infermeres i
metgesses, sobretot a Atenció Primària, infermeres d’Atenció
Primària. En els hospitals el que fan són torns, activitats..., bé,
les metgesses fan guàrdies, i la resta de personal fa torns,
tenen uns mòduls d’activitat de torns, i per aquesta turnicitat
cobren un complement, tots, eh?, zeladors, auxiliars, els que
fan torn, o els que fan vespres, nits, que dins un mòdul tens
posat matí, horabaixa i tres vespres, etc. Clar, jo ho intentava
explicar l’altre dia; els programes informàtics comptabilitzen
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l’activitat que s’ha fet, la que fa; si una persona ha fet tres
vespres aquests tres vespres es comptabilitzen; si una persona
està exempta de fer vespres perquè està embarassada i té un
torn en el programa informàtic que posa matí, matí, matí, matí,
el saber que havia de fer tres vespres és molt més complex.
Tota l’activitat que es deixa de fer és molt difícil de
quantificar, per una banda. 

Per altra banda tenim set gerències diferents, que havien de
quantificar igual, perquè el que no pot ser, que a vegades
també ens passa, és que els acords s’hagin d’interpretar en els
centres, a un hospital es fa d’una manera, a un altre d’una altra.
Per tant s’han fet múltiples reunions per consensuar quins
criteris s’han de comptabilitzar, com s’ha de comptabilitzar en
funció del sistema d’informació de cada centre, i això és un
procés que tardat aquests mesos, i ara en el mes de novembre
està previst el pagament a les embarassades amb efecte
retroactiu d’1 de gener. Ja els ho vaig dir, l’acord es va aprovar
el mes de maig, però es pagarà des d’1 de gener. I això no
s’havia pagat mai, i és cert que és un perjudici, quan un ho
pensa dius “em sembla una injustícia”, però no s’havia pagat
mai en aquesta comunitat autònoma i ara es pagarà, es pagarà
amb efectes de l’1 de gener.

Demà publicarem..., demà s’obrirà el portal de llistes
d’espera, i es publicarà, probablement es faci una nota de
premsa, si no vaig errada, de la situació actual de les llistes
d’espera, que en unes coses han millorat i en altres no hem
aconseguit millorar tot el que voldríem, però demà es
publicarà la nostra de premsa i s’obrirà una altra vegada el
portal perquè qualsevol persona pugui consultar.

Les dades de la grip, ho vaig comentar dimarts en el Ple,
tenim aquest programa informàtic que es diu Gesvac, de gestió
de vacunes, que ens du pel camí de l’amargura, també ho he
dir, que és molt complicat, però que esperam..., que és una
prioritat, és una prioritat per al Servei de Salut integrar les
dades que es reben d’Atenció Primària amb les que es reben
de la resta de centres. Està costant molt, està costant molt i no
ens quadra, ho he de dir així; costa molt saber... tenim els
infants o les persones vacunades, però quadrar totes les dades
i poder-les integrar ens ha costat molt, i em cau la cara de
vergonya davant el ministeri quan no podem presentar
determinades dades, això també ho he de dir.

El Projecte Home ja li havia dit que són 470.000 euros.

MÉS per Mallorca. MÉS per Mallorca, em demanava el Sr.
Ferrà per les obres de Son Dureta. En aquests moments està
en el procés d’enderrocament; l’edifici maternoinfantil està
per la planta cinquena, i ara crec que en unes setmanes es
farà..., ja s’arribarà des de terra, diguéssim, llavors es farà
bastant més via, el maternoinfantil. L’edifici verd de consultes
és més complicat, perquè també té  més amiant i llavors és
més complicat, s’ha de fer més manual. Ells tenien una
previsió d’un any per a tot l’enderrocament, i de moment estan
complint la previsió. Mentrestant ens ha costat, perquè també
s’ha sofert un retard pels recursos que s’han produït d’un
gabinet d’arquitectura en concret, diferents recursos que al
final ens han acabat donant la raó, però que ha suposat un

retard aproximadament d’un any i mig, un any i mig, els
diferents recursos que, ja dic, després ha guanyat
l’administració, però aquesta és una realitat. Ara el gabinet
d’arquitectura al qual ja vàrem adjudicar el projecte, i així
també ho ha determinat la justícia, que està ben adjudicat
aquest projecte, està redactant el projecte, i està redactant el
projecte amb fases, també. Els hem demanat perquè hi pugui
haver una continuïtat que es faci per fases, de tal manera que
quan tenguin la següent fase seria la demolició de la resta
d’estructures annexes a l’edifici rodó, i aquesta seria la
primera, diguem, del projecte, i després ja seria la construcció
del nou edifici que va en el lloc de l’edifici verd, i la reforma
de l’edifici semicircular en darrer lloc. L’any que ve, que
tendrem temps, esper..., també tenen un any, s’acaba
d’adjudicar el projecte, aproximadament, per entregar tot el
projecte arquitectònic de Son Dureta, i esperam mentrestant
poder licitar l’enderrocament de la part que falta, diguéssim,
per a l’any 2020.

Verge del Toro. S’està fent el reforç de façanes i
mentrestant hem treballant en el projecte de reforma de
l’interior de l’edifici, i s’ha supervisat, està adjudicat el
projecte a l’arquitecte. Va sortir la notícia abans que estigués
signat del tot, després de la mesa de contractació, de fet els he
de dit que encara no he tengut temps de veure’l però estaré
encantada d’anar a Menorca i veure-ho in  situ i parlar amb
l’arquitecte, que ens pugui presentar aquest projecte, que crec
que és emblemàtic i molt necessari per l’illa.

A Can Misses, a l’Hospital de Can Misses, també hi ha
necessitat, com comentava la diputada del PSIB, d’esponjar el
centre  de salut de Vila, que s’està quedant petit amb dos
centres de salut que són allò, i les obres s’acabaran l’estiu de
l’any que ve. S’ha d’equipar, és a dir, que després té un temps,
però pensam que pot entrar en funcionament abans que acabi
l’any tot el nou edifici J, tant el centre de salut com les
plantes, com l’espai per a les associacions, i l’ampliació de
l’hostatgeria.

L’Hospital Psiquiàtric té una inversió prevista de 4,7
milions d’euros, perquè és cert que s’ha treballat durant
aquesta legislatura amb totes les dificultats i els retards també,
però ja estam en disposició de lic itar l’obra, per tant ja
començaran les obres de diferents edificis. Serà una obra que
durarà més temps, perquè després també hi havia aquell
magnífic projecte arquitectònic de llevar estigmes, d’obrir el
recinte de l’Hospital Psiquiàtric a la ciutat de Palma que estam
treballant amb l’Ajuntament de Palma, perquè necessitam
diferents accessos, per tirar els murs, i la reforma també de
tot l’interior, tot un projecte  urbanístic de l’interior de
l’Hospital Psiquiàtric, que he de dir que em fa especial il·lusió
perquè crec que és un projecte molt important, no només per
l’hospital sinó per l’estigma que suposa un hospital que té
molts d’anys i que necessita molta inversió.

Quant als centres de salut, Sr. Ferrà, i unitats bàsiques, li
he de dir que ja tenim peticions per a una propera fase, perquè
ja rebem diferents municipis que ens en demanen i en
sol·liciten, però que tenguem prevists en els pressuposts del
2020 són: el centre de salut de Son Ferriol; l’antic ambulatori
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del Carme, això és reforma; el centre de salut de Bons Aires
a Palma és un nou centre, serà un centre molt, molt gran,
perquè ubicarà aquí dos centres de salut, el del Camp Redó i
el de S’Escorxador.

