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LA SRA. PRESIDENTA:

Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a
comenzar ya la sesión de hoy, siguiendo la Comisión de
Hacienda, la nueva comparecencia. Y en primer lugar els
demanaria per favor si hi ha substitucions. 

EL SR. BONA I CASAS:

Carles Bona substitueix Maria Antònia Truyols.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Isabel Borrás substitueix Antoni Costa. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Núria Riera substitueix Sebastià Sagreras.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez substitueix Marc Pérez-Ribas.

LA SRA. PONS I SALOM:

Lina Pons substitueix Pep Melià.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Antonio Sanz substitueix Josep Castells.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Cristina Mayor substitueix Antònia Martín.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Crec que està tothom ja. Parlarem després
del Grup MÉS per Mallorca, si arriba.

Compareixença de la consellera de Salut i Consum per
informar sobre el Projecte de llei RGE núm. 12117/21, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2022 (escrit RGE núm. 12118/21). 

Començam doncs l'ordre del dia, que consisteix en la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, per tal
d'explicar el pressupost de la seva conselleria per a l'any 2022,
RGE núm. 12118/21. 

Assisteix a la sessió la consellera de Salut i Consum,
Patricia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Guadalupe
Pulido i Román, secretària general; de la Sra. Maria Antònia
Font i Oliver, directora general de Salut Pública i Participació;
de la Sra. Asunción Sánchez i Ochoa, directora general de
Recerca en Salut, Formació i Acreditació; del Sr. Juli Fuster i
Culebras, director general del Servei de Salut; del Sr. Félix
Alonso i Cantoné, director general de Consum; del Sr. Manuel
Palomino i Chacón, director de Gestió i Pressuposts del Servei
de Salut; del Sr. Pedro Macías i Rodríguez, cap del gabinet de
la consellera; de la Sra. Olivia Navarro i Martín, cap de Premsa
de la conselleria; del Sr. Enaitz Iñán i Cledera, assessor de la

conselleria; i de la Sra. Miríam Muñoz i Resta, assessor
parlamentària.

Per començar, donarem la paraula a la consellera Patrícia
Gómez i Picard, de Salut i Consum perquè faci l'exposició dels
seus pressuposts, sense límit de temps.

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

Gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. Avui ens
reunim per tractar el pressupost de la Conselleria de Salut i
Consum per a l'any 22. Em correspon fer-ne la presentació i
posteriorment debatre amb vostès la seva adequació a les
necessitats sanitàries dels ciutadans d'aquestes illes. 

El pressupost és el resultat d'una feina intensa, entre els
membres de la Conselleria de Salut i Consum i de la
Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Vull donar-los
gràcies a tots i també a l'equip de la conselleria que
m’acompanya, ja els ha nomenat la presidenta, no els tornaré
nomenar. Per a nosaltres suposa una responsabilitat immensa,
l'elaboració d'uns comptes que han de donar continuïtat i
millorar un sistema de salut que volem que sigui, a més de
públic, resolutiu, humà, per a tothom, equitatiu, proper,
accessible, modern, innovador, ben finançat i solvent. 

Volem donar continuïtat a un sistema de salut, el nostre, el
balear, que s'ha mostrat molt fort durant la pandèmia de la
COVID-19. Sempre recordarem les 1.113 persones que han
deixat la vida, que han mort a les Illes Balears a causa de la
COVID. Vull enviar a les seves famílies i amics una salutació
molt afectuosa. També és un bon moment per recordar les més
de 100.000 persones que han emmalaltit a la nostra comunitat
autònoma. D'altra banda vull recordar que la COVID-19 encara
té unes conseqüències catastròfiques sobre la salut de les
persones en els països en els quals la població té dificultats per
accedir a la vacuna o on la població simplement no es vol
vacunar de forma massiva. El nostre parlament també és un bon
lloc per manifestar aquestes desigualtats. 

En aquest sentit, a les Illes Balears tenim molta sort, hem
disposat de vacunes des de fa gairebé un any i el 83% de la
població té ja la pauta completa. En bona part, gràcies a la
resposta de la ciutadania davant la vacuna, la incidència i els
ingressos hospitalaris s'han reduït durant els darrers mesos.
Així doncs, vull tornar donar les gràcies a les 870.000 persones
que s'han posat almanco una vacuna contra la COVID-19 i als
18.000 treballadors de la Conselleria de Salut que han
continuat fent feina al peu del canó. Sobre la pandèmia, donaré
més detalls en un moment. 

