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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Sí, presidenta, Maria Antònia Sureda substitueix Josep
Melià.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Patrícia Font substitueix Josep Castells.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Bon dia, presidenta, Tania Marí substitueix Antoni Costa.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bon dia, presidenta, Irantzu Fernández substitueix Pilar
Costa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Bon dia, Pablo Jiménez sustituyo a Antonia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Compareixença de la consellera de Salut i Consum per
informar sobre el Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021
(escrit RGE núm. 15981/20). 

L’ordre del dia 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 2021 RGE núm. 15981/20. 

Assisteix a la sessió la consellera de Salut i Consum la Sra.
Patricia Gómez i Picard acompanyada de la Sra. Guadalupe
Pulido i Román, secretaria general de la Conselleria de Salut;
Sra. Maria Antònia Font i Oliver, directora general de Salut
Pública i Participació; Sra. Assumpció Sánchez i Ochoa,
directora general de Recerca en Salut, Formació i Acreditació;
Sr. Félix Alonso i Cantorné, director general de Consum; Sr.
Juli Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut; Sr.
Manuel Palomino i Chacón, secretari general del Servei de
Salut; Sr. José Lladó i Iglesias, director general de l’IDISBA;
Sr. Ismael Gutiérrez i Fernández, director gerent de l’FBSTIB;
Sr. Pedro Macias i Rodríguez, cap de gabinet; Sra. Nuria
Tugores i Fernández, cap de Premsa; i Sra. Miriam Muñoz i
Resta, assessora parlamentària.

Així doncs té la paraula la Sra. Consellera de Salut i
Consum per fer l’exposició oral sense limitació de temps.

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

Bon dia a tothom. Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que
és un plaer tenir l’oportunitat que em donen per explicar els
pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum per a 2021.
Vull aprofitar aquest moment també per donar les gràcies al
meu equip, que ha fet una feina ingent per poder preparar
aquesta compareixença, vostè ha anomenat les persones que
m’acompanyen i per a nosaltres és un honor poder donar a
conèixer els nostres projectes i explicar com els durem a terme.

A pesar de viure una pandèmia, que representa la crisi
sanitària mundial més greu dels darrers cent anys, som molt
conscients que tenim molts altres compromisos amb els
ciutadans. La lluita contra el coronavirus ocupa una part molt
important de la nostra feina i dels 18.000 treballadors de la
sanitat pública balear. Però són molts els projectes que estan en
marxa per consolidar el model sanitari que es mereix aquesta
comunitat autònoma, un model que des de 2015 està basat en
la sanitat universal, l’equitat, la reducció de les llistes d’espera,
l’atenció als malalts crònics, l’atenció a la salut mental, la
transformació dels hospitals Son Dureta, Verge del Toro i Can
Misses, una Atenció Primària amb més professionals i recursos
i més propera a la ciutadania, la millora dels serveis
d’urgències i emergències, la retenció de talent investigador i
la Facultat de Medicina, el foment dels drets dels professionals
sanitaris i el rebuig dels copagaments.

Avui els donaré compte de moltes coses que feim i que
farem. Vull articular aquesta presentació en dos apartats, és
molt important traçar el rumb, saber cap on anam i per això em
veig obligada a fer un balanç de 2020, un dels anys més
complicats que ha viscut aquesta comunitat autònoma abans de
poder parlar dels pressuposts de l’any que ve. Ho faré amb tota
la transparència i la claredat possibles i arribant al nivell de
detall que ens permet el moment en què ens trobam.

Per començar consider que és un exercici de transparència,
com els deia, donar compte del que hem fet amb el pressupost
de 2020. He de dir que la situació de la pandèmia no ha suposat
un fre a la majoria d’inversions previstes durant el 2020, però
és evident que hi ha algun retard en algun dels projectes. Parlar
de 2020 és parlar de la major pandèmia mundial del darrer
segle, dia 7 de febrer d’enguany es va detectar el primer pacient
positiu per coronavirus a les Balears, fa ja més de nou mesos,
el segon a Espanya i un dels primers d’Europa. 

Des de llavors la COVID ens ha obligat a reinventar-nos, a
reinventar l’Atenció Primària, l’atenció hospitalària. El
coronavirus ha posat en risc la fortalesa del nostre sistema
sanitari i ha suposat un repte diari per als treballadors de la
salut. Els nomenaré algun dels serveis que s’han hagut de posar
en marxa per afrontar la pandèmia de la COVID i que ha
suposat una gran inversió. 

S’han posat en marxa consultes específiques per a l’atenció
de les malalties respiratòries a tots els centres de salut
d’Atenció Primària de les Illes Balears, per poder garantir la
seguretat de la població i dels professionals. Hem reorganitzat
tota l’atenció hospitalària als malalts de COVID-19, a través
d’un pla coordinat amb tots els hospitals de les Illes, establint
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circuits, àrees d’atenció diferenciades per a aquests pacients i
s’han hagut d’adaptar l’activitat quirúrgica i les consultes
externes. S’han reestructurat els hospitals per tal de disposar
d’un miler de llits per a pacients COVID. 

S’ha disposat de quatre hotels per acollir pacients
asimptomàtics que no poden garantir l’aïllament. S’han creat
llocs de presa ràpida de mostres COVID exprés a totes les illes,
amb capacitat per fer més de mil PCR diàries. Hem creat la
central de coordinació COVID-19, per centralitzar la gestió
dels pacients amb coronavirus i el seu seguiment a l’Atenció
Primària de Mallorca. S’ha condicionat el Palau de Congressos
de Palma per instal·lar-hi una unitat de cures intensives i una
unitat d’hospitalització. S’han fet compres de material sanitari
per valor de més de 50 milions d’euros. S’ha invertit en
tecnologia per duplicar el nombre de proves diagnòstiques
diàries, per arribar a tenir capacitat de fer fins a 20.000 proves
diàries si fos necessari. S’ha posat a l’abast de la ciutadania el
telèfon info COVID, info COVID pediàtric per resoldre els
dubtes i donar cita. S’han creat equips COVID, centres
específics pioners a Espanya d’atenció pediàtrica ràpida per
atendre possibles casos de COVID-19. S’ha autoritzat la
renovació automàtica dels tractaments farmacològics durant els
mesos de confinament domiciliari i hem reforçat la Direcció
General de Salut Pública amb noves contractacions.

L’esforç pressupostari que ha suposat tot això, per a la
Conselleria de Salut és al voltant dels 140 milions d’euros. No
obstant això, la nostra gestió abasta molt més. En matèria
d’infraestructures i inversions i per poder després explicar-los
què farem amb el pressupost de 2021, esmentaré alguns dels
exemples dels projectes que estan en marxa o que han finaltizat
durant 2020.

A Mallorca s’ha iniciat el projecte de reconversió i
manteniment de diversos pavellons de l’Hospital Psiquiàtric, en
aquests moments en obres i esperam que l’any que ve alguns
edificis puguin estar acabats. A la fi, ha acabat l’enderrocament
dels antics edificis de Son Dureta, a finals d’any disposarem del
projecte arquitectònic, revisat per l’oficina d’infraestructures
del Servei de Salut i es podran licitar les obres de construcció.
Com vostès saben, serà un centre per a l’atenció de pacients
crònics i avança per bon camí. Han acabat les obres de reforma
de diferents unitats de l’Hospital General, s’ha reconvertit
l’antiga zona de quiròfans en un espai per a consultes externes
i una unitat de proves diagnòstiques de radiologia. Ja s’ha
elaborat el projecte arquitectònic de la segona fase del Pla
director de l’Hospital de Manacor i s’està preparant la licitació
de l’obra. 

A Atenció Primària s’ha reformat el centre de salut de
Palmanova i ha finalitzat la construcció de la Unitat Bàsica de
Salut de Calonge. A més, el Servei de Salut ha finalitzat la
revisió dels projectes arquitectònics de les unitats bàsiques de
Montuïri, Sant Joan i dels centres de salut de Pollença, Artà,
Consell, Son Ferriol, Trencadors, Santa Margalida i Bons
Aires, i estan ja llestes per a la licitació d’obra.

A Menorca hem recuperat Verge del Toro perquè sigui un
hospital dedicat a l’atenció sociosanitària, un dels grans reptes
de futur. Els record que a la legislatura anterior l’havien tornat
a la Tresoreria General i això va suposar una gran quantitat de

tramitacions que es varen fer abans de poder iniciar aquest
projecte. En aquests moments estan en fase avançada les obres
de reforç de l’estructura i de les façanes.

A Eivissa continuen a bon ritme les obres del nou centre de
salut de Can Misses. A més, s’ha ampliat i reformat el centre de
salut d’Es Viver per albergar una zona de salut mental i s’ha
traslladat la unitat d’atenció a la dona. A l’Hospital de Can
Misses hi ha 60 llits en aquests moments per a l’atenció de la
cronicitat que afortunadament ja estan funcionant i
s’augmentaran les places de la residència de professionals. A
més, s’ha posat en marxa l’esperat servei d’hemodinàmica que
evitarà 300 desplaçaments a l’any a Mallorca i que suposarà un
estalvi en el futur de mig milió d’euros anuals. A més, l’àrea de
salut d’Eivissa i Formentera ha adquirit recentment un arc
quirúrgic, un ecògraf d’ultima generació, un broncoescopi, un
monitor que permet la sedació, etc.

A Formentera s’ha complert amb el compromís de tenir
personal propi del 061 per a l’ambulància durant l’estiu i
alliberar així el personal d’urgències de l’hospital.

Pel que fa als treballadors, amb totes les dificultats hem
pogut reforçar les plantilles amb 900 treballadors, continuam
reconvertint contractes eventuals en interins, s’ha abonat la
carrera professional als interins amb una sentència ferma
favorable, en total 786 professionals interins ja cobren la
carrera professional.

El Servei de Salut i la Direcció General de la Policia han
subscrit un protocol d’assistència policial al personal sanitari en
casos de risc.

S’ha apostat pel desenvolupament d’activitat extraordinària
per a totes les categories professionals.

S’ha implementat la jornada ordinària d’horabaixa als
hospitals per tal de reduir la llista d’espera i s’han fet
derivacions de consultes i intervencions quirúrgiques a altres
hospitals concertats.

També 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, una vegada fets els càlculs pertinents
s’han abonat amb efecte retroactiu les nòmines, perquè
nosaltres complim el que prometem.

Hem augmentat el nombre de categories professionals al
Servei de Salut, ara comptam amb dietistes, nutricionistes,
podòlegs, tècnics especialistes en documentació sanitària i
auxiliars de farmàcia.

S’ha continuat amb els processos d’oposició per donar
estabilitat als treballadors, 166 examinants han participat en les
oposicions per cobrir 51 places corresponents a les
convocatòries de les categories de metges especialistes d’àrea
de ginecologia i obstetrícia i infermer de salut mental.

A més, els metges de família d’atenció primària ja han
pogut prendre plaça al centre de salut escollit després d’haver
superat l’oposició.
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A més, els processos d’oposicions continuen..., de totes les
categories, totes les convocatòries de medicina acabaran el
primer trimestre de 2021, la qual cosa donarà una gran
estabilitat a les plantilles.

En relació amb les polítiques de salut pública amb els
pressuposts anteriors, amb els pressuposts d’enguany vull
remarcar que hem continuat reactivant projectes de salut
pública que fa cinc anys havien desaparegut o s’havien retallat
a la meitat, com els destinats a la prevenció del tabaquisme,
l’obesitat i el consum d’alcohol i drogues per part dels joves.

Hem impulsat accions de millora de la salut com per
exemple la pràctica d’exercici físic. Hem impulsat també
polítiques de lluita contra l’obesitat, l’obesitat infantil en
concret, també contra les addiccions, especialment contra el
tabaquisme.

Quant a la COVID la Direcció General de Salut Pública i
Participació ha incrementat els efectius destinats a la lluita
contra el coronavirus amb la posada en marxa d’un gabinet
tècnic dotat amb deu professionals que juntament amb el Servei
d’Epidemiologia, el puntal de la lluita contra el coronavirus a
Salut Pública.

Quant a la docència i la recerca és molt el camí avançat,
gràcies a l’acreditació aconseguida durant 2019 com a institut
d’investigació sanitària per part del Carles III hem aconseguit
incrementar un 57% els fons captats a convocatòries públiques
competitives de l’àrea estratègica de salut. Concretament, en la
convocatòria de 2019 executada aquest 2020 vàrem aconseguir
1.700.000 euros.

A més, amb la captació d’altres fons regionals, europeus i
nacionals s’han contractat 23 nous professionals principalment
per a la recerca. 

Vull recordar que en aquest sentit som la primera comunitat
autònoma que va aprovar un decret de carrera investigadora per
poder estabilitzar els investigadors.

S’han finançat quinze projectes de recerca i innovació per
lluitar contra la COVID mitjançant la convocatòria
d’expressions d’interès que varen convocar des d’IDISBA en
ple estat d’alarma i que finalment ha estat dotada en 400.000
euros.

En referència a la formació sanitària especialitzada, és un
any molt important, s’han ofert 230 places, un increment d’un
40% respecte de l’any anterior, és l’oferta més elevada que s’ha
fet mai a les Illes Balears. Per al curs 2020 hem doblat el
nombre de places de residents per a medecina familiar i
infermeria d’atenció familiar i comunitària.

Aquesta data és molt important perquè la causa de la manca
de professionals que ara patim no és altra que la retallada de les
places en formació que es va produir en anteriors legislatures.

Hem constatat ja l’èxit dels estudis de Medicina, una aposta
del Govern balear. En aquests moments ja hi ha cinc
promocions estudiant Medicina a les nostres illes i l’any que ve
acabarà la primera.

Durant el 2020 s’ha posat en marxa la Plataforma de gestió
per formació sanitària continuada i s’han format al voltant de
130 avaluadors, una passa més enfortir la formació dels nostres
professionals sanitaris.

En relació amb la protecció dels consumidors ha estat un
any intens, hem controlat el mercat de productes d’higiene i
protecció contra la COVID-19 amb la retirada del mercat de
més d’2 milions de mascaretes.

S’ha fet un seguiment dels preus dels productes bàsics
durant el període de l’estat d’alarma per detectar possibles
desviacions importants. 

Hem canalitzat les reclamacions de les persones
consumidores i usuàries del transport aeri cap a l’Agència
Estatal de Seguretat Aèria per aconseguir la devolució dels
imports dels vols no realitzats durant l’estat d’alarma.

Hem pogut canalitzar cap al Banc d’Espanya les
reclamacions dels consumidors afectats per clàusules abusives
i pràctiques deslleials del sector bancari.

S’ha obert expedient sancionador a 24 aerolínies per falta
de transparència i per no publicar a les seves planes web el dret
a devolució del preu dels bitllets als usuaris afectats per l’estat
d’alarma i les limitacions de mobilitat a causa de la COVID-19.

Estam cercant fórmules d’atenció alternatives per a les
persones afectades pel concurs voluntari de creditors...
suspensions de pagaments de la cadena Dentix en el supòsit que
es converteixi en un concurs necessari... fallida.

Ara sí que m’agradaria detallar els pressupostos de 2020
perquè veuen d’on venim i així sabem cap on anam.

La sensibilitat d’aquest govern en les inversions socials
queda més que demostrada enguany. El pressupost de la
Conselleria de Salut i Consum per a 2021 serà de
1.933.200.000 euros, el 33% de tot el pressupost de la
comunitat autònoma. Són 206.400.000 euros més que per a
2020.

Representa un augment del 12%. Són diners públics, de tots
els contribuents que emprarem amb responsabilitat per
continuar oferint un servei excel·lent dins un sistema sostenible
innovador i transparent.

Un sistema que vetllarà per la salut dels ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears i que lluitarà amb totes les seves
forces contra la pandèmia de coronavirus.

Ara els explicaré per direccions generals els principals trets,
les principals inversions. 

La Direcció General del Servei de Salut tendrà un
pressupost de 1.894 milions i mig d’euros, un increment
respecte de 2020 de 200 milions d’euros, un 12%. Aquest
representa el pressupost més elevat gaudit mai pel Servei de
Salut, 200 milions d’euros més que garanteixen poder fer front
a tota la despesa derivada de la pandèmia provocada pel
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coronavirus i que a les Illes Balears ha suposat fins al moment
un desemborsament extraordinari de gairebé 140 milions.

El pressupost per al Servei de Salut per a 2021 suposa 532
milions d’euros més que quan arribarem al Govern fa cinc anys.
En aquells moments es pressupostava per a l’Ibsalut un
pressupost de 1.362 milions. He posat aquí una gràfica que no
sé si veuran des d’enfora, perquè es veu molt clarament aquest
increment.

Aquest increment suposa una clara consolidació del
pressupost destinat a Salut en aquesta comunitat que ha servit
per mantenir les polítiques igualitàries amb desplegament dels
drets perduts dels treballadors i dels ciutadans durant el període
2011-2015. S’imaginen com afrontaríem la crisi sense haver fet
aquesta inversió?

Quant al capítol 1, del Servei de Salut, el pressupost
s’incrementa en 68.600.000 euros, un 8%. Suposa un gran
esforç. Sabem que els professionals són el principal actiu de
qualsevol sistema sanitari, depenem d’ells i la situació que
estam vivint de la pandèmia és una mostra clara que sense
professionals no hi ha sanitat.

Hem demostrat al llarg d’aquests cinc anys que apostam per
les plantilles estables. En la passada legislatura es va iniciar el
procés de convocatòria d’oposicions més important de la
història d’aquesta comunitat i a dia d’avui els metges de
família, d’atenció primària que varen guanyar la seva plaça ja
estan passant consulta als centres de salut.

Hem apostat per l’estabilització laboral mitjançant els
processos d’oposició. Durant l’any que ve convocarem noves
categories i avançarem en els processos d’oposició. Com a
principal novetat el pressupost de 2021 contempla al capítol 1
una partida de 68.600.000 euros per al pagament de carrera
professional a tots els professionals interins que formen part del
Servei de Salut.

Quant als residents, l’increment pressupostari també recull
l’increment del nombre de residents que formen part de la
capacitat assistencial de les nostres illes. A la nostra comunitat
hi ha un total de 12 unitats docents que formen prop de 600
residents. 

També s’ha fet un important esforç al llarg de 2020 en
contractació de personal, m’ho han sentit dir moltes vegades,
un augment de la contractació de més de 900 nous
professionals, dels quals no podem prescindir en la situació
actual.