Després, està previst també el de Trencadors a S’Arenal de
Llucmajor, és un nou centre, el nou centre de salut de
Pollença, el nou centre de salut d’Artà, la unitat bàsica nova de
Santa Margalida, la unitat bàsica de Sant Llorenç, la unitat
bàsica de Consell, la de Montuïri i la de Sant Joan.

Després, quant a l’IDISBA, per tot el que he comentat,
perquè hi ha unes dades i uns objectius que són molt
importants que són les noves convocatòries del Carlos III, que
no ens podíem presentar perquè no érem un institut acreditat
i això ha suposat només en aquest any que hem estat acreditats
1 milió d’euros més. Els nostres investigadors han optat a
convocatòries i els han donat el finançament per més d’1
milió d’euros.

Després també tenim el projecte de recursos humans
vinculat a l’Impost del Turisme Sostenible, que és un projecte
fonamental perquè permet atreure talent clínic i talent
investigador, i parlam d’1.400.000 euros de l’Impost del
Turisme Sostenible per a aquest projecte.

Després, el que volem també és fer efectiva
l’estabilització dels investigadors amb el decret de carrera
investigadora, que està tota Espanya demanant-nos com ho
hem fet i com ho hem aconseguit. I aquí, una vegada més,
doncs vull donar les gràcies a la Conselleria de Funció Pública
i a la d’Hisenda perquè han estat sensibles a aquest tema i
entre tots hem pogut trobar la solució, costa, però hi arribam.

Després, em parlava també, bé, jo crec que els drets dels
professionals i dels ciutadans els mantendrem, per exemple,
de moment el copagament als pensionistes doncs per a recepta
suposa una inversió, 10, 11 milions d’euros cada any, i això
està previst al pressupost de l’any que ve. Els drets dels
ciutadans es mantenen i els drets dels professionals també, no
hi ha cap dret que es torni enrera, es manté la carrera
professional, es mantenen els dies lliures, es mantenen tots
els drets aconseguits en aquesta legislatura.

Quant a les teràpies avançades, es diuen carticel, perquè
actua sobre el limfòcit C, de tal manera que els limfòcits C
actuen sobre les cèl·lules cancerígenes, llavors s’han
d’extreure aquests limfòcits als pacients, es modifiquen i es
tornen posar per infusió als pacients, però es considera un
medicament. Aquest tractament que es fa de les cèl·lules
limfocitàries es considera que és un medicament. De fet hi ha
dues companyies farmacèutiques que fabriquen el
medicament, però nosaltres hem de trametre els limfòcits del
pacient, ho fan dues companyies farmacèutiques i la infusió en
aquests moments hi ha 8 centres reconeguts a tota Espanya
només. Vàrem optar en el seu moment, vàrem dir que
nosaltres optaríem quan tenguéssim totes les acreditacions.

He de dir que la voluntat del ministeri manifesta és intentar
reduir el nombre de centres que administren aquesta teràpia

perquè no es troba exempta de riscs, són pacients en situació
molt crítica els quals requereixen també d’unes cures molt
específiques. Però, tot i així, nosaltres consideram que Son
Espases pot estar preparat, Son Espases i també el Banc de
Sang i Teixits, perquè crec que és una aposta interessant que
en aquest moment s’utilitza per als limfomes, bàsicament per
als limfomes i qualque tipus de leucèmia molt resistents a
altres tractaments, però que és una porta que s’obre a altres
tipus de càncer. I, per tant, és el present, però serà el futur,
segur, dins les teràpies, la medicina de precisió que es parla.

I per això es prepara l’Hospital de Son Espases, necessitam
una sèrie  d’acreditacions internacionals, etc., per fer la
infusió. I després, ens preparem per fer la fabricació, que ja
també hi ha centres a Espanya que es troben en aquest procés.
I pensam que el nostre Banc de Sang i Teixits del qual és cert
que de vegades no en parlam tant, que el gerent sempre ens
acompanya però no en parlam tant, però fan una feina
magnífica, i també són pioners en moltíssimes tècniques. I ens
agradaria molt que poguessin compartir amb Son Espases el
protagonisme de les teràpies carticel.

La Plataforma de la promoció de la salut, com deia abans,
en el pressupost d’enguany hem fet el projecte de compra
pública innovadora i ara els informàtics han fet la seva feina,
diguéssim, i ara els clínics defineixen quina informació s’ha
de ficar en aquesta plataforma, per dir-ho d’una manera
senzilla. I té quatre àmbits d’actuació: té un àmbit d’individu,
com a persona, on es podrà trobar informació per promoure
la salut individual; també la salut comunitària, i aquí tenim
molts d’ajuntaments que ens ajuden moltíssim; també hi ha un
apartat de pacient actiu que és un projecte també posat en
marxa en aquesta legislatura, cada vegada tenim més pacients
actius que ens ajuden, cada persona, cada ciutadà, malalta, que
amb una malaltia crònica es pugui adaptar millor a la seva
forma de vida. Hi ha molts dubtes en les malalties cròniques
quant a l’atenció i el fet de tenir pacients actius que formen i
informen altres que es troben en la seva mateixa situació ajuda
moltíssim, per tant ells tendran també un espai dins aquesta
plataforma web.

I com a iniciatives legislatives ens agradaria molt, i acaba
de sortir el director de Consum perquè hi ha la presentació de
Consumópolis, però ens agradaria molt poder entrar en el
Parlament o poder-se aprovar a un Consell de Govern la llei
d’addiccions i la llei de consum, en aquestes dues lleis
treballarem tot el que faci falta perquè siguin una realitat i
esperem que es puguin acomplir els terminis del 2020, que
sabem que costa, que de vegades hi ha entrebancs, però que
farem tota la feina possible.

I després, en aquesta legislatura ens agradaria modificar la
Llei de farmàcia i la de salut, aquestes dues lleis també.

MÉS per Menorca, ha fet una reflexió que em sembla molt
interessant i que crec que és... -no, perdonau, ara hi va VOX,
m’ho he botat.

Sra. Ribas, yo creo, sinceramente, que es imprescindible
consolidar el modelo sanitario que queremos,
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probablemente no coincidiríamos usted y yo en el modelo
de salud que se merecen los ciudadanos de las Islas
Baleares, yo creo que es muy importante, yo no sé cuál es
su modelo, porque me despistan día sí, día no, pero el
nuestro está claro, está claro y lo podemos explicar. Y es
más, yo creo que los ciudadanos también lo agradecen, o
sea lo agradecen y lo consideran bien.

Me preguntaba si estamos corrigiendo, por supuesto
que se siguen las recomendaciones y las indicaciones del
Informe de la Sindicatura de Cuentas, como no puede ser de
otra forma, y se contestan o se hacen todas las alegaciones
que se consideran oportunas. Pero le voy a poner algunos
ejemplos: la Central de Compras compra, parece algo
obvio, pero no lo era; la Central de Compras está haciendo
concursos centralizados y esto nos ha permitido en estos
últimos años un ahorro de 12 millones de euros, si
comparamos la compra centralizada con un contrato pues
sin centralizar por cada una de las gerencias; conseguimos
con la economía de escala medidas de eficiencia, que se han
puesto en marcha en esta legislatura.