Enguany la Conselleria de Salut i Consum ha hagut de
tornar centrar molts d'esforços a combatre el coronavirus, sense
perdre de vista la resta d'activitats assistencials i no
assistencials i, sobretot, sense oblidar la nostra premissa
principal: donar continuïtat i potenciar un model de política
sanitària que mereixen els ciutadans d'aquesta comunitat
autònoma, que afavoreix la salut de les persones, sense
discriminacions i que ens protegeix a tots de les amenaces
sanitàries. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112117
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202112118
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Durant la intervenció, faré referència breument a la situació
epidemiològica de la COVID-19, també breument a la feina
duta a terme per la conselleria durant l'any 2021 i, de manera
més extensa, com no pot ser d'una altra forma, al pressupost del
2022 i als principals projectes, que enguany faré per direccions
generals. 

Quant a la situació epidemiològica i assistencial de la
COVID-19 i de la campanya de vacunació, en aquests
moments, fa uns dies, fa dos dies en concret, la incidència
acumulada era de 120 a les Illes Balears; ahir ja era de 133, si
no record malament. S'ha incrementat des de fa un mes, s'ha
incrementat en un 50% aproximadament. Per illes, l'illa de
Mallorca té una incidència a 14 dies de 110; Menorca de 234;
Eivissa de 110 i Formentera de 75. 

En els hospitals hi ha o hi havia 44 persones ingressades
amb COVID-19 i a les UCI, 29. Si comparam aquestes dades
amb les d'altres moments, com els viscuts entre el gener i febrer
d'enguany, o el juliol i l’agost, sense dubte estam davant d'una
situació assistencial millor. No obstant això, continuam
pendents de l'evolució dels contagis, en un moment en què el
virus de la grip també pica a la porta. 

Per això des de dia 4 de novembre, duim a terme la
campanya de vacunació combinada de tercera dosi de COVID
i vacunació de la grip per persones més grans de 69 anys. Hem
citat més de 40.000 persones cada setmana i el dia 22 es podrà
començar, o ja es pot començar a telefonar per demanar cita per
a la vacunació de la grip, per a la resta de la població de risc,
persones més grans de 65 persones, persones amb malalties
cròniques, o immunosupressió, personal sanitari i sociosanitari
o de serveis essencials, dones embarassades etc. Justament ahir,
vàrem donar el telèfon de citació. És un telèfon específic
d'Infogrip. 

A més, la vacunació contra la COVID per a totes les
persones que no han rebut la pauta completa, continua oberta.
Es pot anar sense cita prèvia a Son Dureta o el Vacubús que
avui està instal·lat a Inca, com saben també, aprofitant el
Dijous Bo, atès que és una festa multitudinària. També es pot
demanar cita a qualsevol centre de salut. De la mateixa manera,
insistim en el bon ús de la mascareta en els espais on no es
poden mantenir les distàncies. Aquest Nadal, esperem que sigui
molt diferent al de l'any passat, però continuam demanant
màxima responsabilitat individual i col·lectiva.

Quant a l'any 2021, consider un exercici de responsabilitat
i també de transparència, poder parlar dels projectes i de
l'activitat duta a terme des de la conselleria durant aquest any.
El pressupost d'enguany ha estat de 1.933,2 milions d'euros,
suposava 206 milions més que l'any anterior i hem mantingut
l'activitat dels recursos assistencials per la COVID, són molts,
cada vegada que fem un recull de totes les activitats, és veritat
que un s’adona de la gran feina que han fet tot amb tots els
professionals no sanitaris i sanitaris, perquè posar en marxa la
central de coordinació, les unitats volants d'atenció al
coronavirus, que saben que atenen en els domicilis,
InfoCOVID, EduCOVID, kidsCOVID, turismeCOVID,
COVIDexprés,..., és veritat que hem utilitzat, crec, totes les
paraules disponibles associades a COVID; hem fet centenars de
milers de proves diagnòstiques, hem implementat els plans de

contingència en els hospitals quan ha estat necessari,
contínuament, he de dir, amb la reserva 1.000 de llits d'atenció
coronavirus a hospitalització i uns 340 que han estat sempre
disponibles a les UCI. 

Hem fet servir hotels pont a totes les illes. En alguns casos
hem hagut de medicalitzar. Hem atès les residències de gent
gran, ingressant els positius i fent cribratges periòdics, que
continuam a residències professionals. S'han inoculat gairebé
1.650.000 vacunes, pràcticament a tots els llocs on es pot
vacunar, Son Dureta, poliesportius, recintes firals, centres de
salut, residències, domicilis, fins i tot ara l'autobús; hem fet més
de 800.000 controls als viatgers nacionals en els ports i
aeroports, amb la qual cosa s'han aturat més de un 1.500
cadenes de contagi; s’han fet propostes gairebé setmanals al
Consell de Govern per protegir la salut de les persones. Jo
mateixa he firmat un gran nombre de resolucions.