Quant al capítol 2 és bàsicament l’increment en compra
farmacèutica per als hospitals, farmàcia hospitalària. Hem
previst un increment de 121,5 milions, un 22% més. Aquest
capítol, com veuen, representa una part notable dins el
pressupost global precisament per poder fer front a l’increment
de compra farmacèutica. Mai no deixarem d’estar atents a les
noves teràpies, nous fàrmacs, sobretot en oncologia. La
farmàcia hospitalària és molt important dins aquest capítol.
Preveiem que durant el 2021 continuarà l’increment de despesa
destinat a compres de material de protecció individual per fer
front a la COVID-19; seria l’altra gran partida d’aquest capítol.

Quant a la farmàcia ambulatòria, que és el capítol 4,
ascendeix a 261 milions, un 4% més, uns 10.800.000 euros
més, un 4% més respecte del pressupost de 2020. Amb aquest
pressupost atendrem les dotze mensualitats de la farmàcia
ambulatòria, els pagaments que feim a les farmàcies
comunitàries cada mes. 

Volem consolidar les inversions en infraestructures. Quant
al capítol 6 d’inversió disposarem de 32 milions d’euros, 32,7.
Amb aquest pressupost el Servei de Salut continuarà executant
els projectes de reforma i millores de les infraestructures
sanitàries que donaran resposta a les necessitats dels propers
anys. Destinarem 1,7 milions a inversions en centres de salut
d’Atenció Primària. Una vegada revisats els projectes
arquitectònics per part del Servei de Salut durant el 2021 es
licitaran les obres per construir un total d’onze nous centres i
unitats bàsiques de salut per a Atenció Primària. Destaquen els
centres de salut de Son Ferriol i Bons Aires a Palma, el de
Trencadors a Llucmajor, Pollença, el d’Artà; la unitat bàsica de
Santa Margalida, la de Sant Llorenç, la de Consell, la de
Montuïri i Sant Joan. 

ambé hi ha una inversió d’1,9 milions a l’Hospital
Psiquiàtric per urbanitzar la parcel·la, reformar la unitat de
llarga estada i l’edifici Lluerna. A més, al llarg de 2021 es
continuarà treballant el Pla director de l’Hospital de Manacor,
al qual es destinen 250.000 euros per continuar avançant en la
licitació del projecte d’obra. 

També està prevista una important inversió al Pla director
de l’Hospital d’Inca, 3.300.000 euros que aniran destinats a
ampliar la zona d’urgències, la unitat de cures intensives i la
rehabilitació.

D’altra banda destinarem 343.000 euros per al nou hospital
d’atenció intermèdia de Felanitx; aquest centre, amb una
superfície d’uns 9.000 metres, 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, per exemple, es destinaran 1,1 milions d’euros. 

També m’agradaria destacar qualque inversió nova prevista
per al 2021, com serà la creació d’una nova base per al 061 a
l’illa de Formentera, que tindrà un cost d’1.200.000 euros.
Recordem que aquest govern es va comprometre a dotar de
personal propi l’ambulància de Formentera per alliberar els
professionals d’urgències de l’hospital. 

Arribats a aquest punt especificaré els pressupostos de cinc
gerències del Servei de Salut. Son Espases és l’hospital més
gran, per tant el que té el pressupost més gran, 413,3 milions
d’euros, 7 milions més que..., 7,9 milions més que l’exercici
anterior. Pel que fa a l’Hospital de Son Llàtzer, el seu
pressupost és de 204.100.000 euros, 12 milions més que
l’exercici anterior. L’Hospital de Manacor, el seu pressupost és
de 104,9 milions d’euros, 5,2 milions més que l’exercici
anterior. L’Hospital comarcal d’Inca, el seu pressupost és de
81,2 milions d’euros, 9 milions més que l’exercici anterior. 

 



966 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 42 / 11 de novembre de 2020 

Atenció Primària; la partida d’Atenció Primària serà de
155,7 milions, 11,9 milions d’euros més que l’exercici 2020.
Aquest important esforç pressupostari es veurà reflectit sobretot
a l’increment dels professionals, increment del nombre de
professionals. Com saben aquest govern ha apostat sempre per
l’Atenció Primària, ara més que mai per combatre la COVID-
19, creant una important central de rastreig, incrementant les
contractacions d’infermeres i tècnics en cures auxiliars
d’infermeria als centres de salut, i creant nous dispositius com
el COVID Exprés, fins i tot pioners a l’Estat com el Kid
COVID. Una Atenció Primària forta és un instrument essencial
per combatre la COVID-19; així es manifesten els experts en
la lluita contra la pandèmia.

A l’àrea sanitària d’Eivissa i Formentera hi haurà un
increment del 5% amb 6,9 milions d’euros més. El pressupost
total serà de 152,8. A l’àrea de salut de Menorca el pressupost
és de 98,7 milions d’euros i té un increment d’un 6%, uns 5,6
milions d’euros en termes absoluts.

Per acabar, la Gerència del 061 disposarà un pressupost de
17,2 milions d’euros, un 8% més que el 2020.

Ara passaria a la Direcció General de Salut Pública i
Participació. Comptarà amb 25,2 milions, amb un increment de
gairebé 3,5 milions respecte de 2020; això suposa un 15,9 més
que el pressupost de 2020. La prioritat de la direcció general
durant l’any 2021 és el control de la pandèmia des de tots els
àmbits de la seva competència: prevenció, seguiment
epidemiològic, control de la incidència i seguiment dels
avanços científics (...). 

Una novetat històrica que recull aquest projecte de
pressuposts és la creació de l’Agència Balear de Salut Pública.
A ningú no se li escapa que l’actual crisi sanitària mundial
provocada pel coronavirus ha deixat ben clara la necessitat
d’establir instruments de gestió pública flexibles, àgils i
eficaços per combatre aquesta crisi de salut pública. Gràcies a
aquesta agència tindrem un organisme amb personal jurídica
pròpia, autonomia financera i plena capacitat d’obrar per
preservar el que més ens preocupa a tots, la salut de tots els
nostres ciutadans i ciutadanes. Serà una agència que estarà en
permanent adaptació a les necessitats de la societat, i permetrà
donar una resposta eficient i dimensionada. Això demostra el
nostre desig de millorar i de ser més eficaces. 

Per suposat no deixarem de banda altres inversions ja
previstes a Salut Pública. Continua la inversió en el laboratori
amb 274.000 euros més per a tecnologia, per tal d’avançar en
les tasques de control de la salut pública. Continuarem
desenvolupant els projectes de lluita contra el tabaquisme,
l’obesitat, les desigualtats socials, principalment aquelles per
raó de gènere; en aquest sentit està previst reforçar les
actuacions en l’àmbit educatiu i també en el laboral, on hi ha
evidències que la promoció de la salut és molt efectiva. 

A la compra de vacunes destinarem 9 milions d’euros; hi
afegim 2,6 milions més, un 42% més respecte de l’any passat;
bàsicament té a veure amb la vacuna de la grip i algunes altres
com la de pneumococ, que s’han ampliat. Els programes de
detecció precoç de càncer de mama i còlon continuen
desplegant-se per assolir una major cobertura; per això la

Conselleria de Salut hi destinarà 188.000 euros. Treballarem
per prevenir i lluitar contra les addiccions en els diferents
àmbits i nivells, i garantir una oferta unificada de la qualitat a
la xarxa d’atenció a les addiccions amb una nova llei que
esperam que tengui tot el seu suport.

Quant a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació
i Acreditació, i m’atreviria a dir que innovació, pel que fa a la
direcció general comptarà amb un pressupost de 2,9 milions
d’euros; es manté respecte de l’any 2020 el pressupost de
l’Institut d’Investigació, de l’IDISBA, en un 1,4 milions. Vull
recordar un cop més que cada euro que invertim a l’IDISBA
reverteix en una captació de 3 euros de fora de la comunitat, i
genera la contractació de personal altament qualificat. De fet
per al 2021 es preveu l’estabilització dels investigadors que
actualment estan integrats a l’institut, així com la consolidació
de quatre places de gestió que fins ara estaven contractades en
règim temporal. A més a més es preveu la contractació
d’almenys tretze 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 en l’àmbit nacional i
internacional, amb el reforç de personal a l’oficina de projectes
internacionals. A més, s’amplia l’espai de l’institut amb
l’habilitació de nous espais de 200 metres quadrats per a
laboratoris i sales de feina dins l’Hospital de Son Espases,
aspecte clau per garantir la continuïtat de captació de talent
investigador i desenvolupament de la feina en condicions
segures i de qualitat, és una gran notícia que els espais quedin
petits i cada vegada necessitam més espais per a nous
investigadors. Durant el 2021 es posarà en marxa el nou pla
estratègic de l’institut, amb la fita principal d’obtenir la
reacreditació l’any 2023. 

A les Illes Balears tenim la sort de comptar amb una
plantilla d’investigadors molt valuosa, a la qual és necessari
donar continuïtat i estabilitat, així com proporcionar-li un
entorn de recerca atractiu, que permeti atreure i recuperar talent
de l’exterior. Respecte del que fa els fons europeus del pla de
resiliència i recuperació de la Comissió de la Unió Europea, es
treballa en un projecte per a la creació d’un pol d’innovació en
ciències de la salut, conjuntament amb altres direccions
generals d’altres conselleries, que reforcin la formació, impulsi
la recerca i la innovació i que afavoreixi la transferència cap al
sector productiu en aquest àmbit. A més, impulsarà l’Oficina de
Voluntats Anticipades.

Passam a la Direcció General de Prestacions i Farmàcia.
L’Àrea de Prestacions i Farmàcia disposarà d’un pressupost
d’1,7 milions d’euros, el que representa un increment del 8,4%.
Dins aquesta àrea es continua promovent el pla de prevenció de
resistències als antibiòtics i les estratègies d’ictus, diabetis,
cures pal·liatives, EPOC, malalties rares, malalties reumàtiques
i musculoesquelètiques, abordatge del dolor dins l’estratègia de
cronicitat, malalties neurodegeneratives i esclerosi lateral
amiotròfica. Hi ha una aposta molt forta per impulsar plans
estratègics sectorials, com el de pediatria o el de resistència als
antibiòtics, i a la vegada iniciar altres com el de rehabilitació o
el de dolor crònic. 
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Treballam per millorar i consolidar els sistemes
d’informació sanitària que permetin un millor seguiment i
avaluació de les polítiques de salut que s’impulsen. Des de la
conselleria defensam el desplegament de la Llei de drets i
garanties de la persona en el procés de morir. Actualitzarem el
Decret d’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears, el
Decret de conjunt mínim bàsic de dades i el Decret del registre
de professionals sanitaris.

Quant a la Direcció General de Consum, ja per finalitzar
amb les direccions generals, tendrà un pressupost de 2,7
milions d’euros, que representen 219.000 euros més, un 8%
més. En l’apartat de la protecció i defensa del consumidor ens
dedicarem a incrementar el control dels contractes dels serveis
financers per detectar clàusules abusives, en especial els
contractes de préstecs hipotecaris i els de targetes revolving.
Promoure l’adhesió de noves empreses al sistema arbitral de
consum i culminar la digitalització dels procediments de
reclamacions i de les sol·licituds d’arbitratges. Treballam
conjuntament amb les altres comunitats autònomes i
coordinadament amb el Ministeri de Consum, per innovar i
millorar. 

El concurs ... formam i conscienciam a les generacions més
joves i també als sectors de la societat més vulnerables. En
aquesta línia continuam promocionant la participació en el
concurs escolar d’àmbit nacional Consumópolis, per formar i
conscienciar sobre la importància del consum responsable. 

Incrementam els programes educatius en matèria d’hàbits
saludables, consum responsables, sostenible i segur i la
presència del perfil de consum a les xarxes socials.
Continuarem amb el control dels productes de prevenció de la
COVID-19, especialment les mascaretes, per eliminar dels
mercats els productes fraudulents o que no compleixen les
normes d’envasament i d’etiquetat d’aquests productes.
Desenvoluparem campanyes d’inspecció i control de garantia
dels productes, amb èmfasi especial a la venda per internet.
Renovarem el portal webconsum, per apropar l’administració
de consum al ciutadà. I també esperam amb la seva
col·laboració, publicar la nova llei de consum.

Quant al Banc de Sang i Teixits, per finalitzar, té un
pressupost de 9,8 milions d’euros. El 2021 la institució
aprovarà nous instruments que reforçaran encara més la seva
transparència i l’efectivitat. Un pla estratègic per al període
2021-2024, un pla de sostenibilitat ambiental per al període
2021-2024, dins l’Agenda Balear 2030 i un pla anual de
contractació.

Vull acabar amb unes paraules d’agraïment, com he
començat, amb tot l’equip de la conselleria, de les direccions
generals i de totes i cada una de les persones que fan feina a
Salut. Tenim una feina ingent entre mans, però fonamental, ara
més que mai. Vivim temps molts durs, fan falta respostes
ràpides, resiliència, motivació, creativitat, responsabilitat, ser
conseqüents, implicació i ser capaços. En som molt conscients
i som molt responsables. Per la meva part reconec errors, però
vull pensar que són molts més els encerts, estic a la seva
disposició per resoldre els dubtes que tenguin. Esper que es
plantegin des d’una actitud política, procurant el bé de la
ciutadania.

Moltíssimes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Abans de continuar, volia que
constés en acta que per part del Grup Parlamentari Unidas
Podemos el Sr. Pablo Jiménez substitueix la Sra. Martín i per
part del Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares la Sra. Idoia
Ribas substitueix el Sr. Sergio Rodríguez...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí perdó, presidenta, jo he arribat un poc tard. Miquel
Ensenyat substitueix Joana Aina Campomar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, perdoni. Gràcies, Sr. Ensenyat. Correspondria ara a la
suspensió de la sessió per un temps de 45 minuts o continuam?
Demano als portaveus si volen continuar o volen aturar?
Continuem.

Doncs ara ja per formular preguntes o observacions, tot
seguit procedirem a la intervenció dels diferents grups
parlamentaris. La Sra. Consellera de Salut i Consum pot
contestar globalment o individualment, d’una manera o d’una
altra...

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

Globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sra. Consellera, globalment. Així doncs
passem en primer lloc el torn de paraula a la representant del
Grup Parlamentari Popular, la Sra. Tania Marí per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia, diputats i diputades. En
primer lloc volem donar la benvinguda a la Sra. Consellera i a
tot l’equip que avui l’acompanya. 

He de dir que ja no ens sorprenen els mítings que ens dóna
a les seves compareixences i tampoc no em sorprèn que parli de
tal manera que sembli que vivim a una comunitat autònoma
idíl·lica i perfecta, gràcies a les seves polítiques.
Desgraciadament la realitat que patim és una altra, 35 minuts
de màrqueting polític. 

El Grup Parlamentari Popular ha presentat una esmena a la
totalitat dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a 2021, per un seguit de motius que no
podem deixar de banda a l’hora d’analitzar els pressuposts que
presenta avui la consellera de Salut. En primer lloc, si acceptam
les estimacions que el propi Govern fa, s’estima una caiguda
del 20,3% del PIB per a 2021. En segon lloc, la Conselleria
d’Hisenda estima una caiguda de la recaptació de tributs per a
2021 de 276 milions respecte de la previsió inicial
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pressupostada el 2020, prèvia a la pandèmia. Per una altra
banda, en concepte d’aportacions alienes, s’inclouen 295,7
milions corresponents a aportacions extraordinàries de
l’Administració General de l’Estat, per compensar els efectes
de la COVID, respecte dels quals no es coneix a dia d’avui la
seva distribució per comunitats autònomes. 100 milions del pla
de reactivació de la Unió Europea, sense que a dia d’avui
estigui garantit que Espanya rebi els recursos durant 2021 i
molt menys la seva distribució.

Si se seguís un criteri de prudència, tal com aconsella la
realitat d’aquest moment, no s’haurien hagut d’incloure aquests
ingressos i, en cas de rebre’ls, generar la despesa corresponent.
Donat l’enorme risc que existeix que una part substancial dels
ingressos de la comunitat autònoma de les Illes Balears el 2021
no es materialitzin de forma efectiva, no es pot qualificar en
cap cas el nivell de despesa no financera del projecte de
pressuposts de la CAIB per a 2021, com a prudent, tal com
requereix la situació actual i com he dit anteriorment. De fet, un
increment de la despesa no financera de 342 milions d’euros
respecte de 2020 que, en el millor dels casos, ens durà a un
dèficit de prop de 300 milions i que s’estaran gastant part dels
ingressos del 2022 denota que el Govern de les Illes Balears
pretén dur a terme la mateixa política d’expansió i descontrol
de la despesa que un govern d’esquerres ja dugué el 2009 amb
conseqüències nefastes per als comptes públics autonòmics i
per al conjunt de la ciutadania.

A més, el projecte de pressupostos no inclou una reducció
de forma contundent d’una estructura política i de càrrecs de
confiança totalment sobredimensionada i impròpia dels temps
que vivim. Lamentablement tampoc no s’inclouen partides
extraordinàries i específiques per un import en forma
d’increment salarial o pagament extraordinari pel treball,
l’esforç i la dedicació del personal sanitari durant tota aquesta
pandèmia. 

Per tant, podem afirmar que ens trobam davant d’un
pressupost irreal on els comptes no quadren i no quadren
perquè parteixen de quantitats i d’ingressos ficticis que se
suposa que arribaran de l’Estat o de la Unió Europea.

Sra. Consellera, ha elaborat el seu pressupost en base a uns
fons de rescat i línies per la COVID que no sabem quan, com
ni de quina manera arribaran a les Illes Balears. 

Dit això, i en relació amb la seva presentació dels
pressupostos per a Salut, li agrairíem que ens donàs resposta a
una sèrie de qüestions. 

Fa uns dies coneixíem que el Govern està disposat a pagar
els tests ràpids a ports i a aeroports per a aquelles persones que
no arribin amb PCR d’origen. Quina quantitat o quina partida
destinaran per fer front a aquesta despesa? Amb l’esperança
que arribi aviat la vacuna contra la COVID han previst una
partida específica? Ha parlat que han augmentat en 2 milions
la partida de vacunes i volem saber si han inclòs la futura
vacuna COVID.

Des de 2012 al municipi de Sant Joan de Labritja, a Eivissa,
comptàvem amb una ambulància els mesos d’estiu, igual que a

Menorca. Aquest any ens ha retallat el servei, té previst per a
l’estiu 2021 tornar a posar-lo en funcionament?