Tenemos oficina de control de las concesiones, sí, pero
tampoco nosotros..., mire, con los directivos que hay y los
cargos públicos que hay yo creo que la gestión es más que
excelente como decía antes, y nos hemos preocupado de
poner en marcha la Comisión Farmacoterapéutica, por
ejemplo, que permite unificar criterios, que permite
disminuir la variabilidad de la práctica clínica, que permite
justificar las indicaciones de todos estos tratamientos que
suponen inversiones elevadísimas, en muchos casos, en el
caso de las enfermedades raras. Pero tenemos un nivel de
discusión de muchísimos profesionales, precisamente que
nos supone también ser mucho más eficientes a nivel
económico.

La CVIT, otro ejemplo en esta comunidad autónoma de
que la tecnología ya no entra de cualquier manera por la
puerta de los jefes de servicio, sino que hay una comisión
de introducción de nuevas tecnologías donde se presentan
todos los nuevos proyectos que solicitan las gerencias, los
jefes de servicio de los hospitales, pasan por una comisión
que valora la oportunidad, o la propiedad, y el coste-
beneficio de la introducción de esta nueva técnica, así como
el no hacer; es decir, lo que no podemos es introducir
tecnología sin desintroducir otras tecnologías existentes.
Por tanto, creo que son dos comisiones de tecnología y de
innovación que han venido muy bien a esta  comunidad
autónoma para ser más eficientes.

En cuanto a los profesionales, yo no sé si en alguna
respuesta se lo he dicho, Sra. Ribas, pero la invito a que
consulte el estudio de profesionales que hizo el Consejo de
la Profesión Médica a nivel nacional, el Colegio de
Médicos, hizo un estudio de la necesidad de profesiones de
que sucede con los médicos en todas las comunidades
autónomas, y Baleares resultó ser la comunidad más
atractiva, más atractiva, la segunda es el País Vasco, pero
Baleares está a mucha distancia del País Vasco, ya le digo,
esto hecho por el Consejo de la Profesión Médica.

Es la comunidad autónoma que más médicos retiene, es
decir, de los médicos residentes que terminan la residencia
es la que más médicos retiene aquí, y más deberíamos
retener, o sea, yo, por mí los deberíamos retener todos,
pero també hay que tener libertad para marchar. Y luego...
que más médicos retiene y la más atractiva; y hay otra cosa,
estamos en la cabeza (...) porque la gente viene a esta
comunidad autónoma, sí que vienen, si es que es mucho más
atractivo trabajar en Baleares que en determinados
lugares a lo mejor alejados de la península, o comunidades
autónomas que tienen una dispersión geográfica muy
grande por el territorio que tienen, es mucho más atractivo,
y ya digo que no lo digo yo. Y aún así, y a pesar de todo
ello, seguimos teniendo falta de profesionales en algunas
áreas, y  digo en algunas, porque no es en todas,
afortunadamente, pero sí que tenemos este déficit; pero no
porque no seamos atractivos, aunque creo que tenemos que
mantener este nivel top para nuestros médicos.

Y, bueno, el plus de insularidad ya lo he comentado
antes que...

Sra. Pons, em parlava de l’Observatori del Suïcidi, jo crec
que fem moltíssima feina, hi ha una propera passa que és
incorporar un psiquiatra a Menorca, a l’illa de Menorca per
millorar aquesta part de l’atenció al suïcidi, per treballar amb
el tema del suïcidi i altres patologies, o sigui hi ha un reforç
a l’illa de Menorca. A l’illa d’Eivissa s’ha fet, com ha
comentat, tenim ja la unitat de patologia dual a Eivissa i aquí,
a Mallorca, al final, la unitat serà dins el recinte del
Psiquiàtric ubicat a l’actual Casa Gran.

És clar, ara precisament es valora, si bé tenim el projecte
de reforma de cada un dels edificis, probablement no els
podrem fer de manera simultània, perquè no tendríem on posar
els pacients. Llavors, quan estigui acabada la reforma de la
Casa Gran, doncs tendrà una vintena de places per a l’atenció
a la patologia dual.

Quant al Decret de garantia de demora, bé, ja ho he
comentat abans.

I el deute sanitari amb Madrid, en aquests moments... a
veure, el deute, no hi ha un finançament finalista per a salut, hi
ha hagut èpoques en les quals... amb les transferències sí que
es feia d’aquesta forma, hi havia una part finalista per a salut,
però en aquests moments no és així, es consideren una sèrie
d’indicadors però no hi ha doblers finalistes. I el deute que té
Madrid en aquests moments és petit, perquè és cert que ens ha
pagat la facturació del CES enguany, aquests 40 milions,
doncs hi ha tota la facturació d’estrangers la qual de vegades
desconeixem un poc molt bé com ho apliquen, però en aquests
moments el deute és petit i és de 3,5  milions d’euros
aproximadament, que és per al tema de presons, que nosaltres
vàrem reclamar per via judicial; els tractaments, totes les
intervencions que fem a presons, però sobretot els
medicaments, que ells consideraven que no ho havien de pagar
i finalment el tribunal ens ha donat la raó a totes les
comunitats autònomes, perquè hi havia sentències diferents en
funció de la comunitat, i aquest és el deute que tenim a Salut,

 



298 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 14 de novembre de 2019 

tot i que el de la comunitat crec que és prou més elevat i ens
podríem beneficiar també els de Salut que falta ens fa.

Després, en recerca, MÉS per Menorca, sí, Sra. Font, deia
que... ha fet un comentari que em sembla molt apropiat, i és
cert, i és cert que molts de professionals quan els oferim venir
aquí, sobretot per cobrir cabdalies de servei, demanen o
s’asseguren que hi ha facultat de medicina i que l’institut de
recerca estigui acreditat, per si hi ha molts de professionals
que compaginen aquesta situació. Ahir mateix parlàvem del
total de metges de Son Espases..., quant era, de Son Llàtzer
quan era?, 30 i busques, 36, 36 metges de Son Llàtzer ja són
professors de Son Llàtzer, de Son Espases molt més, però
com que sempre parlam més de Son Espases, doncs Son
Llàtzer, per exemple, són professors a la facultat de medicina,
ja som al quart any, per tant crec que anam a bon ritme i crec
que això és una necessitat per ser també atractius.

El Pla de pediatria, es treballa en un pla de pediatria de les
Illes Balears i no dic que no tengui... té la dificultat
precisament dels professionals, que en el pla... aquest sí que
és un pla que la primera lectura es, des del meu punt de vista,
un poc excessivament optimista, és a dir que si el posam en
marxa no el podríem posar en marxa. Està bé, és un poc el que
manifesten tots els professionals que hi han partic ipat, que
crec que és molt correcte, però el nombre de pediatres que
tenim en aquest moment el faria difícil d’executar.

Les urgències de Dalt Sant Joan es varen preveure, o sigui
una de les propostes era que fossin al soterrani de Can Misses,
no, perdó, del Verge del Toro, del centre de salut de Verge del
Toro, però era el soterrani, i llavors, quan els arquitectes tenen
l’oportunitat, sempre els arquitectes els fan propostes sobre
el projecte inicial, que solen ser molt més positius i
favorables per als ciutadans, i llavors sí que es va treballar amb
la possibilitat de poder ocupar un espai del Verge del Toro el
qual té accés directe per les urgències del centre de salut. I
pensam que seria una oportunitat, perquè també tendríem
professionals sanitaris en el mateix edifici. Per tant, pensam
que és una oportunitat, però això dic que he de veure el
projecte amb més detall.