Les propostes sempre han estat acompanyades per un
informe tècnic del Comitè de Gestió de Malalties Infeccioses
i s’han basat en l'evidència científica, han obtingut el vist-i-plau
del Tribunal Superior de Justícia a les Balears quan s'ha
demanat, i aprofit per donar les gràcies als Serveis Jurídics de
la Conselleria de Salut i Consum i a l’Advocacia de la
comunitat autònoma, perquè la feina ha estat molt intensa cada
dia de la setmana, inclosos els dissabtes i diumenges fins a ben
tard a hores del vespre, i sempre molt coordinada.

Tot això ho hem fet amb la col·laboració també de la resta
d'institucions com els ajuntaments, els consells, el Govern
central, les patronals, els agents socials, AENA, ports, els
mitjans de comunicació i fins i tot podem dir evidentment els
ports de Balears o l’exèrcit.

Assistencialment, entre gener i setembre del 2021, s’han fet
293.000 primeres consultes hospitalàries, un 20,8% més que a
l’any 2020. Quan a les consultes a primària, la xifra és molt
important, en duim 7.790.000, en aquests moments n’hi ha
1.300.000 més que l'any passat. Ho vaig dir en el Ple de
dimarts, l’atenció als pacients crec que millora, augmenta
mentre ho intentam i disminuïm la demora mitjana. Vol dir que
anam en bona direcció tot i que és cert que hem de fer
moltíssima feina en aquest sentit.

Hem avançat en la construcció i la reforma de noves
infraestructures hospitalàries, continuam amb la reforma de
l’antic recinte de l’Hospital Psiquiàtric, que saben que ara és el
parc sanitari de Bons Aires. Hem iniciat la reforma de
l'Hospital Comarcal d’Inca; d’aquí poc adjudicarem les obres
de la reforma de l'Hospital de Manacor el qual duplicarà la seva
superfície; el 061 té una nova seu a Mallorca, també la tendrà
Formentera, com varen anunciar les presidentes tant del Govern
com del consell, divendres de la setmana passada. A
Formentera també s’habilita l’hospital per poder acollir
l’hemodiàlisi i es treurà aquests dies el concurs de construcció
de nous centres de salut d'Atenció Primària de Mallorca.

Estam en procés també de renovar pràcticament tota la
tecnologia diagnòstica dels hospitals públics; s’ha reformat
integralment el laboratori de salut pública; hem posat en marxa
la prestació de l'eutanàsia; hem assolit la fita històrica fa pocs
dies de fer el primer trasplantament de fetge en aquesta
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comunitat autònoma; hem aprovat una nova llei de salut
pública, gràcies a tots vostès; hem invertit en recerca sanitària
a través de l'IDISBA; hem continuat amb l’estabilització de
llocs de feina, en total el 2021 s’hauran adjudicat 2.073 places
mitjançant els processos d’oposició, recentment 1.119
infermeres i comares ja s’han incorporat. I tot això és gestió,
molta gestió, amb un equip de gestió molt bo, jo sempre dic
que el millor d’Espanya, i moltíssima feina.

Tot això és el que ens toca fer, així ho va voler la ciutadania
quan ens va triar a partir de l'any 2019.

Quant als pressuposts del 2022, el que tenim molt clar és
que la ciutadania vol uns serveis públics molt forts que
responguin davant les necessitats de salut. Per primera vegada
el pressupost de salut superarà els 2.000 milions d’euros, en
concret, 2.010,6 milions d’euros, són 76,7 milions d’euros més
que enguany i suposa un increment del 4%. És el 38% de la
despesa no financera de tota la comunitat autònoma i el 55%
del pressupost social, com saben és el major pressupost de tota
la comunitat autònoma, de totes les conselleries vull dir. És
difícil destacar un únic aspecte d’aquest pressupost més gran de
la història de la sanitat de les Illes Balears, que suposa un
increment del 50% respecte de 2015.

Malgrat això, si parlam de programes sí que voldríem
destacar i fer una referència específica a l’Atenció Primària, ja
ho va destacar la consellera d’Hisenda a la seva presentació,
Atenció Primària comptarà amb 497,2 milions d’euros, són
36,5 milions d'euros més que enguany, un 9% més, és el
pressupost més elevat de tota la comunitat autònoma. Aquests
pressuposts, evidentment, ho poden imaginar, inclou la
farmàcia comunitària.