Com he dit abans, no inclou cap partida per a un increment
salarial o paga extraordinària COVID per al personal sanitari,
però té previst equiparar la indemnització per residència amb
Canàries?

Té un mandat parlamentari també pendent de complir i és
la gratuïtat de les mascaretes. Pensa que amb aquest increment
que fa del pressupost de la seva conselleria podrà assumir
aquest cost?

Una altra pregunta és, com es beneficiarà l’atenció primària
d’aquests comptes autonòmics? És a dir, quines mesures
prendrà concretament? I els hospitals, considera que amb
aquests pressupostos podrà reduir les llistes d’espera?

Balears, per una altra part, és l’única comunitat autònoma
de tot el país que ha retallat el 2% del salari del personal
sanitari, té previst actualitzar i abonar el que deu als
treballadors del Servei de Salut?

Per una altra banda, quin cost suposarà als pressupostos de
la conselleria el seu anunci de la creació de l’Agència de salut
pública? Ens pot explicar per què el capítol 1 de la Direcció
General d’Acreditació, Docència i Recerca en Salut passa de...,
retallen quasi 160.000 euros? Com és que baixa el capítol 1
d’Atenció Primària de Menorca al programa 412A que per a
2020 era de 16.453.000 euros i a 2021 passa a ser de
16.343.000? O atenció especialitzada que també baixa en
700.000 euros? Per què redueix la partida de la indemnització
per residència d’Eivissa i Menorca? Per què redueix despeses
de personal especialista a l’àrea de salut d’Eivissa i Formentera
que passa de 64,1 milions a 63,5, programa 412B? I per què
baixa la inversió real o el capítol 6 a l’àrea de salut d’Eivissa i
Formentera que passa de 560.000 a 455.000 euros?

Finalment, ens agradaria saber si té previst reiniciar el
servei de hemodiàlisi a Formentera el proper 2021 i quants de
facultatius especialistes contractarà per tal de reduir les llistes
d’espera. 

Finalment una pregunta que ja li ha fet en altres ocasions i
que no hem aconseguit saber és, dels 900 professionals que diu
que ha contractat quants d’aquests són sanitaris i quants no
sanitaris?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Marí. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Sra. Presidenta. Señoras diputadas, señores diputados, bon
dia a tothom. Gracias, consellera. Desde Unidas Podemos
queremos reconocer y agradecer la labor ingente que se está
llevando a cabo, que están llevando a cabo todas y cada una de
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las profesionales de la sanidad pública de nuestras islas. Del
mismo modo reconocemos la labor que se está llevando a cabo
desde la conselleria con constantes adaptaciones a un entorno
indudablemente cambiante. No tienen ustedes, como es lógico
en este momento, una labor fácil y por tanto hay que agradecer
el trabajo que se está realizando. 

En cuanto a Atención Primaria se ha revelado como un
valor fundamental de nuestro sistema sanitario. Ha hecho falta
que llegase una pandemia para que se comprendiese el rol
fundamental que desempeña como puerta de acceso al derecho
fundamental de la salud. Ha debido readaptarse constantemente
y ha supuesto un esfuerzo muy importante de estos
profesionales. 

En las últimas semanas se han alzado, no obstante, voces y
diversos colectivos reclamando refuerzos en centros de salud
y unidades básicas. Aquí la consellera nos ha informado que ha
habido un aumento presupuestario en tema de Atención
Primaria con un porcentaje determinado. Lo que nos gustaría
saber en cuanto a esto, ¿estos recursos adicionales hacia dónde
se enfocan concretamente? Si son recursos humanos,
económicos, ambos, ¿en qué sentido se van a aplicar?

En cuanto a la atención hospitalaria debido a la COVID-19
se ha generado toda una serie de disfunciones en la atención
sanitaria totalmente comprensible dada la magnitud de la
demanda generada a lo largo de estos meses de pandemia. Se
han mantenido las intervenciones quirúrgicas urgentes y las
oncológicas y ha tenido que reorientarse la lista de otras
intervenciones programadas.

Desde Unidas Podemos consideramos que la lista de espera
debe reducirse con la ampliación de la propia estructura de la
sanidad pública y no mediante derivación a hospitales privados
o bien gestionados por entidades sin ánimo de lucro, que al
final no lo son tanto. ¿Qué modelo piensa seguir de acuerdo a
los presupuestos que hoy nos presenta para la reducción de la
lista de espera quirúrgica y de consulta de especialidades?

En cuanto a las privatizaciones, una de las cuestiones que
tanto gusta a la derecha, es la denominada colaboración
público-privada que no es más que la externalización y
privatización de los servicios públicos. ¿En el presupuesto
2021 está prevista la devolución a lo público de algún servicio
que esté externalizado actualmente en la sanidad pública?

Intervención en cuanto a las residencias privadas. En su
última comparecencia en el pleno desde Unidas Podemos le
propusimos que las residencias privadas que estaban siendo
intervenidas abonasen los costes de dicha intervención por
parte del Ibsalut, ya fuese en relación al coste de recursos
humanos o materiales. ¿Hay alguna partida presupuestaria que
refleje esta cuestión?

En cuanto a la equidad interislas, la equidad en el acceso a
la salud entre las islas es una cuestión que sabemos que le
preocupa, consellera. Para Unidas Podemos también es
fundamental. En este sentido queremos consultarles sobre
algunos proyectos en concreto que están en marcha o que
pueden que estén en marcha en breve, y que pensamos que
puedan estar recogidos de alguna manera en estos presupuestos

y le agradeceríamos confirmación. Por ejemplo, en cuanto al
hospital de Menorca de Virgen del Toro ya ha comentado que
está en ello, en el inicio de las obras, pero nos gustaría saber
exactamente en qué fase nos encontramos exactamente y
cuándo se tiene prevista una finalización aproximada de este
equipamiento.

Luego, en cuestión de otros lugares, por ejemplo también de
Menorca, son ejemplos simplemente, creo que no se ha..., hay
una sala en Es Mercadal, una sala de rehabilitación de un
centro de salud que era una pequeña inversión que estaba
acordada en su momento entre el Ibsalut y el Ayuntamiento de
Es Mercadal. No sabemos si esto se va a contemplar o está
pendiente, nos gustaría saber algo al respecto. 

Luego hay otra petición, simplemente una pregunta, que es
algo que no está pedido como tal ¿no?, que es de Ibiza, de..., o
una unidad básica en salud de Cala Vedella, en Sant Josep, que
bien, esto no está pedido directamente por el ayuntamiento,
pero estas cuestiones, que nos parecen primordiales, si se
contempla en algún momento atender -que ya sé que a lo mejor
es un momento complicado ahora para atender tantas
demandas-, pero si se contempla atender demandas de estas,
digamos, más pequeñas o de importe más reducido, ¿no? Es un
ejemplo, simplemente tres ejemplos, de cuestiones que nos
parecen importantes, nada más. 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. A continuació passarem la
paraula al Grup Parlamentari Ciudadanos, té la paraula el Sr.
Juan Manuel Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Moltes gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom, molt bon
dia, consellera. I bon dia també, i feliç commemoració del Dia
internacional de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, la
MPOC, que es commemora avui. Vostè hi ha fet una menció
també, dins la memòria i llavors hi faré una referència,
concretament a aquests malalts i a la seva atenció. 

Miri, no era la meva intenció però com que aquí surten
discursos envers l’estigmatització de part de l’atenció sanitària
i sociosanitària de la nostra comunitat autònoma, vull aprofitar
per manifestar, des del nostre grup parlamentari, el
reconeixement al treball de tots els professionals,
independentment de l’àmbit que actuen a la salut pública i
privada de la nostra comunitat autònoma i que, conjuntament,
han fet un front important en la lluita contra la COVID. I, entre
ells, dins aquesta atenció de la xarxa privada, hi ha també Creu
Roja, l’hospital de Creu Roja, l’atenció de Creu Roja a l’àmbit
sanitari i sociosanitari, Sant Joan de Déu i altres. A més a més
de tots els odontòlegs, de les oficines de farmàcia, etc., tots
conjuntament i sota la coordinació i -no fa por dir-ho-
l’autoritat de Salut pública a la nostra comunitat autònoma han
actuat davant això, per tant, el nostre reconeixement i
agraïment. 
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Vostè ha fet una exposició seguint el guió de la memòria
pressupostària i considera la Secció 18, i li vull fer una sèrie de
valoracions i m’agradaria que ens contestés més concretament
al que suposen els objectius, mesures i actuacions concretes. 

Miri, per a nosaltres és important i vostè ja ho sap,
recuperar i garantir l’atenció presencial als centres de salut, a
les unitats bàsiques de salut de les persones en situació de
discapacitat i en situació de dependència. I ens agradaria saber
si de l’aprenentatge que hi ha hagut i de les mesures que vostès
tenen previstes en aquesta nova onada, en aquesta situació, això
serà cabdal i això serà una estratègia important. I crec que
s’han d’adaptar els mitjans i els pressuposts a garantir-les, hi ha
hagut moltes queixes i moltes necessitats en aquest àmbit. Hi ha
molta gent que no pot accedir ni a la teleassistència ni a la
telemedicina, no per una qüestió només de disposició dels
aparells o dels instruments, sinó de la formació, hi ha gent tota
sola. 

Per altra banda, tema infraestructures. Aquí se n’han
esmentades algunes, m’agradaria saber si vostè creu -la veig
optimista-, que es complirà amb el calendari tant d’inici d’obres
com de continuació, donada la necessitat d’aquestes
infraestructures, especialment a segons quins municipis de la
nostra comunitat autònoma. 

UPRA. Crec que vostè ja deu estar cansada de sentir-nos
parlar d’aquest tema. El director gerent de l’Hospital
Universitari de Son Espases va manifestar en una
compareixença, a una pregunta concreta, si amb una nova
situació d’excepcionalitat i d’emergència, de necessitat d’espais
i de llits, se suspenia novament aquest servei. I ens va dir que,
actualment, el protocol era el mateix i que no s’havia modificat.
Que, per tant, si es donàs la situació, evidentment, aquesta
dependència, aquests llits i aquest personal seria destinat a la
gestió de la COVID i, sobretot, d’uns pacients. 

Crec que vostè ja coneix..., és a dir, la nostra valoració,
aquesta cambra també, la importància de no suspendre aquest
servei per les conseqüències que suposa. Trob que han de
modificar l’estratègia, el protocol i adaptar-lo a aquesta situació
per evitar la suspensió, i li deman si ens pot concretar si això
serà així, si hi estan treballant. 

Cartera de serveis, vostè n’ha parlat aquí, de noves
incorporacions a la cartera de prestacions; ens agradaria que
ens definís quines millores i quina és l’ampliació a la cartera de
prestació de serveis té previstes per a aquest 2021, i quina
destinació pressupostària. 

L’Agència Balear de Salut Pública, evidentment, la
reorganització cap a l’eficàcia i l’eficiència és la millor
estratègia, l’impacte en les mesures, nosaltres no la qüestionam;
sap que nosaltres qüestionam sempre el que suposa un cost en
alts càrrecs o un cost que es pot prescindir tal volta amb una
reorganització, i li deman si és així, d’una direcció general o
d’altres ens del sector públic instrumental. Si té pressupost, si
té calendari, pel que serà..., entenc que això és una qüestió de
prioritat i urgència, la seva creació, si vostè té previst dur a
Consell de Govern, el més immediat possible, la creació i quan. 

Tema de vacunes. Tenc una companya aquí, diputada, que
sap que tenim -anava a dir un vis a vis però no és un vis a vis en
el concepte de vis a vis-, però sí tenim un careo important i per
a nosaltres sempre serà reivindicar que la vacuna de
pneumococ sigui la més ampliada possible en totes i cada una
de les cobertures. No discutiré xifres però ens veurà
reivindicant. M’alegra -al nostre grup parlamentari- l’augment,
sobretot, de l’estratègia en la campanya de la vacunació contra
la grip; sap vostè que ho veníem demanant des de l’any passat,
enguany hem vist que duia un augment del 30% de major
demanda, crec que això és important i no s’ha de quedar només
amb el tema de la COVID, hem d’arribar al major nombre de
cobertura possible, i crec que això no és només una qüestió
pressupostària, sinó d’estratègia en la visualització de la
necessitat i també hi ha molta gent -i tenc familiars als que jo
mateix he hagut de convèncer- que creuen que no serà positiu
perquè és la primera vegada que es vacunaran i les
contraindicacions que puguin tenir o les conseqüències...,
aquesta por existeix, i és un tema que vostès han de combatre.

Miri, parlava d’assolir l’estabilitat laboral dels treballadors,
una millora de la formació, una qüestió d’oposicions; aquí es va
aprovar una proposició no de llei, en el parlament -cosa que el
meu grup parlamentari va agrair- envers els zeladors, i es va
demanar que la conselleria, és a dir, que el Govern de les Illes
Balears, en el comitè interterritorial, demanés el reconeixement
dels zeladors com a personal sanitari. M’agradaria saber si això
ho té contemplat, si és a la seva agenda política cap al 2021. No
només pel context, per la tasca i l’esforç que han fet, sinó que
a més a més consider que la nostra comunitat autònoma és una
situació demandada i reconeguda per tot el sistema i per tots els
treballadors de sanitat pública i de sanitat privada. 

Crec que amb aquestes utilitzaré el segon torn
d’intervenció. Vostè també ha fet una ..., li he de reconèixer un
augment important del pressupost, li he insistit amb l’Agència
Balear, no sé si vostè té prevista una reestructuració a la seva
conselleria, no només en qüestió de direcció sinó en qüestió de
reduir o reorganitzar direccions generals, li he esmentat abans,
no per una qüestió de l’Agència Balear únicament, sinó cap a
l’estratègia més eficaç de la lluita contra la COVID. 

Nosaltres vàrem criticar la manca de col·laboració, la
manca d’enteniment, entre sanitat exterior i la conselleria,
envers el control a ports i a aeroports; vostè sap perfectament
que -independentment del color polític que governi un consell
insular o qualsevol altre municipi- el control d’entrada als
nostres ports i aeroports, és essencial, i la seguretat sanitària és
fonamental. No sé si és una qüestió només de protocols, de
col·laboració entre el ministeri o no, però em consta que vostè,
s’ha hagut de posar disposició de personal per a això, però no
era res per fer un test ni prendre la temperatura. És fer el test
que correspon per garantir la seguretat i, sobretot, essencial per
a la nostra recuperació social i econòmica. 

Actualització de protocols i estratègies. Per donar una
resposta a cada un dels col·lectius. Ahir en parlàvem, d’això,
consellera, amb un col·lectiu molt concret. És fonamental, i
nosaltres hem donat suport a garantir seguretat sanitària per
poder accedir a la recuperació i reactivació econòmica i social.
Però això suposa que s’asseguin vostès amb cada un dels
col·lectius i dels sectors afectats per donar una resposta, per
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donar una resposta i l’adaptació que necessitin. No estic avalant
cap tipus de protesta que es pugui fer, el que sí estic és
empatitzant amb la situació que ells veuen des de la seva
postura, i crec que a més a més vostè s’ha barallat amb el
ministeri, i ha tengut iniciatives per davant altres comunitats
autònomes i el ministeri. Plantegi’ls que quan es fa una
resolució, quan es pren una mesura d’aquest tipus, s’ha de
preveure que una de les diversitats dels sectors productius,
específicament, els que més pateixen, els autònoms
especialment, i els treballadors i aquestes famílies, als quals els
és insuficient els ERTO o que fins i tot tenen problemes per
accedir-hi. Per això era important ahir allò dels firaires, i per
això és important allò dels sectors dels locals d’oci, etc. 

Entre d’altres coses, perquè s’explica molt malament per
què a uns col·lectius se’ls permet i a uns altres, no, quan tenen
mesures que ells consideren, per exemple el tema -ahir en
parlàvem- de la ventilació dels espais oberts i que, a més a més,
demana que si hi ha d’haver vigilància, que hi sigui, però que
consideren que compleixen amb les tres emes i amb cada una
de les exigències establertes des de la Direcció de Salut
Pública.

En principi sé que li he amollat molta pregunta, molta
qüestió. Ens agradaria sobretot que ens especifiqués allò dels
protocols, per a nosaltres és important, allò de l’agència, i
llavors en el meu torn de rèplica li continuaré fent qualque altra
observació.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, presidenta. Volia agrair especialment
aquesta presentació, perquè al cap i a la fi quan parlam de
xifres els que venim de lletres a vegades hi ha una certa
dificultat per entendre uns pressuposts, pressuposts que a
vegades són un “tetris”, però que evidentment són molt més
que xifres, perquè parlen de moltíssimes qüestions. Uns
pressuposts d’una institució al cap i a la fi són una fotografia
d’aquella institució que marca aquells punts forts que té la
institució i també aquells punts dèbils. Parlam, per tant, d’uns
pressuposts que són els que marquen uns objectius, que
marquen unes directrius, que marquen tot un conjunt de
qüestions que es volen dur a terme i que en aquest sentit són
importants.

Al marge de discussions que puguem tenir, de debats, de
postulats, abans fins i tot la portaveu del Partit Popular deia...,
bé, ha parlat de màrqueting, i precisament crec que quan
parlam de pressuposts queden al marge precisament tot el que
són debats, el que són propostes, el que són promeses, el que
són tal, perquè al cap i a la fi les matemàtiques són
matemàtiques, i 2 i 2 són 4. Per tant això és una fotografia de
com queda la situació, en què ho gastarem, en què ho
invertirem. I em sap un greu profund sentir gent que parli de

malbaratament, que parli de determinades qüestions,
especialment referint-se a una qüestió tan sensible com és
aquesta, és a dir, ahir mateix en aquesta mateixa sala
aprovàvem una proposta sobre el blindatge de la sanitat
pública, que evidentment va molt més enllà del marc normatiu,
i si no hi posam doblers tot quedaria en un pur acte de
màrqueting, en aquest cas. 