I el tema de les infermeres gestores de casos, bé, dons ja
en tenim 50, crec que també és una oportunitat tenir 50
infermeres gestores de casos per l’aposta a la cronicitat, són
professionals que treballen bàsicament amb els equips
d’atenció primària i amb les altes hospitalàries, els pacients,
quan se’n van d’alta, si són crònics complexos o avançats està
identificat a la història clínica; es fa un pla d’actuació especial
per a aquestes persones; s’asseguren que té tots els recursos,
per tant han de treballar amb els treballadors socials, de
vegades si són infants en educació, però s’ha de fer formació
a les famílies; és a dir, s’ha de fer una feina de coordinació
que habitualment els professionals de primària no poden fer
per ells mateixos, i els hospitals encara manco, perquè els
professionals es troben normalment a les unitats
d’hospitalització, per tant aquests professionals són un poc el
nexe de contacte, no executen el pla de cures, la cura de la
persona, però sí la coordinació de tot el procés. Col·laboren,
no substitueixen però col·laboren de manera intensa.

I Sra. Idoia, Irantzu. Bé, jo crec que el model d’atenció
primària és fonamental, ja ho hem dit, no? Tenim noves
necessitats de centres de salut, no els ho negaré, perquè per a
nosaltres hi ha prioritats que encara no s’han pogut
materialitzar, com seria tenir un segon centre de salut a la
Comarca de Manacor, pensam que és important, però encara
no tenim aquesta..., s’està treballant aquest projecte i així
succeeix en diferents ajuntaments.

He comentat aproximadament totes les referències que
vostè ha fet, el tema de la remodelació de l’Hospital General.
Estam en disposició en breu de..., ens entregaran el final
d’obra d’una de les plantes que era molt necessari reformar, de
convalescència bé. 

I després sí que ha fet referència al Pla d’atenció als
infants crònics o a la cronicitat. Tenim per una banda previst
també, s’està traduint poder presentar el Pla d’atenció a la
cronicitat infantil, que pensam que és molt necessari, s’ha fet
molta feina en cronicitat d’adults. I tota la raó que hem de
treballar molt més de manera coordinada amb Educació a cada
una de les illes, poder disposar de professionals gestors de
casos que també fan la gestió del cas de l’infant amb la
família, amb Educació i el centre de salut. He de dir que on
s’estan notant els resultats, fins i tot en salut, amb molta més
tranquil·litat per als pares, però també els infants estan molt
més controlats; i crec que li intentat contestar totes les
qüestions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera Gómez. Ara començarem
els torns de rèplica per un temps de cinc minuts de cada
representant de grup parlamentari. En primer lloc
començarem amb la representant del Grup Popular la Sra.
Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, per no
tornar repetir, per no tornar parlar de retallades, de com vostè
es va trobar... Miri, no digui d’aquesta aigua no en beuré, no
digui d’aquesta aigua no en beuré. Tant de bo no es vegi
obligada a haver de prendre mesures que no li agraden i tant de
bo no es vegi obligada a reduir segons quines despeses.

Dit això, escolti, vostè ha començat la seva intervenció
parlant d’evidència, vostè diu que creu en l’evidència. Bé, jo
després li parlaré d’evidència, perquè primer de tot abans de
fer la meva intervenció el que vull dir és que nosaltres des del
Partit Popular valoram i molt la feina de tot el personal
sanitari de les Illes Balears, creim en la sanitat pública i posam
en valor totes i cada una de les persones que fan feina a la
sanitat pública. Gràcies a això tenim una gran sanitat pública,
a pesar de moltíssimes coses, qui fa gran la nostra sanitat
pública, no en tenc cap dubte, són els professionals que hi fan
feina i jo ara ho vull posar en valor en nom del nostre partit,
del Partit Popular.

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 15 / 14 de novembre de 2019 299

Dit això, vostè parlava d’evidència, idò al final l’evidència
és allò que toquen cada dia els pacients, allò que veuen en el
servei sanitari. L’evidència són sis metges manco, un dilluns,
dia 4 de novembre, a un centre de salut de Palma. L’evidència
és que si vostè..., bé, una persona va telefonar ahir per anar al
metge de capçalera per un grip, un constipat perquè no estava
bé, i li varen donar hora d’aquí a deu dies. Això és una
evidència. Més d’un any per a una prova radiològica. Quasi un
any i mig per a una ressonància magnètica.

Vostè em parlava del Decret de garantia de demora i de les
llistes d’espera, vostè n’està orgullosa. Miri, doncs no hi pot
estar, no hi pot estar. No hem pogut accedir a les dades, vostè
diu que es publicaran demà, han tengut un problema aquests
mesos que ja sabem tots, informàtic. Però escolti’m, no hi pot
estar, perquè quan jo li he dit que una persona està més d’un
any i busques per a una segona visita, no és una segona visita
d’aquestes que et fan de manera sistemàtica quan tens una
malaltia crònica, que vostè em deia i m’ha xocat venint d’una
consellera de Sanitat que digui “no passa res si és més d’un
any que no et visiten, tocaria fa sis mesos, però és un any, no
passa res”. Dins tota aquesta manera, la veritat, no m’ha
semblat gaire bé. Però jo no em referia a aquestes visites
cròniques, jo em referia que una persona va amb una
determinada patologia a un especialista, li diuen que ha de
menester una prova diagnòstica per anar a la segona visita,
tarda més d’un any a tenir aquesta prova diagnòstica, fa un any
i no l’han cridada. Jo parl d’això, de persones que després
d’esperar un any a tenir una prova diagnòstic, no l’han cridada
per a una segona visita. I això passa, i aquesta és una de les
grans queixes que té el servei sanitari, de les queixes que es
queden els ciutadans.

Una altra cosa que em pareix important, ho ha dit una
companya meva, el Decret de garantia de demora no es dóna
a conèixer a bastament, no el coneixen els pacients, Sra.
Consellera, no el coneixen. Han fet molts pocs esforços
perquè es conegui, molts pocs, perquè si vostè no demana i no
s’apunta per poder exigir el Decret de garantia de demora, mai
no tendrà accés a tenir una altra consulta. Per tant, és bàsic i
fonamental que estigui registrat i no s’ha potenciat el registre.
Per tant, no ens serveix de res un decret de garantia de
demora, quan de quatre potes, només tenim dues dades i
d’aquestes dues no es fa que la gent ho conegui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Un minut...

LA SRA. DURÁN I CLADERA

Un altre tema, ni una paraula de Formentera -un minut,
gràcies-, ni una paraula de Formentera, vostè també diu que els
al·lergòlegs no els preocupen, d’acord, molt bé, a Mallorca en
tenim un, a Eivissa tal vegada sí que els preocupa. 

El tema de les vacunes, quant a la meningitis, el Partit
Popular ha presentat una PNL perquè vol que els nadons, els
nins de 3 mesos tenguin aquesta vacuna, que representarien
100 euros i també m’agradaria a veure què en pensa d’això,

perquè vostè ha parlat dels 12 anys, nosaltres hem presentat
una PNL i ens agradaria saber què en pensa.

Ni una paraula i em preocupa, no ha dit res de la retallada
de 24 milions d’euros en atenció especialitzada de salut, ni
una paraula, 24 milions d’euros manco, li he dit abans i no ha
dit res. Quins serveis deixaran de fer, quin programa deixaran
de fer, per què aquesta retallada de 24 milions d’euros?

I després ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor, Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

I després -i acab-, dues preguntes que no m’ha dit, sanitat
ambiental, alimentària, 50.000 euros manco. I una altra cosa,
vostè vol una llei de consum, nosaltres no es preocupi que
intentarem fer feina perquè surti el més consensuada possible.
Ara bé, tampoc no m’ha dit res de la disminució d’inversions
precisament a la Direcció General de Consum, una reducció
d’inversions, són 65.000 euros.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Durán. A continuació té el torn de paraula la
representant del Grup Unidas Podemos la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. Jo estic parlant d’evidències, aquí hi
ha una evidència molt clara i és que el Partit Popular només es
preocupa de la sanitat pública quan és a l’oposició, any rere
any ho veim a totes comunitats autònomes.

Consellera, jo li volia demanar en relació amb dos
col·lectius especialment vulnerables. Li voldria demanar en
relació a l’atenció de les persones sense sostre que tenim a la
comunitat autònoma, a totes les illes, entenc que des de
Serveis Socials s’està fent una feina, però voldria saber en
relació amb aquesta qüestió. I després un col·lectiu
especialment vulnerable també, que està privat de la seva
llibertat, perquè no hauria d’estar privat de la seva salut, com
és la salut penitenciària, les persones que tenim a les presons.
Hi ha la reivindicació que es pugui assumir aquesta sanitat
penitenciària en un futur per part de l’ib-salut. I li voldria
demanar quina és la postura de la conselleria en aquesta
qüestió.

Sobre la Llei d’addiccions que vostè ha comentat,
evidentment des d’Unides Podem estam a favor d’aquesta llei
i treballarem de valent en totes aquelles millores que es
puguin incorporar, i em sembla especialment interessant que
es puguin incloure les addiccions a les substàncies, aquesta és
una passa endavant que reconeixem i que pensam que és molt
interessant.
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I quant al Decret de garantia de demora, és evident que en
aquests moments la sanitat pública no pot donar a bastament,
hi ha les llistes d’espera que evidentment ningú desitja, que
seria l’idoni que disminuïssin i és innegable que aquesta
darrera legislatura s’han disminuït, però que evidentment
queda més per fer, però evidentment també fan falta més
recursos.

Per la nostra part, pensam que més que el Decret de
garantia de demora, s’haurien d’augmentar les places
públiques, però bé, és una feina que entenem que va més enllà
d’un mandat i que es necessiten recursos, així que centraria les
meves preguntes en aquests col·lectius que li he comentat, els
sense sostre i la sanitat penitenciària.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Martín. Té el torn de paraula el
representant del Grup Parlamentari Ciudadanos, el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, el meu comentari sobre
la seva intervenció, tot i el to irònic, que a vegades és un art
que acompanya la narrativa, no és una altra cosa, és més que
res perquè és una oportunitat de conèixer els grups
parlamentaris que analitzam i tenim la possibilitat de fer
esmenes aquests dies de conèixer un detall del pressupost. Jo
sé que cada conseller -ahir es va comentar- té una línia
d’explicar el seu pressupost, uns parlen de capítols, altres dels
programes, però el que és important és vincular programes i
capítols, perquè si no ens és molt difícil, potser és una
intervenció, jo ho deman, per un model molt concret, per la
tasca que he de fer jo amb els meus companys de grup
parlamentari, però realment vincular projecte i donar-li
quantia, i en alguns vostè ha dit que ha pujat o s’ha mantengut,
és molt important, perquè crec que el que farem els grups
parlamentaris és..., jo li ho he dit abans, quins doblers
necessita per al Servei de Salut envers la informació que
tenim?, i  una esmena, li ho he dit, seria, escolti, és que
consideram que és una política prioritària. Vostè ens ha sentit
en el plenari dir quines coses trobam que no són prioritàries.
Aleshores les nostres esmenes anirien per a coses que no
trobam que..., i donar suport a un pilar cabdal de l’estat de
benestar de la nostra comunitat autònoma i de l’Estat, que és
la sanitat pública.

No faré cap eslògan ni cap declaració del que considera el
nostre grup parlamentari -vostè ho sap- sobre la sanitat pública
universal, per a tots, i evidentment prioritària juntament amb
altres estats de benestar.

Però miri, tenim l’oportunitat del pressupost, i li torn dir
que crec que és important que dins un servei integral com és
el Servei de Salut estigui dotat. Els membres de la Sindicatura
de Comptes, consellera, i vostè ho sap, perquè alguns són
funcionaris, alts càrrecs, perdó, alts càrrecs, tècnics superiors
d’aquesta administració, però que a més a més han tengut

experiència de gestió com a director general de Pressuposts,
com a secretaris generals, com caps de servei d’UGE i de
contractació. És un òrgan independent. Qualque cosa s’ha de
poder fer entre la Sindicatura de Comptes, entre... el Servei
General de la comunitat autònoma i diferents conselleries per
imbricar això, i que el mecanisme i els esforços, siguin
pressupostaris, siguin de recursos humans o siguin normatius,
vagin encaminats a tenir les eines el sector públic
instrumental. És que si no l’opinió pública, al sector públic
instrumental, el que ens demanaran es “escolti, acabin amb el
sector públic instrumental”, perquè és l’únic que no pot
complir les obligacions recomanades a l’estructura orgànica,
com pot ser la direcció general o la secretaria general. Alguna
cosa hem de fer. Evidentment no és només un tema
pressupostari, però potser sí ho és en el capítol 2 perquè vostè
pugui tenir, la seva conselleria i les altres, instruments per
millorar-ho, i per aquí anava la meva intervenció.

La Sindicatura de Comptes va comparèixer en aquesta... a
la Comissió d’Hisenda i ens va dir exactament el mateix, no
només del Servei de Salut; evidentment al Servei de Salut és
sagnant perquè parla de 200 milions, parla d’una vulneració del
procediment de contractació, parla d’uns indicadors que altres,
sector públic, no en parlava, però també en parlava, parlava
d’ajuntaments... Per aquí anava la meva intervenció.

I crec que vostè ha de fer un esforç ara, pressupostari, això
no és un debat de política general de la comunitat autònoma,
ni això és un debat d’objectius com va fer el setembre, però
ara té una oportunitat de dir “escolti, necessit aquests doblers,
i necessit aquests doblers per millorar aquests serveis, o de
personal, o de mitjans, o de portals, o de suport informàtic, o
de software, o del que sigui”. 

Quant als professionals de la sanitat li diré el mateix que
el que opín de les polítiques de sanitat, inqüestionable; de fet
crec que ha sentit el meu grup parlamentari fer intervencions
amb la preocupació del nostre personal sanitari i no sanitari
però en el Servei de Salut, com és el personal administratiu,
que també hi és.

A Projecte Home consider, baix el meu punt de vista, que
des del punt de vista de tramitació i de transparència, i no
qüestion ni el projecte ni l’entitat ni la voluntat d’aquest
govern d’haver signat cap tipus de conveni amb ells, però
s’hauria de fer per Secretaria General, és una subvenció
nominativa com un piano i vostè ho sap, no és una
convocatòria pública, o no està dins un capítol 4 on se’n pugui
presentar d’altres; o és una subvenció nominativa o és un
conveni instrumental...