Jo en aquest sentit és vera que si els pressuposts són una
fotografia de la situació de la institució, evidentment, com si
fos una moneda, és a dir amb dues cares, que té una cara bona
i una cara dolenta, evidentment en aquesta comunitat duim
arrossegant tota una situació de dèficit respecte del finançament
d’aquesta mateixa comunitat, de dèficit estructural. Crec que
per això, i dins aquest context, s’ha de tenir encara o s’ha de
valorar més encara l’esforç que fa aquesta mateixa comunitat,
al marge que des de les diferents institucions seguirem
treballant perquè aquest esforç titànic que feim en aquest sentit,
és a dir, el 33% em pareix que ha dit del pressupost de la
comunitat autònoma el dedicam a sanitat, crec que és gairebé
un terç del pressupost de la comunitat, a la qual cosa si hi
afegim també el de Serveis Socials crec que no queda dubte de
la intenció d’aquest govern progressista d’allà on ha fixat les
seves prioritats, i això creim que és una qüestió evidentment
que s’ha de valorar.

I en la seva exposició, si m’ho permet, jo faré referència a
una sèrie de qüestions. Ja més endavant, i especialment quan ja
es produeixin els debats, serem després a temps de fer altres
tipus de judicis de valor, però li volia demanar, respecte
d’aquesta estabilitat laboral que vostè ha plantejat com un dels
eixos fonamentals a la seva intervenció, i de fet entenem que
això ha de ser així, perquè si creim en la sanitat pública
evidentment els nostres treballadors i treballadores han de tenir
aquesta estabilitat laboral, i m’ha semblat que feia referència a
tota uns sèrie de processos de normalització. És cert que vàrem
començar fa cinc anys amb una situació on les xifres
d’interinatge eren..., bé, eren espectaculars; no sé exactament
quin tant per cent llavors hi havia d’interinatge, però sí que
evidentment aquest esforç any rere any d’estabilització, de
normalització de tota aquesta gent evidentment ha fet baixar
aquestes xifres, tot i que crec, i vostè evidentment estarà igual
d’acord amb mi, que aquestes xifres encara d’interinatge són
massa altres i no són evidentment les òptimes que hauríem de
tenir com a comunitat autònoma. Parlava d’un esforç important.
N’ha parlat un poc per damunt, però a mi francament em pareix
una qüestió fonamental, i parlava de tota una sèrie de processos
en aquest sentit.

Després també el tema de la Facultat de Medicina, perquè
en el seu moment i en el de la creació va ser com a molt
polèmica i on no hi havia una unanimitat de tots els grups
polítics. És a dir, d’una banda sempre ens hem queixat que és
mal de fer tenir una plantilla sanitària, sobretot de metges,
també d’infermeres i infermers però sobretot de metges i
metgesses, i vostè deia que enguany sortirà una promoció, ja?,
la primera promoció?; o ja ha sortit?, o com? Sí que veim que
tenim la carrera sencera, i és un poc saber també, amb l’impuls
d’aquesta facultat de Medicina, que es junta amb la
d’Infermeria, quina previsió això dóna respecte del futur quant
a... Evidentment la gent va complint anys, hi ha gent que es
retira, molt bé, però altra gent evidentment ha de cobrir aquest
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buit que hi hagi. I si les previsions per part de la conselleria
respecte de les facultats de Medicina i d’Infermeria donaran
resposta a aquesta necessitat futura de metges, metgesses,
infermers, infermeres i personal sanitari a la nostra comunitat.

Parlava després de l’Agència Balear. Supòs que haurà estat
un poc fruit de la gestió d’aquesta pandèmia i de constatar la
necessitat d’haver de tenir un instrument que sigui àgil i eficaç
a l’hora especialment de donar resposta immediata a
determinades qüestions, i era per si podia fer dos cèntims més
d’aquesta agència, com estava prevista i en quin moment es té
previst que comenci a funcionar.

I de moment res més. Moltíssimes gràcies per la seva
exposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Corresponde ahora el turno de
palabra a la representante del Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares, la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días al resto de diputados de la
comisión, y buenos días a la consejera de Salud y a su equipo,
que ha venido a explicar estos presupuestos.

Durante su explicación, Sra. Gómez, le he oído una frase
que ha usted recalcado, que ha dicho que ustedes cumplen lo
que prometen. Esto me lleva a preguntarle por qué estos
presupuestos, si ustedes cumplen lo que prometen, por qué no
vienen acompañados del preceptivo informe de impacto
familiar. Lo digo porque están incumpliendo la Ley 8/2018, de
apoyo a las familias. Es un ley que ustedes elaboraron cuando
en la anterior legislatura eran los mismos; bueno, Podemos no
estaba, Podemos estaba dando apoyo con sus votos en este
parlamento, pero sí que estaban los mismos, las mismas caras
prácticamente, del Partido Socialista y del partido MÉS per
Mallorca. Crearon esta ley, la trajeron al parlamento, se aprobó
por unanimidad, y en esa ley 8/2018, en el artículo 34, se
establece que todos los proyectos de ley deben ir acompañados
de un informe preceptivo de impacto familiar. No exceptúa esta
ley en ningún caso, que el proyecto de ley de presupuestos no
deba incluir este informe. De hecho hay otros informes que sí
que están incluidos, como por ejemplo el de impacto de género,
pero el impacto familiar parece ser que no.

Entonces me gustaría, ya que no cuento con este informe de
impacto familiar, que usted me pueda explicar en qué medida
va a afectar a las familias de Baleares este presupuesto, y si su
presupuesto está teniendo en cuenta especialmente a las
familias más desfavorecidas, o que se consideran prioritarias
por parte de esta ley de apoyo a las familias, que son familias
monoparentales, familias numerosas, familias con personas
dependientes a su cargo... Si puede, por favor, en su réplica me
gustaría que me informase de este tema.

Usted también ha comentado que va a aumentar un 22% el
gasto en la farmacia hospitalaria. ¿Usted cree que este aumento,
tal y como están las cosas en medio de una emergencia sanitaria
sin precedentes en los últimos cien años, usted cree que este

aumento en gasto de farmacia hospitalaria podrá evitar seguir
contratando de forma fraudulenta y sin contrato? Lo digo
porque ya es habitual que las compras de medicamentos no
basten y que luego se tengan que adquirir fuera de contrato para
luego anularlos en otro ejercicio. Es una práctica que incumple
también la legalidad vigente, pero bueno, esto ya sé que viene
siendo habitual en su consejería, pero es otra más, ¿eh?,
incumple la legalidad vigente en materia de contratos públicos
como ya les ha advertido además en diversas ocasiones el
Tribunal de Cuentas y el Consejo Consultivo, y quiero suponer
que esta práctica habitual tiene su origen no en que ustedes
quieran hacerlo mal de por sí, no quiero pensar que es todo tan
intencionado, quiero al menos tener ese alivio de pensar que
solo puede tener su origen en la inexistencia de crédito
suficiente para hacer frente a las compras durante cada
ejercicio. 

Entonces, si al final el presupuesto no se hace bien y se
hacen compras o se licitan contratos por un importe
determinado, pero luego no basta, pues luego pasa lo que pasa
que se ven ustedes obligados a seguir contratando fuera del
importe que establecía el contrato, es como una prórroga del
contrato que está absolutamente prohibida y que ustedes vienen
realizando porque no les queda otro remedio simplemente por
no haber planificado bien el importe necesario para esas
compras.

Y bueno, por eso le pregunto si este aumento del 22%,
aparte de ser motivo, a causa de la nueva situación de la
COVID también está previendo esta circunstancia.

También supongo que es usted consciente de que el
presupuesto de ingresos no es real y que no llegarán todos los
ingresos que el Gobierno balear ha previsto por diversos
motivos, bueno, las partidas de ingresos no sólo son inciertas,
sino que son tan optimistas que el propio texto del proyecto de
ley recoge que existe riesgo de que las previsiones ministeriales
se deban ajustar durante los próximos meses, cito literalmente
lo que dice su propio proyecto de ley. Cuando eso ocurra,
cuando se tengan que ajustar estas previsiones, ¿en qué quedará
este presupuesto de la Consejería de Salud? No sé si ya han
acordado de alguna forma que el resto de consejerías reduzcan
el suyo, no sé, no sé si sus compañeros tienen previsto
renunciar a la ejecución de otros programas que no sean
prioritarios para respaldar las necesidades de su consejería o,
si bien, será su consejería quien reajuste su presupuesto y en tal
caso cómo lo hará. Lo digo porque no quisiera que una vez más
se vuelva a repetir lo que sucedió ya en la anterior crisis en la
que fueron los proveedores quienes sufrieron sobre sus
espaldas, aguantaron sobre sus espaldas el déficit y la falta de
previsión del sector público en Baleares. 

Creo que los proveedores ya bastante tienen en esta
situación sanitaria y de crisis económica galopante que estamos
viviendo como para que encima luego vean sus facturas
impagadas por parte de la administración pública por no haber
sido previsores en los ingresos excesivamente hinchados y
absolutamente irreales.

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passem ara el torn de paraula
a la representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les
Illes Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, bon dia,
Sra. Consellera, vull agrair-li que hagi vengut aquí a explicar-
nos els pressuposts, a vostè i a l’equip que l’acompanya. També
agrairé la tasca de tots els professionals sanitaris que enguany
han tengut encara una dificultat afegida en el tema de la
COVID que ens ha sobtat a tots, però ells han estat al davant i
encara ara hi estan.

Bé, ha parlat vint minuts de les coses que s’han fet durant
el 2020, ha fet un petit resum del que s’ha fet. Ha parlat de...,
o a mi m’agradaria parlar dels malalts crònics i de salut mental,
també dels discapacitats perquè s’han trobat, s’han sentit en
molts de casos abandonats. 

El tema de la cronicitat, molta de gent ha empitjorat molt el
seu estat per mor de tot el temps que han hagut d’estar
confinats i moltes vegades la gent major que encara ara no surt
el que hauria de sortir, no fa l’exercici que hauria de fer,
m’agradaria saber a veure si hi ha un seguiment i un..., o si
s’intentarà renovar o modificar el pla de cronicitat o el pla de
salut mental que són dos plans que es varen aprovar a la
legislatura passada on tots els diputats d’aquesta cambra
n’estaven molt contents, però crec que s’han d’adaptar a les
necessitats que tenim actualment. M’agradaria saber si en això
s’ha fet alguna cosa.

Ha parlat del pagament de la carrera professional, ha parlat
que els interins cobraran el que els pertoca, hi ha hagut 68
milions... també ens ha dit que hi haurà dins el pressupost
d’enguany, m’agradaria saber si els que han aprovat les
oposicions han cobrat tots els endarreriments que els pertocava
d’ençà que havien de cobrar aquesta carrera professional amb
el tant per cent o amb el nivell que els pertoca.

També ens agradaria saber si..., ha parlat que durant el 2020
hi havia 900 nous contractats, professionals, a veure si té una
estimació de nous contractes dins el 2021 i quants de
professionals.

També hem parlat de plantilles estables, cosa que
consideram que és imprescindible per una qualitat de la sanitat.
Ahir ens va explicar que per a l’any que ve es convocarien
places per a uns 1.200 infermers o infermeres i m’agradaria
també saber si ens pot dir un poc la relació de les places que en
aquest sentit sortiran.

Pensam que és important el tema d’augmentar el pressupost
en farmàcia, en els fàrmacs d’oncologia hi ha moltes
innovacions i creim que és molt important que s’hi vagi
apostant.

En tema d’infraestructura, ha parlat de 32,7 milions per a
reformes i millores. Crec que ho he entès malament, ara li ho
explicaré. No sé si ha dit que es destinarà 1,7 milions a centres

de salut de primària, però ens ha parlat que hi hauria les pliques
d’onze centres de salut i per tant, crec que és molt poc aquesta
quantitat si s’han de fer tots aquests centres de Son Ferriol,
Bons Aires, Artà, Pollença, Manacor, i també m’agradaria
saber aquests centres si es licitaran tots els que han fet els
projectes dins 2021.

Ens ha parlat d’un pla director de 250.000 euros de
l’Hospital de Manacor, el que va ser la notícia estrella a la
legislatura passada d’aquests més de 80 milions que s’havien de
destinar a reformar l’Hospital de Manacor, una petició que feia
molts d’anys que es tenia... feta, on hi havia uns projectes i en
varem parlar molt en la legislatura passada, on hi havia uns
projectes que es varen canviar i es va fer tota la part
d’urgències, però ara està estancat i pensam que 250.000 euros
dins aquesta millora que abastava aquests 80 milions d’euros
no és massa. 

Sí que vull donar-li l’enhorabona per la zona d’ampliació
per destinar aquests 3,3 milions d’euros a Inca per ampliar la
zona d’urgències, fa dos anys varen fer des d’El Pi una esmena
perquè es fes aquest estudi i estam contents que el 2021 sigui
una realitat.

En tema d’Atenció Primària el que li he dit, ha dit que
incrementarà els professionals, que l’Atenció Primària ha de ser
forta i sobretot en les circumstàncies actuals, vostè ho ha dit,
per poder atendre les dificultats que tenim actualment, però
desgraciadament hi ha molta gent que es veu minsa de poder
arribar a aquesta atenció primària que veuen que per telèfon no
els basta per suplir les necessitats que tenen, perquè puguin
explicar el que hi ha i hem tengut o hem vist alguna desgràcia
que per ventura s’hagués pogut evitar amb les visites que
pertocarien.

Ha parlat també de la creació de l’Agència Balear de Salut
Pública, que tendrà una personalitat jurídica, m’agradaria que
ens explicàs una miqueta més com es configurarà a
l’organigrama que tendrà.

El tema de les vacunes, ja li han fet la pregunta, ha parlat
que hi hagut un increment d’un 42% en grip...., però
m’agradaria saber a veure si aquí té en compte també la
possible vacuna de la COVID a l’hora de poder fer aquestes
compres.

Ens ha parlat del tema de la Llei d’addiccions, m’agradaria
saber en quina fase està, a veure si ja també està pendent
d’entrar o si està avançada per poder-se aprovar dins el 2021. 

I un tema que també ens preocupa i que des d’El Pi hem
defensat molt és el tema de la recerca. Vull agrair o donar
l’enhorabona pels estudis de Medicina, que vostè ha dit que ja
fa cinc anys, crec que és la cinquena..., i, com ha dit el Sr.
Ensenyat, quan es va crear des d’El Pi vàrem apostar
fermament per aquest estudis de Medicina, pensam que era
molt necessari i, com s’ha dit, creim que és el futur i en tema
d’innovació i recerca també pot ajudar molt i, per suposat, per
formar els professionals de Medicina.

Com dic, en tema de recerca ha dit que l’IDISBA es queda
amb 1,4 milions, que és la mateixa partida que tenia l’any
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passat. En tot ens ha explicat un increment i no entenem com en
aquesta, que és molt necessària, no hi hagi aquest increment, és
la Direcció General de Recerca, ens ha dit que era de 2,9
milions, tampoc no ens ha parlat si hi havia un increment
d’aquesta direcció general, i pensam que s’hauria d’apostar més
i que s’haurien de destinar més doblers a l’IDISBA, quan vostè
mateixa ha dit que els laboratoris ..., que s’han hagut d’ampliar
els metres quadrats per fer laboratoris a Son Espases perquè hi
ha molta, molta involucració, hi ha molta gent involucrada.

Per acabar, també ha parlat de l’Oficina de voluntats
anticipades, a veure si ens ho pot explicar una miqueta més.
Com veu m’he centrat molt en les preguntes del que ens ha
explicat que seran els pressupostos de l’any que ve. Si hi ha
alguna cosa que no em pot contestar, ja li formularia a la
segona tanda.

Gràcies, presidenta.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Patrícia Font, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sr. President. Bon dia a tothom. Gràcies, Sra.
Consellera, per les seves explicacions i sigui benvingut també
tot el seu equip, no els hem de desmerèixer en absolut. 

Nosaltres entenem que aquesta situació actual que vivim
encara durarà temps. A mi em preocupa una mica, sincerament,
l’optimisme màxim que hi ha respecte de la vacuna de Pfizer,
perquè crec que encara estam en una fase bastant prest per a
aquest optimisme exacerbat que he vist darrerament. Però bé,
també entenc que necessitam una mica de notícies positives
perquè està sent difícil.

Nosaltres també des d’aquí ens afegim a l’agraïment a tot
el personal sanitari, també de la conselleria per la feina que fan,
per la implicació i perquè realment s’hi estan deixant la pell. 

Jo passaré a fer-li les preguntes, Sra. Consellera, de tot allò
que potser no m’ha quedat gaire clar. Ja ho sé que cauré en la
reiteració de preguntes que ja li han fet altres portaveus, però
bé, així segur, segur, segur que ens contesta.

Respecte del tema d’infraestructures. Evidentment estam
contents i no podia ser d’altra manera que les obres del Verge
del Toro continuïn, ara, ens agradaria saber quina és la
quantitat pressupostada per a aquest 2021 i en quines fases o
fase s’executarà i també saber si ja estam avançant dins del
ritme previst tenint en compte, evidentment, la pandèmia. 

A Alaior es contempla la construcció del nou centre de
salut? Entenc que tampoc no està sent fàcil el tema d’Alaior pel
tema de la ubicació i potser conflictes polítics a nivell

d’ajuntament, però ens agradaria saber si ja es contempla o no
es contempla i també quina quantitat hi ha pressupostada.

El Sr. Pablo Jiménez ja li ha fet també la pregunta sobre la
sala de rehabilitació d’Es Mercadal. També ens interessa saber
si es contempla o no es contempla. 

Sobre la base 061 de Formentera, això pot ser és una errada
meva que no l’he escoltada bé, és per a tot l’any o per a mig
any? 061 a Formentera. 

Ara passarem a la segona tanda de preguntes de vigilància
epidemiològica. Nosaltres creim que aquesta unitat s’ha de
mantenir i reforçar, però no només per ara sinó fins i tot ja de
cara a un cop superada la pandèmia. Creim que és una unitat
que és fonamental per dur un control i sobretot fins i tot per
avançar-nos i estar preparats per al pròxim sotrac que vindrà,
no sé quan, però segurament ens tornarà a donar una galtada.

Tercer punt, drogodependències. Es parla moltíssim que hi
ha hagut un augment d’addiccions durant el confinament i
durant aquest període de pandèmia. S’està treballant davant
d’aquest augment d’addiccions i de quina manera? Clar,
nosaltres entenem que en moltes ocasions qui ha patit o té a
prop una persona que té una addicció si vius a Menorca o a
Formentera és summament complex perquè aquesta persona
s’ha de desplaçar fins a Mallorca al Projecte Home amb tot el
que allò implica, i sense crítiques cap al Projecte Home, al
contrari, moltíssima bona feina, però ens hem trobat en moltes
ocasions és quan surten del centre de Projecte Home com es
reinsereixen realment en la seva nova o en la seva vida de
sempre a un entorn tan diferent com al que tenien a un entorn
tan mega..., tan súper controlat. Ens interessa doncs saber una
mica com es planteja aquesta..., o com ens afrontarem a aquest
augment d’addiccions.

Quart punt, recerca. Sap vostè que nosaltres sempre, sempre
l’hem acompanyada, li hem donat tot el nostre suport a aquest
aspecte perquè tota inversió en aquesta direcció general em
sembla bé i fins i tot que es pot augmentar perquè realment el
canvi de model econòmic productiu d’aquesta comunitat passa,
per exemple, per aquesta inversió en recerca. 

Sobre la Direcció General de Prestacions i Farmàcia a la
memòria dels pressupostos parlen de la incorporació de nous
serveis a la cartera. Pot ser no l’he entesa bé, però m’agradaria
saber quins. Sé que també ja li han fet aquesta pregunta
prèviament.

Especialistes. Açò pot ser no és estrictament tema d’àmbit
pressupostari, però qualque dia haurem de parlar de
l’especialitat de logopeda al Mateu Orfila, Sra. Consellera,
perquè hi ha moltíssimes queixes i molts de problemes. Parl
d’una logopeda que tracta amb infants i que en moltes ocasions
al cap i a la fi s’han de venir a desplaçar fins a Mallorca per ser
ben atesos. Crec que d’açò també n’hem de parlar. 

A veure, ho sabíem, ho sabíem almenys des del nostre grup
MÉS per Menorca que l’Atenció Primària és absolutament
fonamental en salut pública. És fonamental perquè és el sedàs,
és el que fa que després la resta d’especialitats als hospitals
puguin fer una feina més tranquil·lament si aquesta atenció
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primària funciona i té tots els recursos necessaris. Però és
evident que aquesta pandèmia, a més, ho ha posat ja damunt la
taula d’una manera molt evident. Així que pensam que
evidentment s’ha de continuar reforçant al màxim.

Hi ha una figura, jo ja li he comentat alguna vegada, Sra.
Consellera, la gestora de casos, a mi és una figura que
m’agrada molt, a més he de dir que per experiència pròpia
funciona molt bé, a mi personalment m’ha ajudat molt en el
tema de ma mare, perdoneu aquesta disgregació personal ara,
però crec que és interessant. Es podria ampliar també per a
altres, altres..., sé que està molt pensat per a dependència, Sra.
Gómez, però estic pensant també, per exemple, en malalties
infantils, juvenils, que estan planificades amb trastorns, per
exemple, mentals també. Crec que com a coordinació, com
aquest suport d’enllaç entre salut, serveis socials i com a
acompanyament per als pares podria ser moltíssim motiu. No
sé si s’ho han plantejat, no sé si li puc..., bé, sí, sí que li puc
plantejar, no sé si ho havien pensat o no.

I jo ja he acabat, Sra. Consellera, esper que em pugui
respondre als meus dubtes i gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. És el torn ara de la representant del Grup
Parlamentari Socialista, la Sra. Irantzu Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO.

Bon dia. Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies també a
la Sra. Consellera i al seu equip que l’acompanya aquí i a la
sala del Senat per la seva presència i per l’elaboració d’aquests
pressupostos que avui ens presenten. 

Després de llegir amb deteniment i analitzar les memòries
de pressupost, tant de la conselleria com del Servei de Salut,
com a grup Socialista posam en valor el gran esforç que es
planteja per fer front a la COVID-19, però a la vegada
mantenint els objectius que la conselleria es va marcar al
principi de la legislatura i que ara es varen traduir als
pressupostos que es varen aprovar el 2020. Ara més que mai no
podem entendre la salut sense la prevenció.

Gràcies a aquests objectius d’equitat i universalitat la nostra
comunitat autònoma va afrontar la crisi de salut més important
del segle amb les garanties que cap persona no quedaria
desatesa per manca d’una targeta sanitària, pel seu origen o la
seva situació socioeconòmica. No volem ni imaginar en quina
situació, no només humanitària, sinó també epidemiològica
estaríem els balears si no s’hagués retornat aquest dret.

Faig un incís ara, perquè tenc la sensació, trista sensació,
que hi ha dos grups en aquesta sala als quals els sap greu que
la solidaritat del sistema europeu ens proporcioni fons per fer
front a la pandèmia i a la crisi i que posen en dubte que aquests
fons arribaran. La Sra. Marí s’ha centrat en les dades
macroeconòmiques i parlava de la despesa no financera. Sí, la
despesa no financera puja en aquest pressupost i sí, el deute de
la comunitat autònoma pujarà en aquest pressupost, perquè a

diferència de vostès, quan varen fer front a l’anterior crisi, el
Govern vol sortir de la crisi sanitària protegint les persones,
garantint la seguretat sanitària i contribuint a la reactivació
econòmica. I perquè no volem deixar a ningú enrera per falta
d’inversió. A la fi tot és a Keynes, Sra. Marí.

El Sr. Gómez parlava de vacunes, que és un tema que com
deia ell, ens encanta parlar-ne, la consellera parlava ara de
vacunes, concretament la de la COVID-19 i la de la grip, que
sap que al nostre grup sempre ens hi trobarà perquè són
vacunes que tenen el suport de tota la comunitat científica i en
aquest punt sempre ens hi trobarà, a diferència d’altres vacunes
que s’han proposat aquí.

És impossible parlar de pressuposts de salut especialment,
sense fer contínues mencions a la pandèmia. Tenim davant un
pressupost rècord per afrontar una situació excepcional, un
augment del 12% destinat a professionals, a l’augment de
recursos humans, a material de protecció o a l’increment de la
compra farmacèutica. Però que no oblida els projectes a mitjà
i llarg termini, com la consolidació de noves infraestructures o
els programes de salut pública. 

Com ja sap vostè i en la línia d’altres compareixences que
ha fet en aquesta comissió, el meu grup parlamentari i la sala en
general, tenim un especial interès per les polítiques de
promoció de la salut i de la prevenció de la malaltia. Vostè ha
fet menció als programes de lluita contra el tabaquisme i
l’obesitat i ens agradaria saber fins a quin punt s’han pogut
desenvolupar les partides previstes per a aquests programes i
quin augment, si és així, està previst i a quina població estan
dirigides.

La Sra. Sureda ja en parlava i em passarà com a la Sra. Font
i repetiré algunes preguntes, perquè com deia, moltes vegades
tractam els mateixos temes, tenim les mateixes inquietuds. I un
altre dels temes que pensam que ha de tenir un protagonisme
especial durant els propers anys és la salut mental. Si ja era una
aposta ferma durant el pla 2016-2020, pensam que a causa de
la situació actual, moltes més persones necessitaran suport
psicològic o psiquiàtric. Tenen previst desenvolupar un nou pla
o adaptar l’actual a la nova situació? 

La nostra societat camina cap a un augment de l’esperança
de vida i per tant, un augment de la cronicitat. L’any passant ja
vàrem parlar de les expectatives que teníem amb el pla de
cronicitat, especialment infantil i m’agradaria saber també com
evoluciona per a l’any vinent.

I, per acabar, l’acompanyament, cura, respecte i
dignificació del pacient i la seva voluntat en els darrers
moments són fonamentals en una societat cada vegada més
envellida i amb una població que ha de conèixer de quines
opcions disposa. 

Veig que dins els seus objectius contempla continuar amb
la feina de l’Oficina de voluntats anticipades i donar-la a
conèixer als professionals. Tenen previst augmentar els punts
d’accés i en aquest cas, suposaran un augment i de quina
dotació disposaran.
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A partir d’aquest moment entenc que s’obre el termini de
presentació d’esmenes i amb la informació que ara ens doni,
continuarem revisant els pressupostos amb més detall, però
vagi per endavant la nostra felicitació per l’esforç, la dedicació
i especialment per la feina dels darrers nou mesos.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA.

Moltes gràcies, Sra. Fernández. Ara per contestar totes les
preguntes que han fet els diferents grups parlamentaris, donem
la paraula a la consellera, a la Sra. Patricia Gómez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Els he de donar les gràcies a tots
i a més les gràcies sinceres pel to constructiu i per manifestar
les seves preocupacions o les seves inquietuds sobre les línies
prioritàries de la Conselleria de Salut. Crec que la majoria dels
que estam aquí compartim aquests projectes, perquè defensam
aquesta sanitat i ens adonam ara més que mai de l’important
que és. Per tant, moltíssimes gràcies.

Jo volia fer una sèrie de reflexions, començant un poc per
l’esmena a la totalitat. És cert que per a un govern, no voldria
aquesta esmena a la totalitat dels pressuposts, perquè pensam
que hi ha moltes que segur que són millorables i altres que són
canviables, quan veim, sobretot que per a la comunitat
autònoma tenim un increment pressupostar de 342 milions
d’euros. Vull remarcar que des de què governam des del 2015,
els pressuposts han augmentat un 41%, és un increment molt
important i jo crec que ens hem de felicitar tots, perquè al final
la Llei de pressuposts s’aprova en aquest parlament.

En referència a salut, algunes dades. S’ha aconseguit reduir
el deute en 30 milions des de 2015, el 2015 hi havia un deute
de 156 milions i ara és de 120. A pesar d’aquesta pandèmia, a
pesar de la crisi, a pesar d’enguany haver gastat 140 milions
que no estaven pressupostats en temes COVID.

En el Pla de reactivació de les Illes Balears s’ha fet
moltíssima feina i hi han participat molts dels grups d’aquesta
cambra, entitats empresarials, sindicats, etc. Estan prevists 326
milions per a seguretat sanitària, economia social, educativa i
de la salut i repte demogràfic; 326 milions en els pressuposts
d’enguany. Clar, això és molt important perquè mentre anam
avançant, mentre es va incrementant el pressupost, podem
destinar més euros per cada habitant d’aquesta comunitat
autònoma i això ha de ser el repte -pens- d’ara cap endavant. I
crec que és important, o sigui que no són pressuposts irreals,
com m’han comentat alguns, perquè per una banda diuen que
són irreals i per una altra banda demanen més serveis, més
serveis que es varen suprimir fins i tot en un moment
determinat. Per tant, crec que en això hem de fer esforços, que
les decisions han de ser a mig i a llarg termini i que les
decisions que prenem avui afecten moltíssimes persones i
afectaran. Per tant, hem de ser molt conscients de la
importància en aquest cas dels serveis públics.

Entraré en temes concrets. 

Em deia la Sra. Marí, els tests ràpids estan pressuposts en
el capítol 4, en aquests moments s’han adquirit una marca
comercial, han estat validats per nosaltres, està fent un projecte
de recerca en aquest sentit. Ara han arribat uns altres tests, els
de Roche, s’han validat els d’Abbott, ara hi ha els de Roche. I
evidentment la tecnologia fa que de cada dia augmenten les
indicacions i augmenten la possibilitat d’utilitzar altres mitjans
que al principi de la pandèmia no teníem.

Quant a les proves que es faran a ports i aeroports, jo vull
pensar que els experts ens indicaran quines són les més
convenients en cada cas i en aquest sentit s’està treballant.

En el cas de la vacuna de la COVID, els vull fer referència
perquè tenc aquí la presentació dels pressuposts de Moncloa,
bé, el pla general dels pressuposts generals de l’Estat i el
Ministeri de Sanitat multiplica per 10 el seu pressupost i en
relació amb la vacuna de la COVID es fa càrrec el propi
ministeri, per garantir també l’equitat entre tots els territoris.
Estan prevists 1.000 milions d’euros per a la compra de
vacunes per part del Govern d’Espanya. Per tant, en principi no
tendrà cost per a la comunitat autònoma, és un cost que
assumeix el Govern d’Espanya. He llegit recentment, avui hi ha
un consell interterritorial, tal vegada es donarà qualque
explicació més, però han comprat 10 milions de vacunes
inicialment per vacunar les persones cròniques i el personal
sanitari en primer lloc i després evidentment es continuaran
comprant vacunes i esperam al llarg de l’any que ve que es
puguin vacunar més persones.

Quant a l’ambulància de Sant Joan, vostè sap que ha estat
un estiu diferent, on no hi ha hagut la pressió turística que hem
tengut en altres moments, malauradament, i que en el moment
en què hi ha hagut aquesta pressió, en el moment en què hi ha
pressió posam l’ambulància; va passar a Formentera, el mes de
juny pràcticament no arribaven turistes, el mes de juliol ja es va
poder posar l’ambulància perquè la població ja començava a
incrementar-se. Per tant sempre la planificació dels recursos del
061 es fa per isòcrones, es mira si es pot donar una resposta en
el temps adequat amb les ambulància que tenim, no s’augmenta
la capacitat; si veim que no s’arriba llavors és quan es reforcen
els serveis d’ambulància que, com saben, s’han reforçat d’una
manera molt significativa al llarg d’aquests darrers anys.

No crec possible que es puguin pagar les mascaretes, a no
ser que sigui també una aportació extra d’Europa o d’Espanya.
Pens que el cost és elevat, i el que sí feim en el cas dels
programes d’intervenció comunitària en els municipis o en els
barris de les zones confinades és poder oferir mascaretes a les
persones, però no d’una manera constant, diguéssim.

Quant a Atenció Primària, estic contenta. Crec que tots
vostès han manifestat la importància d’Atenció Primària.
Realment és vital, i realment una de les fortaleses d’aquesta
comunitat autònoma per fer front a la pandèmia ha estat
precisament haver reforçat els serveis d’Atenció Primària,
haver fet una Atenció Primària diferent. I aquí he de dir que és
cert que per poder fer aquesta Atenció Primària, per exemple
també pens que els pacients crònics han vist..., ha repercutit
més en els pacients crònics el fet de no tenir quotes, el fet de fer
aquesta diferenciació, però per altra banda veiem que les
comunitats autònomes que no han fet aquesta contenció a
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Atenció Primària tenen els hospitals saturats i les UCI
saturades, i això és un poc el que preteníem evitar des del
principi de la pandèmia, i Atenció Primària ha sofert molt, els
hospitals han sofert molt la primera onada en un moment
determinat, sobretot al principi, però és cert que l’Atenció
Primària sempre hi ha estat, i per tant és important consolidar
un poc tots aquests esforços que hem fet, la contractació de
nous professionals. Ahir els ho deia, més de 200 infermeres
d’Atenció Primària, més de 200 tècniques en cures auxiliars
d’infermeria; pràcticament no n’hi havia en els centres de salut.
Duplicar aquesta plantilla és precisament amb una visió també
a mig termini, no només per fer front a la pandèmia. Sabem que
fan falta professionals a Atenció Primària i sabem la
importància que té, i que ens ajuda també a controlar llistes
d’espera als hospitals, a millorar la coordinació amb els
hospitals, etc.

Quant al pressupost de l’Agència de Salut Pública, nosaltres
no hem plantejat enguany un pressupost específic; pensam que
s’ha de crear l’agència, jurídicament s’han de fer totes les
passes, s’han de publicar els seus estatuts..., és a dir, pensam
que la tramitació administrativa pot tardar una sèrie de mesos,
sabem que res no és immediat en aquest sentit, i al final
l’agència és un ens. Els pos l’exemple de GESAIB; GESAIB
és una empresa pública que es va crear, que inicialment va ser
per assumir la part de transport urgent, però... però en aquests
moments, és a dir, el personal funcionari de Salut Pública seria
el mateix personal, és a dir, no tenim previst un increment de
personal. Sí que és cert que quan necessitam contractar
personal, com ens ha passat amb el gabinet, com ara estam
reforçant algunes àrees de Salut Pública, acabam de contractar
una metgessa de família interessada per la salut pública que ens
ha anat molt bé, per exemple, però és molt difícil per exemple
trobar metges; és més fàcil, és més àgil una empresa pública
que no l’administració funcionària. Per tant nosaltres ens
conformaríem a tenir tots els estatuts, el funcionament, tota
aquesta part administrativa durant l’any 2021, i poder utilitzar
l’agència per flexibilitzar determinades qüestions, per
col·laborar també amb les agències..., només Catalunya té
agència de salut pública en aquests moments a Espanya, però
pensam que és una bona aposta i una bona mesura.

La Direcció General de Recerca no baixa el seu pressupost,
ni tampoc les àrees d’Eivissa i de Menorca, no baixen. Els he
dit els increments que hi ha a les dues. Però també és cert que
per exemple em deia, Sra. Marí, el capítol 6 d’Eivissa; clar,
s’han finalitzat les obres pràcticament, s’estan acabant o
s’estan..., sí, les obres del centre de salut de Can Misses, però
ja quan s’hagi acabat tota aquesta reforma ja serà una partida
que no necessitarem per a l’any que ve en el capítol 6.

Després em deia els 900 professionals. Dels 900
professionals 713 són sanitaris, dels quals uns 260 són metges,
450 entre infermeres i tècnics en cures auxiliars d’infermeria,
i 180 no sanitaris. 

Passant ara un poc a les consideracions que ens ha fet
Unides Podem, las listas de espera para nosotros son una
prioridad, pero sabemos que cada vez que tenemos un
incremento de los casos COVID tenemos que dejar de atender
a personas a lo mejor de otras especialidades. Entonces,
bueno, nosotros potenciamos, primero, la resolución de las

listas de espera con actividad extraordinaria por parte de
nuestros profesionales, adaptamos los recursos en función de
la situación, que ayer no sé, me decían una unidad que esta
cerrada de camas COVID; bueno, es que si no hace falta
tenerla abierta no la tenemos abierta. Mientras no la tenemos
abierta los profesionales se pueden dedicar a listas de espera,
y el propio hospital en si, porque cuando hospitalización de
pacientes COVID se llena tenemos que ir con cuidado con las
UCI, no se puede operar tanto por las posibles
complicaciones, y por tanto también necesitaríamos camas de
UCI para estos pacientes; lo primero, con nuestros medios,
con actividad extraordinaria para todos los profesionales, que
también hay una gran diferencia con la gestión en otros
momentos. Y luego pasamos a concertar con entidades sin
ánimo de lucro, y si no damos abasto pues con el resto de
hospitales, de clínicas privadas que tenemos en el concierto.
Un poco estos son los pasos que estamos dando.

Sí que está contemplada la pequeña reforma de la zona de
rehabilitación del centro de salud de Es Mercadal para el año
2021, m’ho han demanat diverses persones, i la unitat bàsica de
Sant Josep.

Ciutadans, a veure, agraesc el reconeixement professional
de tots els professionals, perquè és cert que al final tothom està
col·laborant i tothom ho fa amb aquest esperit de màxima
implicació. 