LA SRA. PRESIDENTA:

Mig minut, senyor...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab. És una recomanació que li faig, eh?, i crec que és
un handicap de la seva conselleria, consellera, transparència,
i no dic que oculti informació, dic que faciliti l’accés a la
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informació als usuaris, i transparència a diferents portals, i
sobretot una cosa molt important: és que tenim una llei,
afortunadament, d’àmbit estatal i d’àmbit autonòmic, de
transparència i bon govern, i clar, les valoracions
d’incompliment de les diferents conselleries van per aquí. No
tenim accés a..., no és que l’ocultin, però és que no el podem
veure. Vostè m’acaba de comentar que té dificultats per (...).
Ha de fer aquests esforços pressupostaris perquè això hi vagi.

I finalment li volia dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Només un segon, per favor, presidenta, em sap greu. El
joc, joc i obesitat infantil. Tenim un instrument important dins
la promoció de la salut de sensibilització de la població
general, a part dels programes que vostè té, i és..., i educació
també, i és l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
Facin aquesta via d’ús per poder fer la promoció, la prevenció
i la informació per a aquests hàbits. Evidentment ja li vaig dir
que a nivell de les entitats també ho té: té APIMA, té tercer
sector...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, per favor.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del representant del
Grup MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. No en faré ús. Només
volem agrair a la consellera les respostes a les preguntes que
hem formulat en el primer torn, i em qued amb una reflexió
que vostè ha fet, que li vaig fer a principi d’aquesta legislatura,
quan vostè va comparèixer, sobre el tema del finançament, no
sé si ho recorda, quan parlàrem del fet que la seva conselleria
hauria de ser una de les més importants a l’hora de reivindicar
un finançament just per a les Illes. Vostè n’ha fet menció, ha
fet menció a la necessitat que puguem disposar d’uns
pressupostos generals, i també que el finançament també es
posi en marxa perquè evidentment això millorarà el Servei de
Salut.

Per part nostra, contents d’aquesta reflexió , que
compartim.

I res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ferrà. La representant de VOX-Actua Baleares
es troba absent.

Llavors correspon el torn a la representant del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, la Sra. Catalina Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, simplement vull
que m’aclareixi una coseta que li he demanat abans. Ha dit que
simultàniament el tema de la patologia dual no es podria posar
en marxa; m’agradaria saber què es pot fer ara per a aquestes
persones que, torn repetir, sembla que no les vol ningú, o
almanco això és el que ens fan arribar. És a dir, sí a moments
puntuals però no quan s’estabilitza la seva situació mental o
física, precisament perquè són addictes a qualque substància
no són benvingudes als circuits habituals.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn del Grup
Parlamentari Mixt, la Sra. Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Res, només un recordatori, Sra.
Gómez. Quan visiti el Verge del Toro amb els arquitectes
recordi també salut mental, si us plau; som molt cansats però
recordi’ls-ho.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Font. Ja per últim, el torn de la
representant del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Fernández. 

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Vull agrair  a la consellera que
hagi fet un balanç, que hagi parlat dels pressuposts i que hagi
contestat totes les preguntes que han fet els diferents grups
parlamentaris. Sincerament pens que si la consellera no
hagués fet aquest balanç al començar els mateixos grups que
ara es queixen d’aquest balanç serien els mateixos que el
reclamarien. 

A Salut, quan es diu que és la conselleria que té un
pressupost més alt de la comunitat autònoma, és molt
important posar cara i veus a aquesta despesa, per què és tan
important per no perdre una mica la línia de les inversions, de
la necessitat de fer aquestes inversions. Creure en la sanitat
pública és respectar els seus professionals, i a vegades que
alguns s’omplin la boca de dir que volen una sanitat pública,
però després a l’hora de dur a terme polítiques no respecten
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els professionals que duen a terme aquestes polítiques i (...)
professionals de la sanitat pública. Nosaltres ho demostram
recuperant cada dia els seus drets. És una cosa que s’ha fet
també des de la conselleria. 

I també els drets dels pacients, perquè ara que es parla
bastant, a les darreres intervencions, del Decret de garantia de
demora hi ha grups que estan preocupats perquè la informació
sobre aquest decret no arribi. Bé, ara estam contents que el
major problema sigui que la informació no arribi; abans no hi
havia decret de garantia de demora, és un altre dels drets que
es van recuperar des de la conselleria la legislatura passada.
Clar, s i no hi ha decret no hi ha cap dificultat perquè la
informació arribi al pacient.

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Fernández. És el torn de la
contrarèplica i passarem el torn a la consellera de Salut i
Consum la Sra. Patricia Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Totalment d’acord, Sra. Durán, amb la
felicitació als professionals, ho dic i  ho repetesc, crec que
podem estar molt orgullosos tots dels nostres professionals
en aquesta comunitat autònoma. 

Miri, jo és cert que hi ha persones que es queixen i que
tenen dret a queixar-se i a fer reclamacions de la seva situació,
però atenem 1.100.000 persones, més tots els visitants que
vénen a aquestes illes i tenim casos puntuals i queixes
puntuals, però no podem basar el nostre discurs en una queixa
puntual, ni en un comentari que jo faig de la meva situació de
salut, ni d’una persona que tardi 10 dies en tenir una cita per al
metge.

El nostre compromís és..., ara estam dos dies i mig
aproximadament de mitjana. Per arribar a una mitjana d’un 2,5,
vol dir que la majoria de pacients que van als centres de salut
i són milions, 6 milions de consultes anuals, vol dir que cita
el mateix dia i estam parlant de 6 milions anuals. Vostè em
diu, una persona..., és cert, és cert, a mi també em diuen que
tarden uns dies en tenir cita per al metge de família, també
m’ho diuen Sra. Diputada. I el nostre compromís és no passar
d’aquests dies i mig, és a dir, que sigui dos dies i mig per a
tothom. Però ja li dic, que per arribar a aquesta mitjana la
majoria han de tenir cita al dia i en qualsevol cas, sempre seran
ateses aquestes persones. És a dir, que si els donen cita per a
10 dies i consideren que el seu procés necessita una atenció
urgent, sempre té accés a la sanitat pública. Crec que és una de
les garanties de les quals no presumim suficient, però això ja
com a societat.

Mai no estaré orgullosa de les llistes d’espera, mentre hi
hagi un pacient de més de 180 dies per a una intervenció
quirúrgica o més de 60 per a una consulta diagnòstica. Mai, o

sigui no diré mai que n'estic orgullosa. El que sí puc dir és que
estam satisfets d’haver pogut millorar les llistes d’espera,
però contenta del tot no, perquè no hi estic i jo els ho vaig dir,
nosaltres pensàvem que podríem fer una feina més ràpida i que
de què ens adonam? Que el volum de pacients que entren a la
llista d’espera és molt elevat també, perquè continuam estan
amb el mateix, tenim més població, més proves diagnòstiques.
La quantitat de persones en llista són més, el que hem
d’aconseguir és resoldre tot això amb menys temps, hi posam
molts d’esforços, li puc assegurar que cada dia. Ahir els
gerents es queixaven que estam cada dia des del Servei de
Salut mirant les llistes d’espera, es queixaven, no ho heu de
mirar cada dia, sí cada dia ho estan comprovant centre a
centre. Precisament per veure la tendència i  que no se’ns
escapi res.