Vostè em parlava també de l’atenció presencial a la
cronicitat. A Atenció Primària ja s’han recuperat les quotes; les
infermeres i els metges d’Atenció Primària ja atenen els seus
pacients, en la quota, diguéssim, excepte potser algun
professional que estigui destinat a unes tasques molt concretes,
que pugui ser a la central COVID i tal, però en principi tothom
ja ha recuperat les seves quotes. Sí que és cert que la situació
de la pandèmia a dia d’avui també ens fa que primer el pacient
hagi de telefonar per explicar el motiu de la seva necessitat, i en
funció d’això es fa l’atenció presencial o es fa l’atenció
telefònica. Ara s’està pilotant precisament a... -sempre em
confonc- a Portocristo?, a Portocristo, crec, al centre de salut
la videotelefonada, diguéssim, no només telefonar sinó també
que pugui ser amb un sistema de vídeo per poder veure la
persona que és a l’altre costat. Sé que a vostè li preocupa la
gent gran, que no disposa d’aquesta tecnologia. El que sí li puc
dir és que durant els mesos de pandèmia les visites
domiciliàries que han fet les infermeres, els metges han baixat
un poquet, el nombre de visites dels metges, però de les
infermeres s’ha multiplicat per 10. Crec que ho vàrem
comentar, però s’ha fet molta activitat domiciliària, també.

Després em parlava de les obres. En fi, les obres en
principi, quan estan iniciades, nosaltres, la nostra oficina de
seguiment d’infraestructures ha continuat treballant i per això
he volgut fer el breu recull de la situació d’algunes de les obres
i pensam que es podrà anar avançant al ritme establert, a no ser
que passin coses molt imprevistes.

Em parlava de la UPRA, evidentment, en principi a la
UPRA ja ha reprès l’activitat i què succeeix?, que podem tenir
persones amb transtorn mental greu COVID positives. Llavors
aquestes persones, és molt difícil mantenir-les aïllades i la zona
de la UPRA és cert que té unes condicions ideals de les

 



978 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 42 / 11 de novembre de 2020 

reformes del Psiquiàtric, de les unitats que s’han reformat del
Psiquiàtric té unes condicions ideals per a aquestes persones,
que s’han d’atendre en alguna banda, no?

Per tant, esperant també no haver de necessitar aquesta
zona, però és com tot, és a dir, nosaltres l’activitat l’hem d’anar
modulant en funció de la pandèmia, però aquí sí que vull fer un
incís des de..., i hem governat en diferents moments, mai no
s’havia donat tanta importància -crec- a la salut mental i a la
reforma de l’Hospital Psiquiàtric. A la fi està prevista..., s’està
fent, ja hi ha un dels edificis, no sé si Lluerna o Alfàbia que
està esbucat del tot per tornar-lo a refer. Està previst al
pressupost d’enguany el pla que..., no sé si ho recorden, que
vàrem poder presentar en un moment donat, de jardins i
d’urbanització de tot el Psiquiàtric per integrar-lo dins la ciutat.

Em parlava el coordinador de Salut Mental que sé que és un
tema que també molts de vostès m’han comentat, que quan es
va iniciar el 2015 la legislatura hi havia unes 150 persones de
més de tres mesos ingressades a l’Hospital Psiquiàtric i en
aquest moment n’hi ha 45. També s’estan desinstitucionalitzant
les persones que tenien o tenen un transtorn mental greu,
intentam que estigui en pisos, integrar-los en projectes de feina,
etc.

L’Agència de salut pública serà un eix del sector públic
instrumental, com vostè em deia. 

Quant a les vacunes, estic totalment d’acord amb vostè, aquí
sí que tenim un àrea de millora claríssima en la vacunació de la
grip perquè som de les comunitats autònomes que menys
vacunes de la grip... o una cobertura més baixa de la que
teníem. Per tant, només ens queda millorar. Pensam que aquest
increment del 30% si es manté serà una bona xifra.

I jo el que vull dir és que les conseqüències d’una vacuna
és patir la malaltia, que és molt més greu, en general -en
general- no hi ha conseqüències greus per una vacuna de la
grip, es demana si la persona té al·lèrgia a l’ou perquè la
vacuna du albúmina i pot donar una petita reacció d’un poc de
febre o un poc de malestar durant un o dos dies, però molt lleu
comparat amb el que és patir una grip, i més en aquests
moments que sembla que la grip, la vacuna del grip pot protegir
en part contra el virus de la COVID també.

Quant als zeladors, els zeladors per a nosaltres..., no, no són
personal sanitari, però no és aquí, ja és una classificació de
personal, de les estructures de personal del Govern de l’Estat
i que es trasllada a les comunitats autònomes, no hi ha una
formació reglada específica per als zeladors, per a nosaltres
estam integrats dins les estructures del personal sanitari en tots
els nostres centres, depenen... o bé depenen d’ells mateixos,
vull dir, tenen una estructura directiva ells mateixos, o si no,
estan integrats a les direccions d’infermeria en la major part de
les institucions i hi estan totalment integrats. Jo els he
considerat sempre personal sanitari donat que no són personal
sanitari com a tal, amb la seva categoria professional, però
estan integrats dins l’àmbit sanitari i per tant, allà està.

En la situació que tenim reduir direccions generals, jo ho
veig complicat. Pensin que per afrontar aquesta pandèmia crec
que el que ens hagués anat molt bé és precisament augmentar

algunes direccions generals o assessors, els puc assegurar que
la feina és ingent. 

Quant a la sanitat exterior, estam novament en relació amb
ells, jo crec que avui probablement el ministre farà un
important anunci en aquest sentit i en el Consell Interterritorial
està previst, avui horabaixa hi ha Consell Interterritorial, s’està
treballant moltíssim en sanitat exterior precisament, en aquests
controls de ports i aeroports i s’intenta poder reprendre aquesta
activitat que per a nosaltres és essencial. Saben que la
presidenta reivindica a tot el Govern i que hi ha diferents grups
de feina en aquests moments d’aquesta comunitat autònoma
amb els ministeris.

Quant als col·lectius que em demanava per donar resposta
a autònoms, a firaires, al tema de les infantils, jo li ho vaig
contestar ahir: és cert que a vegades totes les mesures són, si les
comparam una amb les altres són difícils d’entendre, no?, per
què es permet una cosa i l’altra no es permet, per què es fan
excepcions en un lloc i no en un altre, etc. Jo crec que aquí
tenim una via de millora també. Penso que és molt difícil
perquè no és matemàtica, no? A mi m’agradaria poder dir als
ciutadans, ara estam en aquesta situació, estam en aquest nivell
de risc i per tant, aquestes són les activitats que es poden fer; si
passa d’aquest nivell de risc aquestes són les activitats que es
podran fer; però és cert que no és matemàtic perquè influeixen
tantíssimes..., és tan multifactorial que és difícil poder establir
aquesta vinculació tan matemàtica, però estam treballant també
en aquest tema.

Jo li ho vaig dir ahir, aquestes dues setmanes són
determinants quant a la pandèmia, estam en una incidència
aproximada de 14 dies de 250 per 100.000 habitants; les UCI
a dia d’avui estan un poc més plenes, tenim un 20% d’ocupació
de pacients COVID. Evidentment ens ha de preocupar la
situació de les Illes Balears i en això feim feina.

Quan puguem relaxar mesures..., dissabte es va aprovar una
resolució de mesures generals. A mi m’agradaria molt que a la
propera resolució de mesures generals es poguessin establir...
es poguessin, bé, establir un poc el que li deia, no?, en funció...
definir amb més detall en funció del nivell de risc aquestes
activitats.

I evidentment, els firaires és una de les activitats que
pensam..., no la Fira del Ram on hi ha una gran aglomeració,
però sí les atraccions que són a l’exterior que ocupen, idò, una
atracció a la Plaça Espanya i l’altra a 500 metres, no?, aquestes
atraccions han demostrat..., igual que els parcs infantils, igual
que els espais a l’aire lliure, és a dir, són una sèrie de
consideracions que s’estan fent en aquests moments també per
part dels experts que ens han dit durant molts de mesos
“quédate en casa”, no?, i hem de quedar a casa i ara s’està
veient que alerta amb “quédate en casa” perquè a vegades és
pitjor. Llavors, s’estan cercant totes aquestes activitats per
flexibilitzar al màxim, sempre en funció de la situació de la
pandèmia.

El Sr. Ensenyat ens comentava -i hi estic totalment d’acord-
que el pressupost és una fotografia de la institució. Jo crec que
per això és tan important que els ciutadans coneguin quines són
les prioritats del Govern, quines són les prioritats de l’oposició
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també o de cada partit polític, no? Nosaltres... s’ha pogut
incrementar, perquè hi ha hagut voluntat, el pressupost en Salut
un 41%... -on és el Sr. Ensenyat?-, un 41% des de l’any 2015,
és moltíssim, però també hem de dir que s’havia rebaixat a
l’anterior legislatura un 23%, un 24%, la comunitat autònoma
on més s’havia reduït aquesta despesa sanitària i reduint és que
sabem que és impossible. Per tant, crec que és molt important. 

Vostè em demanava un poc a què destinarem aquests 68
milions d’euros, 68,6 milions d’euros per als professionals, idò
evidentment cada any augmenten els triennis, augmenta la
carrera professional, l’import de la carrera professional, si els
professionals poden canviar de nivell. En aquests moments és
veritat que aquesta part està congelada i per exemple els drets
de les embarassades amb partides que es van consolidant any
rere any.

Les infermeres ja varen fer l’oposició i s’està baremant, se'n
varen presentar 5.000 -crec- i s’han de baremar 1.500. Són de
cada vegada els currículums de cada un d’aquests professionals
són molt extensos i prendran possessió de la seva plaça durant
l’any 2021 les 1.200; ja tendran plaça fixa. Per tant, avui
probablement la majoria són interines i seran fixes. 

Em demanava també pel percentatge. Al principi de la
legislatura, la veritat és que ara no ho he mirat, tampoc no s’han
incorporat..., tampoc no hem resolt tantes oposicions i s’han
incorporat amb plaça fixa, per tant, tal vegada no ha variat
massa el percentatge. Ha variat el percentatge d’eventuals, que
hem aconseguit fer interins, però el 2015-2016 la meitat de la
plantilla era interina o eventual. 

També, clar, evidentment aquests 900 professionals de més
que hem tengut durant aquest any doncs els voldríem mantenir
com a mínim..., mantenir al llarg del temps perquè si no és per
COVID tenen feina garantida i assegurada. És a dir, els
necessitam.

Ara fan, han començat cinquè de Medicina, són sis anys, el
que passa és que el sisè any és rotatori, però acabarien, o sigui,
l’any que ve, el 2021, començarien el sisè i el sisè és tot un
pràcticum, només fan pràctiques, i acabaria la primera
promoció el 2022. 

La facultat permet atreure també professionals altament
capacitats perquè hi ha molts de metges, per exemple, que no
volien venir a Balears perquè no hi havia facultat perquè ells a
part de la seva labor assistencial, doncs -normalment de
Catalunya en vénen prou, o de València o de Madrid, és igual,
de qualsevol comunitat autònoma-, part de la seva activitat
també la feien a una facultat de Medicina com a docents. Hi ha
molts de professionals que volen seguir fent aquesta tasca. Per
tant, també és un poc d’atracció la Facultat de Medicina. I és
cert que n’estam molt orgullosos i valoram molt aquesta
facultat.

Sra. Ribas, me comentaba, mire, yo siempre digo que los
programas políticos están para cumplirse y yo, pues que a lo
mejor llegué a la política de casualidad pues fue precisamente
empezando a interesarme por el grupo de salud del Partido
Socialista y empezando a participar en ese grupo de salud,
pues me di cuenta que desde el grupo de salud ya se hacen las

propuestas que irán en el programa electoral, en este caso, del
Partido Socialista. Pero así sucede con cualquier partido,
¿no? Entiendo que el Partido Popular tiene su grupo de salud,
MÉS tiene su grupo de salud, Podemos tiene su grupo de
salud, todo el mundo tiene su grupo de salud para poder
elaborar este programa electoral. 

Y si de algo me siento orgullosa, porque me pasé toda la
legislatura pasada diciendo que los programas están para
cumplirse, es que las medidas que se plantearon en el
programa electoral, luego con el pacto, en la legislatura
pasada, tanto de los partidos que daban apoyo al Gobierno
como los del Gobierno, en este caso MÉS per Mallorca,
cumplimos el 95% del programa electoral. O sea, que los
programas están y están para cumplirse y se cumplieron.

Entonces, yo espero que los ciudadanos..., y por eso pienso
que estamos aquí, y espero que los ciudadanos en el 2023 pues
puedan hacer lo mismo. Ojalá tengamos el mismo nivel de
cumplimiento y si no lo tenemos, porque no hemos alcanzado
los objetivos, pues también espero que los ciudadanos
reaccionen al respecto; que sea en base a eso, a hechos
objetivos.

En cuanto a las medidas de conciliación familiar, que usted
me decía, creo que, a ver, somos un..., no sé exactamente si se
refiere a nuestros profesionales. En cuanto a nuestros
profesionales, piense que somos un colectivo o el personal
sanitario y no sanitario que trabaja en el ámbito de la salud,
mayoritariamente femenino, donde hay muchos también
muchas personas, muchas familias monoparentales y la
conciliación familiar está muy garantizada con las reducciones
de jornada, con lo que le he explicado de las embarazadas,
etc.

En cuanto a otros ámbitos, pues evidentemente, nuestra
preocupación por los vulnerables está cuando ponemos en
marcha el copago farmacéutico a los pensionistas de 65,
quitamos el copago farmacéutico a los pensionistas. Parece
que el Gobierno de España tiene previsto también eliminar el
copago farmacéutico de algunos colectivos. Vamos a ver,
nosotros evidentemente siempre estaremos dispuestos a
trabajar por las personas vulnerables y por las medidas de
conciliación familiar. 

En cuanto a la farmacia hospitalaria, se lo explico. Si sale
un medicamento hoy o hay un medicamento innovador para el
cáncer de pulmón y tenemos un paciente y el médico
especialista que está en el hospital sabe que el tratamiento,
pues están permanente formados, que ese tratamiento existe y
vale lo que sea, porque valen cualquier cosa, no podemos
hacer un concurso, ¿o usted lo haría?, ¿o compraría el
fármaco? Esto es que es muy importante a la hora de
establecer prioridades y de explicárselo a la población
también. Usted dejaría de comprarlo, haría un concurso, que
tarda un año, y dentro de un año ya veremos. Es que no puede
ser. Entonces, siempre existirá este tipo de contratación que
está permitida por ley, no es un fraude de ley, está permitida,
de una contratación sin hacer un concurso previo porque
evidentemente son muchas las situaciones en las que podemos
necesitar sobre todo medicamentos hospitalarios. La
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innovación farmacéutica es continúa y evidentemente los
medicamentos se compran y aquí no se deja a nadie de lado. 

Precisamente le diré que en este período de..., por lo menos
en el tiempo que yo estoy, que nosotros estamos en la
Conselleria de Salud, es en este período cuando se cumple
mejor el pago a proveedores. Hemos estado en otros
momentos, estuve también en el 2007-2011 y no cumplíamos
tan bien como ahora el pago a proveedores. Entonces, la
farmacia comunitaria está garantizada en los doce meses,
tenemos en el presupuesto prevista esa partida, y el pago a
proveedores ya le digo que mejor que nunca se está pagando
ahora mismo a los proveedores.

Sra. Sureda, em parlava dels malalts crònics i de la salut
mental. De la salut mental li diré, perquè sé que és un tema que
li preocupa i he volgut esperar a fer la referència aquí, l’Oficina
de salut mental d’aquesta comunitat autònoma té un projecte
molt interessant, molt interessant que treballam ara, que han
presentat a Europa, a uns fons europeus, a una línia específica
de salut mental; un projecte que si ens el donen seran 7 milions
d’euros, pel que ens han dit està molt bé justificat, i el que
pretén és fer una xarxa integrada d’atenció a la salut mental a
tota la comunitat autònoma. 

Sabem que es fa molta feina i molt bona feina des
d’educació, des de serveis socials, des de les entitats del tercer
sector i fins i tot nosaltres mateixos des de salut mental. Però és
cert que es repeteixen molts de tractaments, molts de tallers,
molts de..., o sigui que hem de fer més feina..., la feina de
manera més coordinada. Aquest projecte seria..., és un projecte
que crec molt interessant. 

També s’ha treballat molt durant el confinament amb els
infants que podien patir maltractament amb educació, serveis
socials i salut mental. S’hi fa feina, estic molt orgullosa de tot
aquest grup, de tota l’Oficina de salut mental i del seu
coordinador, el doctor Oriol Lafau, perquè és cert que s’hi està
fent feina amb una visió molt àmplia. És difícil, és a llarg
termini, sabem que no tardaran dos..., que és a llarg termini,
però si aconseguim fer, per exemple, replicar el model de
Girona amb unitats específiques d’intervenció formades per
tots els col·lectius que atenen la salut mental serà no només
tractament, un tractament, sinó que serà preventiu també, o
sigui es podran prevenir també moltes situacions.

Dels 900 contractes per..., clar, hi ha..., jo li he dit per
categories un poc el que hem contractat, però pensi que només
a la central COVID s’han contractat moltes infermeres per a la
central com a rastrejadors més específics de salut perquè entren
a la història clínica, etc., però, per exemple, també hem
contractat 25 infermeres que donen suport a totes les
residències de gent gran. Quan sabem que hi ha una dificultat
o qualsevol situació que es pugui produir, doncs hi ha aquestes
infermeres que donen suport a totes les illes. 

Ja he comentat les oposicions de les infermeres, dels centres
de salut d’atenció primària. Ja li he dit que és important també
per a tots nosaltres i seguirem treballant en aquesta línia. 

La reforma de l’hospital d’Inca són 9 milions, n’estan
prevists 3, per a l’any que ve, aproximadament 9, i pensam que

quedarà molt bé, és una obra molt gran, al final, va començar
com una petita reforma, petita ampliació i s’ha convertit en una
obra molt gran. 

Quant a l’hospital de Manacor, podríem licitar l’obra a final
de l’any que ve, per tant per això la partida és de permisos, la
partida de l’any que ve és de 250.000 euros que és petita per
aquest motiu. 

La Llei d’adiccions estam en aquests moments donant
resposta a totes les al·legacions presentades durant la seva
exposició pública, està per tant en exposició pública, i ara hi
estam donant resposta. Hi ha hagut moltíssimes al·legacions,
s’està donant resposta. I després es continuarà la seva
tramitació. 

Crec que també és important, quan vostè fa referència, és
cert que han estat durant tots aquests anys, o com a mínim,
mentre jo hi he estat puc dir que han demostrat aquesta
preocupació per la cronicitat, per la Facultat de Medicina, jo
crec que aquesta coherència és imprescindible. 

Quant al 1.400.000 d’IDISBA és que, com que és un institut
acreditat de cada vegada som capaços d’atreure més fonts,
nacionals i internacionals, per tant, en aquests moments, aquest
pressupost és suficient per pagar les despeses estructurals de
l’IDISBA, que no ho eren en el principi de la legislatura, i està
previst també poder mantenir les convocatòries de projectes, de
diferents projectes, durant l’any que ve. 

I el laboratori, sí que hi és a la partida pressupostària dels
200.000 euros que suposa l’ampliació de la zona de laboratoris
que agafam una part de l’Hospital Son Espases, que estava
destinat a un altre fi. Tenim un nou espai per a la Defensora de
l’usuari que esper que, també en breu, pugui presentar un poc
més àmpliament, i continuar no sé exactament el percentatge
d’increment de voluntats anticipades que em demanaven. 

A la Sra. Font, ah!, sí, aprofitaré ara també per dir que els
centres de salut que m’ha anomenat són els que sortiria la
licitació d’obra, que s’està treballant ara, i s’adjudicaria l’any
que ve. Però estam treballant amb uns nou paquets de centres
de salut, que no els he mencionat fins ara, de diferents
propostes, que ens ha arribat a través de partits, a través de
batles -sobretot-, de municipis, etc., i els puc anomenar; ara,
d’aquests nou centres d’atenció primària, està previst una
partida de 15.000 euros per a cada centre pel que és el concurs
d’idees; així tendríem ja el projecte -l’any que ve pensam-
d’aquests centres, i són: el centre de salut de Binissalem, de
Manacor, d’Es Banyer, de Campos, de Llucmajor, Pere Garau,
la unitat bàsica de la Colònia de Sant Jordi, la unitat bàsica de
Puig d’En Valls, el SUAB de la Soledat, la unitat bàsica de
Portocolom, el centre de salut de Santa Eulària i el centre de
salut d’Alaior. M’ho demanava la Sra. Font, idò són aquests:
d’Es Banyer i el d’Alaior. 

La previsió seria aquesta, poder fer aquest concurs d’idees,
seria un segon paquet de centres de salut que es posaria en
marxa durant aquesta legislatura. 

I, ja per acabar, ah!, perdó, no. La Sra. Font m’ha fet més
preguntes. El 061 de Formentera és una obra que es fa per
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donar cabuda a 13 professionals, 7 de guàrdia i 5 que estan en
trànsit, diguéssim; és una obra que es fa dins el recinte de
l’hospital però a l’exterior, i és una inversió d’1.200.000 que
pensam anar treballant ara, parlant també amb tothom, amb
l’ajuntament, obtenir els permisos, etc., i poder fer aquesta
construcció que serà definitiva per al personal del 061. 

He explicat un poc l’interès de la salut mental en aquesta
etapa, de la recerca, de l’Atenció Primària, i estic totalment
d’acord amb vostè que la gestora de casos ha demostrat que són
imprescindibles. Cap on ampliam? Cap a educació, que també
tenim gestors de casos, quan debuten infants amb patologies
mentals, amb patologies -perdó- que necessiten el suport
sanitari en els centres, i també en salut mental, són infermeres
especialistes en salut mental que actuen quasi sempre com a
gestores en casos ja, en aquests moments. 

A la Sra. Fernández dir-li que, bé, explicant un poc el
projecte de salut mental crec que s’està donant ja suport però
es podrà donar molt millor, i tenim pendent presentar -perquè
ja s’ha publicat- el projecte de cronicitat infantil, que també és
un repte important d’aquesta legislatura.

Jo, per acabar ja aquesta part, els diria que gràcies pel
suport que donen tots a l’Atenció Primària, a la recerca, a les
infraestructures i, en definitiva, a la lluita contra la pandèmia,
i si aconseguim vèncer a aquesta pandèmia crec que tots ens
podrem dedicar amb molta més dedicació, podrem posar molta
més dedicació a tots aquests projectes. 

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, consellera. Pel torn de rèplica, comencem
ara els torns de rèplica, de cinc minuts. En primer lloc passarem
la paraula a la representant del Grup Parlamentari Popular, la
Sra. Tania Marí. 

LA SRA. MARÍ I MARÍ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, Sra. Consellera, per les
seves explicacions. Sempre diu que augmenten pressupost, any
rere any, i aquest augment a Salut no hi ha cap dubte que s’ha
de fer, i enguany més que mai, amb una pandèmia que ha
capgirat totes les previsions.  Aquest any, més que mai,
l’augment dels pressuposts ha d’anar destinat a millorar les
prestacions sanitàries, a ampliar cobertures, contractar més
metges i infermers, reduir les desorbitades llistes d’espera,
ampliar mitjans materials i personals d’Atenció Primària,
incrementar els serveis d’urgències i del 061. Però també
podria reduir -com li dic- la despesa que tenen d’alts càrrecs,
per destinar-ho a assistència sanitària, i no ho fan. Es neguen a
reduir el seu entramat polític per millorar serveis sanitaris que
els ciutadans es mereixen. Això és el que és desproporcionat,
Sra. Gómez i Sr. Ensenyat. 

Sra. Consellera, ens pot explicar si aquesta comunitat
autònoma ha incrementat el pressupost sanitari tant els darrers
anys, com és que no s’ha vist reflectit en eficiència i eficàcia a
l’hora de resoldre problemes enquistats com és la falta o dèficit
de personal sanitari? I no em serveix l’argument de les

retallades del Partit Popular, perquè vostè fa cinc anys que
governa, cinc. I també n’ha aplicat, de retallades, encara deu el
2% del salari a tots els sanitaris de les Illes Balears. Alguna
responsabilitat deu tenir en aquest tema. 

Amb els pressuposts sanitaris més alts, s’ha atrevit a retallar
els salaris -com li dic-, ofegar el personal sanitari i desmuntar
l’Atenció Primària. Sí, una atenció primària que diu reforçar
però que veim denúncies de col·lapse i saturació contínuament
als mitjans de comunicació.

Amb els pressuposts 2021 pretén crear una agència de salut
pública de les Illes Balears, amb l’objectiu de planificar les
polítiques en l’àmbit sanitari, la prestació de serveis de
prevenció, vigilància i promoció de la salut que, segons la
consellera Rosario Sánchez, amb la posada en marxa d’aquest
nou organisme es pretén donar una resposta eficient i
dimensionada a les necessitats de la població en qüestions
sanitàries i que les polítiques estiguin en permanent adaptació
a les necessitats. Quina feina farà vostè, Sra. Consellera? I la
directora general i els seus assessors? Perquè els objectius que
tenen són bàsicament competència de la Direcció General de
Salut Pública. Realment, què farà aquesta agència que no pugui
fer vostè o la seva directora general?

Vull agrair-li, Sra. Consellera, que a la fi ens hagi respost a
diverses qüestions que li veníem fent des de feia setmanes, però
ens han quedat alguns dubtes, si ens pogués donar la
informació de si, finalment, per al pressupost del 2021, té
previst equiparar la indemnització per residència amb Canàries;
si té previst actualitzar i abonar el 2% que deu als sanitaris de
les Illes Balears; i si ho he entès bé no hi ha cap partida
pressupostada per a la creació de l’Agència de Salut Pública,
no suposarà cap despesa en aquest pressupost 2021, la suposarà
per al 2022.

Finalment la darrera pregunta que li volia fer i que no ha fet
esment, sí que ha parlat de la base del 061 a Formentera, però
no ens ha aclarit si té previst reiniciar el servei d’hemodiàlisi.

Moltes gràcies per les seves respostes anteriors. Gràcies per
acompanyar-nos avui en aquest parlament, a vostè i al seu
equip.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Marí. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari Unidas Podemos, el Sr.
Pablo Jiménez.

EL SR. JIMÉNEZ I FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta. Sra. Consellera, simplemente una
matización, mejor dicho, un recordatorio de un par de
preguntas que he hecho que no me ha contestado o que me ha
contestado sólo parcialmente.

Bien, era un poco sobre el tema de las externalizaciones de
determinados servicios públicos, si había pensado algo en este
presupuesto de volver a lo público alguno de estos servicios
que pueda estar en este momento todavía..., bueno, todavía, que
está privatizado. 
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Y la otra, las intervenciones de las residencias privadas, si
se pensaba de alguna manera, presupuestariamente hablando,
de estas residencias privadas que fueron intervenidas en algún
momento, que si iban a abonar los costes de dicha intervención
por parte del Ibsalut.

Esta era la cuestión. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Jiménez. Es el torn ara del Grup
Parlamentari Ciudadanos, donem la paraula al Sr. Juan Manuel
Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, vostè ha esmentat el tema
de..., i ha afirmat que necessiten una resposta aquests
col·lectius envers les resolucions que els afecten. Jo entenc o
he entès que posarà cura en aquest tema i que no només és una
qüestió de la situació de la pandèmia; evidentment la situació
de la pandèmia ha dut a terme unes resolucions que han afectat
aquest col·lectiu. L’aprenentatge i els nou mesos, i seure amb
ells, ens dóna l’oportunitat precisament d’establir si les tres
emes, si els espais oberts, concretament a aquest col·lectiu per
fer un exemple, no per tenir cap privilegi sobre els altres, tenen
la possibilitat de recuperar l’activitat social i econòmica que
afecta a famílies, que afecta a treballadors, etc. 

Perquè, a més a més, si garantim això, si inspeccionam si
cal i si ho permetem evitam el cost públic que suposen ERTO
i altres tipus d’ajuda, és a dir, és una cosa que va molt
vinculada, i la responsabilitat i l’autoritat per fer el seguiment
i les modificacions les té el seu departament. Per això deia i
entenc que vostè ha dit que està treballant en això, i crec que
serà molt esperançador per a tots aquests col·lectius que vostè
ho ratifiqui i el més aviat possible pugui contactar i donar una
resposta en una propera resolució.

Supra. És que no qüestionam des del meu grup parlamentari
en absolut la prioritat de positius COVID amb una atenció, amb
un indret, amb un espai i amb un personal específic i que li doni
és el que és, però és que no evitam ni resolem l’altre problema
d’un altre col·lectiu, és això el que plantejava. La
discontinuïtat, i vostè ho sap, va vinculada a famílies, va
vinculada a un tema sociosanitari, no només a un tema de
teràpia, i això té una repercussió important, sobretot quan
tornen a domicili, o quan no se’ls pot atendre allà. Si a més a
més hi ha una saturació per tema COVID en l’atenció de
facultatius, més abandonats, per dir-ho d’alguna manera,
estaran, perquè no és el lloc urgències on han d’acudir, o el més
adequat en una situació d’aquesta..., d’augment de casos
positius, i això és una reflexió que ja vàrem traslladar, i la
vàrem traslladar al director gerent de (...). Ja li ho vàrem dir i
ell va entendre que el protocol que hi havia era el vigent i que
en tot cas s’hauria de modificar, i nosaltres l’instam a tenir-ho
en compte en aquest sentit.

El zeladors. Hi ha una proposició no de llei resolta en
aquest parlament, que li demana, que els insta a vostès que el
consell interterritorial vetlli pel reconeixement estatutari
d’aquests professionals com a professionals sanitaris, i aprofit

aquesta oportunitat per dir-li-ho i per recordar-li-ho, i on sé que
hi ha moltíssimes PNL per tramitar, però concretament aquesta
afecta els objectius de la seva conselleria, maldament
pressupostàriament no es pugui ara mateix determinar.

Quant a sanitat exterior esperarem el que diu el ministre
envers el tema de les mesures de control de ports i aeroports i
en el (...) perquè és fonamental. Les expectatives del teixit
productiu d’aquesta comunitat autònoma, i vostè ho coneix, són
essencials en aquest tema.

També li demanaré..., vostè m’ha comentat que es treballa
en uns esforços concretament en l’atenció presencial a persones
en situació de dependència i en situació de discapacitat; supòs
que l’experiència els du a establir els protocols que pertoquen.
També li demanaria plans específics per a les malalties
minoritàries, mal anomenades rares, perquè a part que aquest
parlament ha estat molt sensible i fins i tot aquesta mateixa
comissió, la Comissió de Salut, s’ha pronunciat sobre aquest
tema, l’augment en partida d’investigació i d’ajudes directes als
pacients, tant per desplaçaments si pertoca com per la seva
adaptació a un entorn el més normalitzat possible és
fonamental, igual que la visualització de cada una d’aquestes
malalties minoritàries.

Li vull demanar si l’estoc de material que va anunciar que
hi havia per quatre mesos es manté; hi ha aquesta previsió amb
la tercera ona que hi pugui haver? I, sobretot, que ens informi
del tema de les compres de material produïdes en aquesta
comunitat autònoma per iniciativa empresarial, a veure si té
proveïdors concretament d’aquí, amb aquella estimulació que
es feia des del Govern perquè la creació d’EPI i de material es
fes en aquesta comunitat autònoma, també.

Es mantenen les línies d’ajudes via subvencions, via
convenis i concerts amb entitats que treballen en tema de
famílies, en tema de pacients de diferents patologies? Ho dic
perquè serà al capítol 4, quasi segur, però vull saber si vostè
manté els mateixos objectius i les línies d’actuació amb
aquestes entitats, el que és ajudes a transferències corrents.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Ja acab, presidenta. I ja per acabar, el que jo li he de
demanat concretament i crec que interessa a tots els grups
parlamentaris, independentment que donin suport al Govern o
no, és si l’Agència Balear de Salut Pública, que evidentment
vostè ara no ha determinat ni un pressupost ni un termini,
suposarà una reorganització de la conselleria i, per tant, si té en
els seus estatuts les mateixes competències que la Direcció
General de Salut Pública i Participació, es prescindirà de la
Direcció General de Salut Pública i Participació, amb la part de
gabinet que pertoca.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Correspon ara el torn de paraula
al representant del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr.
Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies, i molt breument. Sra. Consellera,
gràcies per les explicacions. Veig que s’insisteix en el tema del
2%, aquest famós 2%, i aquest famós 2% entès dins el context
general de l’Estat espanyol s’hauria de tenir tal volta també en
compte els tants per cent d’exercicis econòmics anteriors, quan
per exemple a la península no pujaven a determinades
qüestions i aquí a la comunitat autònoma, que vostè hi ha fet
referència, sí que es va fer un esforç importantíssim quant a
l’adaptació dels sous a una normalitat. Per tant crec que aquest
2% entès dins aquest context o prescindint d’aquest context
evidentment canvia. Per tant no sé si té les dades aquí o si en
pogués fer referència, sobretot tenint en compte aquest context
que li deia abans.

I alguns també insisteixen en una estructura desmesurada de
Govern, i això, per entendre-ho dins un llenguatge domèstic, un
pot entendre si ha de fer obra a ca seva de dir, bé, quina obra
vols fer? Què vols fer, el bany, la cuina? Si has de fer el bany
nou o has de fer la cuina amb un oficial i un peó et basta, fins
i tot et sobra, per ventura. Clar, si un el que vol fer és una cosa
més ambiciosa, vol fer una cosa nova, li farà falta qualque cosa
més que un oficial i un peó. Per tant parlam dels pressuposts
més expansius que tendrà la comunitat autònoma en tota la seva
història democràtica. Qualcú l’ha d’executar. Jo no sé si
l’oposició en aquest sentit ha tengut en compte aquesta qüestió
o no.

Que podem parlar d’estructures desmesurades
d’administracions o entitats que han quedat anacròniques, que
no responen a la realitat per la qual foren creades...? Bé, jo crec
que aquí hi ha un debat profund que en podríem parlar,
començant per la monarquia, el Senat quan deixa de ser una
cambra de representació territorial, delegacions del Govern,
l’exèrcit fins i tot dins un context d’Unió Europea, per ventura
abastaria que n’hi hagués un i no un per a cada estat membre,
bé, ministeris sense competències, és a dir, en podríem parlar
dies i més dies.

I per acabar permeti’m una reflexió, perquè hem parlat de
pressuposts, hem parlat de números i crec que és important
recordar als ciutadans i ciutadanes que aquests números,
aquests nombres, aquests doblers surten dels imposts que
paguen els ciutadans i les ciutadanes, dels que en paguen. Els
que s’estimen més evadir capitals i dur-los a paradisos fiscals,
és a dir, hi ha un càlcul que parlam de l’any 2020, parlam de
25.000 milions d’euros, 25.000 milions d’euros a paradisos
fiscals, evidentment aquests no hauran contribuït que tenguem
un sistema sanitari públic com plantejam a dia d’avui, que sigui
capaç de donar resposta a la realitat dels ciutadans i ciutadanes.
I ho he dit especialment respecte a una gent que s’ha manifestat
aquí fora, per unes manifestacions que va fer el nostre grup de
retirar el quadre, d’un que, precisament, perquè era rei, es va
pensar que podia fer el que li donava la realíssima gana i això
no és així. Moltes gràcies, consellera. Salut!

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ensenyat. Pasamos ahora el turno de
palabra a la representante del Grupo Parlamentario VOX-Actua
Baleares, la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Mire, Sra. Gómez, usted
me ha contestado algunas de las cosas que le he planteado y
una de ellas, que hacía referencia a la multitud de
contrataciones irregulares que lleva a cabo el Servicio de Salud,
usted me ha hablado, no sé, de dejar sin medicamento a un
enfermo de cáncer de pulmón, o algo así. Mire, yo no le hablo
de eso, es que no me ha entendido. Yo sé que existe un
procedimiento de emergencia para contratar por vía de
urgencia, cuando es necesario, no es que no haya expediente de
contratación, sino que el expediente de contratación es
diferente, se pueden ahorrar una serie de trámites y es mucho
más ágil.