El Decret de garantia de demora, com li deia ara la
diputada del PSIB, ara el tenim, ara tenim aquest dret i 1.300
persones s’han interessat per al seu estat de salut i 30 han
decidit que la resposta de l’administració no ha estat suficient,
30 han anat a una privada perquè no han considerat... però
d’aquestes 1.300 vol dir que s’han resolt dins el sistema públic
-i també contest a la diputada de Podem-, és a dir, que les
persones tal vegada s’estimen més esperar un mes més per ser
operats a Son Espases, que siguin operats en 15 dies a una
clínica privada, també passa, perquè de 1.300 només 30 han
demanat resoldre’s fora del sistema públic, els altres han
acceptat, s’han interessat pel Decret de garantia de demora.
Per tant, la gent..., jo crec que de cada vegada se sap més, els
professionals ho saben, els professionals ho comenten i ho
diuen, si vostè no està conforme, si vostè no està d’acord,
perquè el metge de família tampoc té moltes eines més, al
final són els que reben tota la pressió i no tenen forma
d’articular el mecanisme per poder operar aquella persona
ràpid. Per tant, també els informen, informen als pacients.
Nosaltres no tenim cap necessitat d’ocultar absolutament res.

I després, als tres mesos no vacunarem de la meningitis
Sra. Diputada, mentre no sigui una decisió de la Comissió de
Salut Pública. Jo sé que hi ha associacions de pediatres que
recomanen vacunar els infants abans dels 12 anys, però
l’evidència científica segons la Comissió Nacional de Salut
Pública, diu que no és més efectiva la vacuna als tres mesos,
quadrivalent, sinó que és més efectiva exclusivament a la
meningitis C. És cert que les decisions de la ponència de
vacunes va canviant en funció de l’evidència disponible, però
en aquests moments diuen que als 12 anys. Per tant, en aquesta
comunitat es vacunarà als 12 anys i això sí que crec que ha de
ser un tema d’equitat i jo ja vaig dir que crec..., que no ens
podem desmarcar de les decisions que es prenen a nivell
nacional, ja sé que altres comunitats sí que ho fan, però jo
crec que en el cas de les vacunes és un tema d’equitat, és un
tema de cobertura poblacional. Per tant, si no ho feim per a tot
el territori espanyol, des del meu punt de vista no té cap sentit.

Quant a Formentera. Formentera és una illa molt petita,
Sra. Diputada, que té moltes necessitats, però que també s’hi
ha invertit molt en aquesta legislatura passada. Ja li dic, un
TAC que es va aprovar no sé quantes vegades en el Parlament,
més sol·licituds i demandes de diputats, de professionals, s’ha
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posat en marxa. S’ha demanat ampliar l’atenció a la salut
mental i s’ha fet. Hi ha com a 20 especialitats mèdiques que
es desplacen més sovint que a la passada legislatura. Ara, a
Formentera probablement tenim un petit projecte, no suposa
una inversió molt gran, és una petició de tenir una base de 061,
que és allò que estam estudiant per a Formentera de nou. Però
tota la resta de mesures, d'àmbit general, també són per als
ciutadans de Formentera, no faltaria més!

Quant a l’atenció de les persones sense sostre, Sra. Martín,
nosaltres hem de pensar que hem de fer feina en coordinació
absoluta amb Serveis Socials i això és fonamental i crec que
s’ha avançat molt també la passada legislatura i encara s’ha
d’avançar més. S’ha treballat molt des de l’àmbit social, crec
que en molts de sentits, la renda social garantida és un bon
exemple; les persones sense sostre, és un tema de marginació
social molt complex i nosaltres hem treballat amb els ESAP,
els equips de suport assertius comunitaris, la part de patologia
si la persona té un trastorn de salut mental, poder-lo atendre
al carrer. I em consta que s’han fet sortides precisament per
atendre aquestes persones al carrer. Ara no tenim residències,
no tenim... També fet actuacions específiques en temes
concrets, per exemple ingressar una persona desnodrida a
l’Hospital General, perquè si no era impossible operar-la
després a un altre centre. No sé si era la nostra funció o no,
però havia d’estar millor nodrida per poder operar i la vàrem
ingressar al nostre Hospital General. Coses així, accions
puntuals que és ver que són per a persones que tenen moltes
necessitats, a part de necessitats socials.

En la sanitat penitenciària. Amb aquest Govern vàrem
començar les converses amb moltíssim d’interès per part del
Ministeri d’Interior, de Salut també, de la Direcció General de
Presons del ministeri i que va trobar les portes obertes.
Nosaltres l’únic que demanam és un finançament adequat i
just, o sigui això per poder acceptar aquesta transferència, un
procés de transferència és llarg, ho vàrem determinar així,
nosaltres els ho vàrem dir, les persones del ministeri varen
venir aquí a la Delegació del Govern i vàrem obrir la porta de
podem ser els primers o els  segons, en transferir aquestes
competències sempre que venguin ben dotades. És cert que la
situació de les presons en personal sanitari és escàs i tenen
dificultats i els donam tot el suport que podem en diferents
especialitats que es desplacen des de Son Espases a la presó
de Palma i a Eivissa i a Menorca també.

I després les addiccions sense substàncies estan previstes
a la Llei d’addiccions i crec que bé, serà interessant en el
debat parlamentari que es pugui fer d’aquesta llei perquè crec
sincerament que és una llei esperada i demanda per als pares
sobretot dels adolescents i les persones que tenen addiccions
en general.

He posat un comentari que no sé què vol dir...

I, Sr. Gómez, crec que compartim el model d’atenció
sanitària, el seu sí que l’he seguit en els programes electorals,
igual que seguesc el del Partit Popular, no tenc ni idea del que
planteja VOX ni me..., segur que no hi estaré d’acord, però
compartim el model d’atenció sanitària.

Crec que el tema de..., estic totalment d’acord i ho estam
dient, però no basta que ho diguin uns, i és que la Llei de
contractació, hi hauria d’haver una llei específica de
contractació en matèria de salut, en contractació sanitària,
perquè ens trobam amb moltíssimes dificultats. Hi va haver un
congrés o unes jornades de dret i salut a l’associació de...
Juristes de la Salut, sí, varen fer unes jornades aquí i els hi vaig
implorar que es dediquessin per favor a recollir totes aquestes
especificitats en una llei de contractació perquè per a
nosaltres és una cotilla que ens condiciona moltíssim. 

Després, aquesta comunitat autònoma té uns, i totes, eh?,
jo crec que per mor de molts de processos de corrupció
d’aquest país, doncs, hi ha camises de força que no ens deixen
fer acords marc, per exemple, per a medicaments exclusius.
O sigui, algunes propostes que nosaltres hem fet perquè sigui
més transparent, perquè sigui més senzill  també des de
l’administració cada un dels fàrmacs, aquests que compram
per a persones específiques feim un contracte específic.
Només això per a la unitat de contractacions és una autèntica
bogeria i ens agradaria poder tenir aquest acord marc que
tenen altres comunitats autònomes; aquí, per exemple, no ha
estat possible i millorar tots els processos de contractació i
estam parlant fins i tot amb persones darrerament que han
participat en la Llei de contractes directament, amb degans de
dret que han participat en la Llei de contractes per veure si hi
ha mecanismes de flexibilització per a salut. Aquesta és una
part.