Pero es que esto no tiene nada que ver con eso, yo le estoy
hablando de contrataciones irregulares que ustedes luego tienen
que anular de oficio, revisar y anular porque son ilegales. O
sea, no porque haya un procedimiento de emergencia, que eso
está regulado por ley y que se puede hacer, está en la Ley de
contratos del sector público y en eso no hay ningún problema.
Si ustedes hacen una contratación de emergencia no tienen que
anularla, no hace falta, si la anulan es porque están
incumpliendo la ley, y porque si no, no pueden pagar, no les
dejan pagar desde la consejería, y para poder pagar el
funcionario le dice, no, vístanme el expediente como toca, y no
les queda más remedio que anular y hacerlo de forma correcta.

Si usted no sabe de qué le hablo, pues mire en la página
web del Consell Consultiu, que todo el mundo puede entrar,
pueden ustedes hacer una búsqueda y decir por ejemplo, pues
no sé, el último año, desde el año 2019, y aquí veremos que
casi todos los dictámenes del Consejo Consultivo son a petición
de su consejería, precisamente para llevar a cabo este
chanchullo que hacen ustedes de anular las contrataciones
porque son ilegales. 

Le pongo ejemplos, dictamen 029, para que vea usted que
no se trata de una persona que está a punto de morir o algo así,
que se queda sin medicamento, no tiene nada que ver con eso.
Mire, el Dictamen 29 del año 2019, este dictamen es para que
ustedes puedan anular una contratación relativa al servicio de
alimentación y cocina hospitalaria para el Hospital Son Llàtzer,
Hospital Psiquiátrico, Área de Salud Mental, Hospital General,
Hospital Joan March y Hospital Virgen de la Salud, o sea,
ustedes han contratado de forma ilegal la licitación de la
cafetería, o la cocina. 

El Dictamen 30 del 2019. Aquí tienen ustedes que anular la
contratación del servicio de hemodinámica del Área de Salud
de Ibiza y Formentera, porque ustedes lo han hecho de forma
ilegal.

El Dictamen 31 del 2019, pues resulta que es un dictamen
para que ustedes puedan declarar la nulidad, los dictámenes son
preceptivos, igual que el dictamen de impacto familiar, que
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también es preceptivo adjuntarlo a este proyecto de ley y
ustedes no lo hacen. Bueno, pues ese dictamen es para declarar
irregular el servicio de limpieza del sector sanitario de Levante.

Tenemos el Dictamen 41 de 2019, sobre productos de
farmacia hospitalaria.

El 77 de 2019, sobre el servicio de telefonía y
telecomunicaciones.

El 87 de 2019, sobre servicio de terminaciones analíticas
para los hospitales Son Espases y Son Llàtzer.

El 20 de 2020, sobre productos de farmacia sanitarios y
materiales auxiliares.

El 131 de 2019, sobre productos de farmacia hospitalaria
otra vez. 

O sea Sra. Gómez, no me tome por tonta, por favor, cuando
le hablo de algo, es porque sé de lo que estoy hablando y no me
venga con cuentos ni milongas. Así que si quiere usted me
explique por qué se están produciendo estas contrataciones
irregulares. Y si es por lo que ustedes dicen, cuando acuden al
Consejo Consultivo, por un tema de que no hay suficiente
crédito, o por..., explíquemelo y explíqueme cómo,
simplemente quiero saber cómo usted lo ha solventado en este
presupuesto del 2021, para que no se vuelva a producir esta
situación irregular. Que además estos dictámenes contienen
votos particulares y les están advirtiendo de que esta no es la
forma de actuar y que incluso puede tener responsabilidades
penales.

Por tanto, simplemente quiero saber esto, en este
presupuesto porque estamos aquí en la Comisión de Hacienda,
no estamos en la Comisión de Salud, ¿cómo va usted a
solventar este problema para que no siga sucediendo esta
situación?

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Passem el torn de paraula a la
representant del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes,
la Sra. Maria Antònia Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, per les seves
respostes. Ha parlat que hi ha hagut un increment de més d’un
41% des del 2015, també és cert que hi ha hagut uns anys de
bonança a la nostra comunitat i s’han incrementat molt els
pressuposts i hi ha hagut més de 4.000 milions allà on s’hi ha
pogut invertir més. 

Igual que en Educació, sempre hem defensat que els doblers
en Salut podrien ser molt més i sempre hi hauria per poder-los
gastar, perquè entre professionals, equips tècnics, hospitals,
infraestructures, vull dir jo crec que hi cabrien. Des del primer
moment quan les competències varen arribar a la nostra
comunitat varen estar mal dotades, per tant, sempre hem tengut

un dèficit, un problema de finançament específicament ara en
Salut, i jo crec que això també és una reivindicació que hem de
seguir fent i s’ha de tenir en compte.

De les preguntes que li he fet, moltes me les ha contestades,
algunes no, per ventura no té les dades, però sí que ja li vaig fer
en pregunta oral en el ple, a veure si les persones o els
professionals que han aprovat les oposicions, que tenien uns
nivells 3, 4, etc., i només cobraven el 0,25% del nivell 1, si
aquestes persones cobraran la carrera professional des del
moment que han aprovat les oposicions, però si retroactiu des
que tenien el nivell aprovat. Això m’agradaria si durant el 2021
les cobraran.

Després en tema de contractació, hem parlat de les 900
persones que es varen contractar enguany, però li he demanat
si es contemplen noves contractacions dins el 2021, si hi ha la
possibilitat que n’hi hagi, si és així.

Del tema de les infraestructures, la partida que li he dit dels
centres de salut, a veure si era d’1,7 milions per fer els nous
centres de salut. Si és així és molt baixa, perquè els 32 que ha
parlat d’infraestructures hi havia reforma i millores, no noves
infraestructures, o vull entendre que una gran part d’aquesta ha
de ser per a noves infraestructures, a veure si m’ho pot
especificar.

Després, moltes com dic me les ha contestat. El tema de la
creació de l’Agència Balear de Salut Pública, també ja li han
demanat, però a veure si ens pot especificar un poc més quin
organigrama hi haurà, com es configurarà, etc. Si no li faré
petició de documentació escrita.

I en principi jo crec que per a la resta ens ha contestat. De
les consideracions que ha fet a un moment donat, que els
especialistes estudien el tema de les atraccions per poder-les
ubicar a un lloc o a un altre, nosaltres des del nostre grup
parlamentari també vàrem... i ahir Josep Melià en va parlar, el
tema dels Chiquiparks, pensam que s’hauria d’estudiar perquè
si hi ha un compromís que es faci la neteja, la desinfecció que
pertoca, que reglamentàriament o per normativa s’exigeixi, com
es fa a bars i restaurants, moltes vegades la gent té aquella
percepció que va en trens o va en metro que estan saturats, i
que no hi ha ningú que darrere faci una neteja específica de les
manetes o de les baranes, o si van als supermercats, que no fan
una desinfecció de tots els productes que hi ha allà sinó que tu
l’has de fer després a ca teva; que el comerç ambulant en els
diferents mercats també ja hi pots anar i hi ha unes distàncies
de seguretat que s’han de complir, evidentment, i per tant el
que demana aquesta gent és que se’ls exigeixin les pautes que
siguin però que se’ls deixi fer feina. Crec que hem d’anar cap
aquí i s’han de mirar les passes perquè econòmicament tampoc
no ho poden sostenir, i si es pot fer en matèria de salut s’hauria
de mirar de fer.

Res més. Gràcies, presidenta.

Gràcies, consellera, a vostè i a tot l’equip.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Passem ara el torn de paraula
a la representant del Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Patrícia
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. Només tres dubtes, Sra.
Consellera. Crec que..., potser no me n’he assabentat però no
ha dit la quantitat destinada a la partida del Verge del Toro.

Després ha parlat..., ha dit Es Banyer i Alaior. Ara tenc
dubtes; Es Banyer és el centre actual de salut d’Alaior; en faran
un altre? N’hi haurà dos? S’ampliarà Es Banyer? Es farà un
nou centre de salut?

I respecte d’Es Mercadal, també ha dit cosa que faran la
sala de rehabilitació? No, ara m’ho...

Llavors -i acab- tant Alaior com Es Mercadal tindran una
partida inicial de 15.000 euros, és açò? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera, per les seves
respostes, tant per les que m’ha donat a mi com les que ha
donat als companys diputats, perquè en moltes preguntes
coincidíem. 

Jo de fet pensava no fer una segona intervenció perquè ja
estava tot bastant clar, però és que, de veritat, Sra. Marí, jo que
el PP ens parli d’entramats, que faci servir aquesta paraula,
quan vostès encara tenen membres a la presó és com a mínim
agosarat o imprudent, o no ho sé, però que vostè faci servir la
paraula entramat per parlar d’aquest govern balear, de veritat
que no sé com s’atreveix.

Parlen vostès d’eficàcia i eficiència. De veritat també
pensava que avui vostè passaria de puntetes pel tema de
l’Agència de Salut Pública, perquè sap el que hagués estat molt
eficaç i eficient?, que, bé, (...), que vostès no haguessin eliminat
l’Agència de Salut Pública que ja es va crear amb un govern
socialista.

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor...

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com deia, eficaç i eficient hagués
estat que vostès no s’haguessin carregat l’anterior agència de
Salut Pública quan varen governar.

Gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Fernández. Passem ja al torn de contrarèplica,
donem la paraula la consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, diputats i diputades. A
veure si puc aclarir algun dubte més que ha sorgit en aquesta
segona rèplica.

Quant al dèficit de personal sanitari, aquesta legislatura hem
recuperar 1.500 persones, i aquestes 900 més en un any,
destinades sobretot a reforçar el sistema sanitari en el seu
conjunt. Per tant hi ha dèficit de personal sanitari? Sí,
probablement com a tot l’Estat espanyol, o manco que a l’Estat
espanyol, i hagués estat molt pitjor si no haguéssim recuperat
tot el que hem recuperat. S’han incrementat molts de drets:
carrera professional, prestacions, residents... És a dir, crec que
el pressupost del capítol 1 queda bastant clar la importància
que té per a aquest govern.

L’Agència de Salut Pública permet ser més àgils. Ja està.
No substitueix res, forma part de la Direcció General de Salut
Pública, igual que GESAIB no ha substituït l’Ibsalut, en forma
part, és un instrument que serveix per ser més àgils.

A Salut no sé quina referència fa, Sra. Diputada, perquè
tenim els mateixos càrrecs que tenien vostès però estam fent
front a una pandèmia, i el que li puc assegurar és que falta gent;
en aquests moments a Salut li puc assegurar que falta gent.

El complement de Canàries ho hem explicat. Aquí tenim
unes partides en els pressuposts que s’han anat incrementant al
llarg del temps -hora de guàrdia, carrera professional, etc.-, que
no s’han incrementat a altres bandes; ho ha explicat molt bé el
Sr. Ensenyat. Per tant el punt de partida no és el mateix en cap
cas, i crec que això també s’ha de reconèixer.

Quant al servei d’hemodiàlisi a Formentera, ho estam
estudiant, estam estudiant les possibilitats; són pocs pacients,
d’entrada suposa el desplaçament d’un nefròleg que no tenim
a l’Hospital d’Eivissa per poder desplaçar per atendre tres
pacients, quan a l’Hospital d’Eivissa aquest mateix nefròleg
n’atendrà cada dia vint, vint-i-cinc o més, en funció de
l’activitat que faci. Però així i tot estam treballant, estam
pensant a veure si podem millorar l’estada d’aquests pacients
d’hemodiàlisi.

Quant a... las externalizaciones, me decía, Sr. Diputado,
estamos trabajando con el transporte programado; ya
internalizamos el urgente, el programa es mucho más amplio,
es un volumen muy, muy grande, y se está trabajando, y
esperamos que en 2022, un proceso complejo, ojalá
pudiéramos tenerlo también internalizado.

Y en cuanto a las residencias privadas intervenidas, la
verdad es que no; estamos..., bueno, hemos dado apoyo en esta
crisis a todo el mundo. Al final para nosotros son personas que
están en una residencia que tienen derecho a la asistencia
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sanitaria, igual que cualquier ciudadano. Por tanto, si
necesitan un apoyo extraordinario por parte de salud, pues, lo
van a tener, igual que cualquier otro ciudadano lo tiene en su
domicilio.

El Sr. Gómez em deia, què em deia? És que..., els plans
específics per a malalties minoritàries s’està treballant també.
És veritat que la subdirecció d’atenció a la cronicitat, amb tot
l’equip de cronicitat, està en aquests moments al cent per cent
dedicat a la pandèmia, a l’atenció precisament de la gent gran,
discapacitada, vulnerable, etcètera, però tenim en el nostre
itinerari poder donar una millor resposta sobretot més
coordinada, que és el que més ens demanen. 

No em parli de la tercera onada, Sr. Diputat, encara estam
a la segona i sí que tenim l’estoc en principi per a quatre mesos.
Ja he explicat que l’empresa, l’agència és un ens instrumental
i el que pretén és que sigui, que ens permeti ser més àgils. 

Crec que ha estat vostè que m’ha demanat per empreses
mallorquines que poguessin estar..., ara les hi compram bates,
hidrogel i treballam també amb una empresa per veure si en els
propers mesos podrien ja fabricar i comprar-los les mascaretes
FFP2 aquí a Balears. Seria també una molt bona notícia no
dependre del mercat estranger i a més estimular el sector
industrial propi de les Illes.

Sr. Ensenyat, ha fet aquesta reflexió que em sembla molt
interessant que és el punt de partida de 2015 quant a sous i el
punt d’arribada o com estam en aquests moments. El record del
finançament de la salut mitjançant impostos també em sembla
molt encertat, perquè a vegades sembla que se’ns oblida.

Sra. Ribas, se explica usted tan bien, se explica usted tan
bien que la entiendo perfectamente. A ver si me entiende usted
igual de bien que la entiendo yo. Lo primero que le tengo que
decir es que no hacemos contratos ilegales, no hacemos
compras ilegales. Quiero que le quede muy claro, no hacemos
compras ilegales. Yo la entiendo perfectamente, no soy tonta,
usted tampoco, y nos entendemos, si nos escuchamos creo que
nos podemos entender. 

Cuando se agota un contrato y por lo que sea no se ha
podido llegar a tiempo, por los recursos que se han presentado
para su..., vamos..., para la resolución del contrato se han
presentado recursos y no llegas a tiempo, ¿que dejamos los
hospitales sin limpiar, la comida sin dar? Por lo tanto,
evidentemente que no son contratos ilegales y evidentemente
que está sucediendo en todo el territorio. La garantía que
damos en esta comunidad autónoma, que a lo mejor no se da
en otros territorios, es que precisamente pase por el Consell
Consultiu. ¿Qué nos lo dicen? Sí, no utilicen ese
procedimiento de forma habitual, no lo utilicen de forma
habitual, pero es que no queda más remedio. ¿Qué hacemos
cuando se acaba un contrato y nosotros queremos licitar un
contrato y se ponen recursos y más recursos y no llegamos a
tiempo? El servicio se tiene que seguir dando. Normalmente y
la mayor parte, y usted lo ha dicho, de los productos que se
compran de esta manera, sin contrato, son productos de
farmacia hospitalaria. Lo ha nombrado en no sé cuántos
dictámenes del Consell Consultiu.

Por tanto, ya le digo, usted se explica muy bien, yo la
entiendo perfectamente y seguro que usted me entiende igual
de bien.

Sra. Sureda, l’increment pressupostari és cert que hi ha
hagut uns anys on hi ha hagut aquest increment pressupostari,
però després que es destini a unes partides o a unes altres això
també és potestat de cada govern. Crec que en aquesta
comunitat autònoma l’aposta pels serveis públics ha estat també
una constant, una constant.

Els endarreriments de carrera no estan negociats amb els
sindicats, no ho estan, quan es varen pactar no es varen
contemplar els interins i per tant aquesta negociació encara no
està feta.

La construcció dels centres de salut passa un poc el mateix.
Si nosaltres traiem la licitació dels centres de salut enguany,
l’adjudicació d’aquesta licitació serà a finals de l’any que ve
probablement. Per tant, l’espai de temps que queda per iniciar
la construcció és molt petit durant l’any que ve.

Després, quant a les activitats, que em comentava, totes les
activitats són estudiades perquè tota la normativa COVID és
estudiada, però què ens preocupa sobretot? Les activitats a
l’interior; els parcs infantils, l’oci infantil, aquest tipus de parcs
infantils quan són a espais tancats s’han..., o sigui, és molt
important la ventilació, que no siguin espais interiors i que no
hi hagi concentració de persones i això. Tots quan veiem els
tipus d’activitats, doncs, també en funció del que han dit els
experts, doncs se sap el nivell de risc i per això s’ha de
compassar. Jo els ho dic, tant de bo puguem millorar la situació
epidemiològica aquestes dues setmanes i per tant es podrien
flexibilitzar mesures, com s’ha fet a Menorca i a Formentera. 

El centre de salut d’Alaior, Sra. Font, els centres de salut
que he anomenat, que seria un segon paquet de centres de salut,
és per fer el concurs d’idees, concurs d’idees, doncs, es
presenten els arquitectes, dissenyen tal, es dóna un premi i està
al voltant de..., no sé si són 10.000 el guanyador i 5.000 el
segon, una cosa així, són uns 15.000 euros per centre de salut
que és el que podríem fer d’aquest segon paquet de projectes.

Jo esper amb aquestes explicacions que tenguin més clar el
rumb de la Conselleria de Salut, un poc poder explicar a la
ciutadania què esperen els ciutadans. Jo tenc clar que els
ciutadans esperen que en tenguem cura, esperen que tenguem
cura dels seus i dels vulnerables, dels nins, dels padrins, que
facem feina per a ells, que els proporcionem recursos, que
siguem honests i que els escoltem, que els puguem donar
esperança, que dialoguem entre nosaltres i crec que és
important acostar postures perquè hem de fer front a una
amenaça molt gran per a la salut, la més gran en la història
recent de la humanitat. 

Per tant, a la Conselleria de Salut, als centres assistencials
hi fan feina persones d’ideologies diferents, aquests 18.000
treballadors de l’ib-salut, i tothom fa feina en equip. Jo és un
poc el que crec que hem de fer dia a dia, estic envoltada de gent
molt treballadora, honesta i amb vocació de servei públic. Per
tant, gràcies a tots i a totes, vostès diputats i diputades, però
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sobretot també a tots els professionals que fan feina per una
sanitat pública digna.

Moltíssimes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Una vegada acabat el debat
volem agrair, com no podria ser d’una altra manera, la
presència de la consellera de Salut i Consum, la Sra. Patrícia
Gómez, i la dels seus acompanyants.

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