L’altra part és que pugui, per exemple, computar deute el
període mitjà de pagament, és injust, és injust perquè són
situacions sobrevingudes que nosaltres no sabem quan es
produiran i que, per tant, la compra de determinats
medicaments fa que es dispari el període mitjà de pagament a
proveïdors i pensam que és injust que formi part d’aquest
muntant i que probablement s’hauria d’estudiar una fórmula
alternativa, però això, ja dic, que tampoc no depèn
exclusivament de salut, que feim la proposta i podríem
treballar, o hauríem de treballar més. 

Crec que la comunitat autònoma destina, si miram el
percentatge, i no dic de PIB perquè per a mi no és un bon
indicador, però la despesa per càpita i el percentatge que
destina cada conselleria podem veure que som a la mitjana de
les comunitats autònomes, hem anat creixent en pressupost.
En el pressupost de l’any 2019 vàrem ser els que vàrem tenir
la pujada pressupostària més elevada. 

Així i tot, el finançament d’aquesta comunitat autònoma és
injust, és injust, és injust, i això no ens permet créixer més
perquè, clar, perquè pugui créixer més salut han de decréixer
altres conselleries, i com ho feim? Perquè educació també és
important, serveis socials també és important, habitatge és
important, treball és important, mobilitat és important, és que
tot és important. Jo quan sent els meus companys, i no es
pensi que com que tenim el pressupost més alt, no sé, me
miren a mi sempre, però jo..., és que no podem fer més, o
sigui, ja m’agradaria tenir un pressupost més ampli, i ho
lluitarem, eh?, jo no perd ocasió.
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El tema del Projecte  Home és un conveni, no és una
subvenció, és un conveni que signa el servei de salut
precisament perquè sigui molt més transparent i per tenir un
report de quins pacients hem derivat, perquè es deriven des
dels psiquiatres de la sanitat pública, es deriven al Projecte
Home i el Projecte Home ens reporta com ha anat aquell
tractament, qui continua, qui no continua, qui..., és a dir, que
tenim..., el conveni ja no és una subvenció, per tant, el conveni
ens permet aquesta retroalimentació i ens sembla una fórmula
molt més transparent. Ens agradaria que tota la subvenció
pogués estar concertada o conveniada. 

Serveis Socials pot concertar amb entitats del tercer
sector, nosaltres treballam la llei també, que no els ho he dit,
que ens agradaria poder aprovar la Llei de concertació en el
sector de salut. 

També totalment d’acord amb vostè, en moments de crisi
el pitjor que es pot fer és destruir els sistemes d’informació
perquè després poder tenir..., nosaltres per molt transparents
que vulguem ser necessitam la informació i necessitam poder
articular tota aquesta informació i la inversió que s’ha fet en
sistemes d’informació és elevadíssima, i la que ens queda per
fer és molt elevada. És veritat, el 2011 érem pioners en molts
de sistemes d’informació i ara tenc la sensació de tren que
avança i que correm darrere, però que no l’arribam a agafar en
molts de projectes. M’agradaria avançar molt més i crec que
tenim oportunitat aquesta legislatura també de tenir apps, de
tenir uns sistemes d’informació molt més adequats i adients
al sistema, a la forma de viure dels nostres ciutadans d’ara. Per
a mi la veritat és que és un punt negatiu que crec que hem de
treballar molt més.

Després, l’obesitat infantil, vàrem aprovar el decret
d’alimentació saludable per als centres educatius i per als
centres sanitaris, que no hi he fet referència, que també és cert
que donam un temps a les empreses per adequar-se, però ja, i
ahir també els ho vàrem dir als  gerents, s’han de posar les
piles amb les màquines de vending, amb els contractes de les
cafeteries que ja han de ser, els plecs han de contemplar tot el
que diu el Decret d’alimentació saludable. Ens varen felicitar
des del ministeri la setmana passada perquè varen dir que ens
hem atrevit a donar una passa més i a dir el que hi ha d’haver en
els menús, el que no hi ha d’haver, vull dir, és molt, molt
específic per als centres sanitaris, però també per als centres
d’educació, que és fonamental. Si després se’n van a la cantina
i troben tot tipus de bo..., com és diu?, brioixeria industrial,
doncs, no és el més recomanable.

Sra. Pons..., Sr. Ferrà, jo li dic, reivindicarem el
finançament just i no ens cansarem. Estic molt contenta de
l’acord que hi ha previ, no?, però sabem que és una pedra que
tenim a la sabata i necessitam un millor finançament per a
aquesta comunitat autònoma i revertirà en totes les polítiques
socials.

Quant a la patologia dual, em deia, què faran mentre no
tenguin la unitat? És cert, hem anat treballant, hem anat
treballant el tema de la qüestió de l’estigma sempre de la mà
de serveis socials. També els pisos tutelats que eren de salut

han passat a ser de serveis socials, ho vàrem fer a principi
d’enguany, si no vaig errada, o l’any passat, i ja la gestió dels
pisos jo crec que tenen moltes més eines i ho fan molt millor
perquè l’habitatge al final, en definitiva, s’han d’encarregar als
serveis socials, però treballam d’una manera colze a colze amb
serveis socials. 

El Pla estratègic de salut mental determina múltiples
objectius amb relació a les persones amb trastorn de salut
mental i s’està desenvolupant, jo crec que s’està desenvolupant
bé.

Un altre tema que a mi m’agradaria moltíssim, ja per
acabar, també seria poder tenir una facturació per procés, o
sigui, poder conèixer què costa un procés. Per això, a vegades
entenc que salut més que anar partida a partida és més fàcil
parlar de projectes i dels doblers destinat al projecte, però si
a mi ara em demanen què costa un pacient que té una patologia
dual no ho sabem, per què?, perquè hi ha una part fixa
d’estructures, professionals. Per tant, costa molt quantificar
l’atenció sanitària, tot i que s’està treballant en comptabilitat
analítica, que ja dic, m’encantaria poder determinar el cost
econòmic també, també el social, però també l’econòmic de
cada procés. 

Després en el tractament de les addiccions, aquest conveni
amb Projecte Home crec que millora el tractament de les
addiccions, continuam fent feina per recuperar l’atenció a les
addiccions amb els consells insulars, els consells insulars
s’estan fent càrrec a cada una de les illes i crec que ha de ser
un objectiu de legislatura, que sembla més fàcil a unes illes
que a unes altres, hi ha com sempre una dificultat de poder
assumir el personal funcionari dels consells, això és
pràcticament inviable, però que es treballa. Jo esper que a
Menorca, per exemple, sigui més fàcil i es pugui fer més aviat. 

Crec que fins aquí, jo crec, no sé, sincerament, des que
vàrem començar a treballar els pressuposts el mes de juliol a
ara i poder presentar uns pressuposts que acumulen una pujada
de 411 milions d’euros a salut des de l’any 2015, doncs, crec
que és una bona notícia, crec que no necessitam fer demagògia
pressupostària, els projectes continuen, es consolidaran al
llarg d’aquesta legislatura, amb això farem moltíssima feina,
i tenim la responsabilitat de fer una gestió acurada,
responsable i molt honesta dels doblers públics. 

Per tant, moltíssimes gràcies per les seves aportacions i
per enriquir aquest debat i continuarem parlant de pressuposts
supòs en breu.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada ja acabat el debat, només resta
donar-li les gràcies per l’assistència i la presència de la Sra.
Consellera de Salut i Consum, la Sra. Gómez i Picard, i per la
dels seus acompanyants a aquesta sessió.

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