Amb el paper que ha tengut l’Atenció Primària front a la
COVID durant la pandèmia, ja li he dit en moltes ocasions que
s’ha actuat com a un autèntic mur de contenció per protegir la
salut dels ciutadans, per protegir també els hospitals d'un
col·lapse que era assegurat, i així s'ha demostrat amb les
comunitats autònomes que han apostat per l’Atenció Primària,
no han tengut aquest col·lapse hospitalari, al contrari de les
comunitats autònomes que no ho han fet. 

Per direccions generals, la Direcció General del Servei de
Salut disposarà de 1.972,5 milions d’euros, és un increment de
78 milions, és un 4,11 més que l'any passat, o sigui, que
enguany, perdó. Són 609,6 milions d’euros més des de l'any
2016, això vol dir que és una mitjana d’increment de 100
milions d’euros cada any.

En què utilitzarem aquest pressupost? Doncs, per capítols,
el capítol 1 per donar més estabilitat als professionals. El
capítol 1 del pressupost del Servei de Salut s'incrementa en
38,9 milions d’euros respecte de l’any 2021, el total, perquè
se’n facin una idea, són 951,6 milions. Pràcticament o gairebé
la meitat del pressupost, com veuen, es dedica als
professionals.

El 2022 continuarem la implementació del Pla
d'estabilització de recursos humans, per al 2022 està prevista la
consolidació del personal eventual en interins, la qual cosa farà
que 2.305 persones que ara mateix tenen un contracte eventual

amb el Servei de Salut passaran a ser fixos o interins, amb tots
els beneficis que això comporta. Dins aquestes 2.305 places es
creen 1.190 places noves estructurals, jo crec que també és el
major increment que s’ha reconegut ara mateix a la plantilla
actual del Servei de Salut, 1.190 places estructurals més.

Vull reiterar que el sistema sanitari depèn dels seus
professionals i per això apostam per les plantilles estables.
Aprofit per anunciar que destinarem 6 milions d’euros a la
contractació de nous professionals. Tenim plans específics, la
major quantia d'aquesta partida es destinarà al que en diem Pla
Eivissa, és un pla específic per a l'illa d'Eivissa per contractar
nous professionals. També tenim el Pla Menorca, amb menor
quantia, dimarts els vaig poder donar ja unes pinzellades que
contractarien un nou rehabilitador, un nou radiòleg, per
exemple.

Tenim també un pla específic per a salut mental, que els puc
dir que aproximadament són uns 16 treballadors més dins l'àrea
de salut mental.

I un pla per fer front a les noves prestacions, com saben
hem posat hemodinàmica a Eivissa, una nova hemodinàmica a
Son Llàtzer, uns nous equips de radiologia a Menorca, tot això
requereix més professionals. I també, com hem comentat abans,
el trasplantament hepàtic requerirà d’un increment de plantilla.
Per tant, aquestes noves prestacions també s’inclouen en aquest
capítol de contractació de nous professionals.

Després tenim un pla específic per a Atenció Primària, que
aquest està inclòs dins el pressupost de primària, no en aquests
6 milions, però volia també fer referència al Pla d’Atenció
Primària.

En relació amb el capítol 2, que saben què és el que fa
referència a compres de béns i serveis, el Servei de Salut
destinarà 640,7 milions d’euros. Jo aquí vull fer una referència
molt especial a la Central de compres, que s'ha pogut
desenvolupar aquests darrers anys, d'una manera molt
important, això suposa: abaratir costos mitjançant les compres
centralitzades, continuar augmentant el catàleg de productes,
tenir manco reconeixements de deutes, poder fer els concursos
alhora, i crec que també s'ha de destacar la seva feina, a
vegades invisible però fonamental, durant la pandèmia perquè
han hagut de posar a l'abast, evidentment, tots els recursos que
han estat necessaris. 

També hem de veure com, any rere any, s'incrementa la
cartera de serveis sobretot el que fa relació als nous fàrmacs.
Els nous fàrmacs hospitalaris suposen una gran quantia en el
capítol 2, és molt destacable; s'incrementa any rere any al
voltant d'un 9%, és un capítol que sempre preocupa als gestors
perquè, els pos un exemple, fa relativament poc temps es va
aprovar un tractament, les passes són, quan són tractaments
molt específics, que ho demani el Servei Clínic, que ho provin
les comissions del Servei de Salut, que després s'autoritzi per
part del Ministeri de Sanitat, i llavors és quan es pot utilitzar el
medicament, quan són -ja dic- medicament molt específics;
aquest, en concret, és un medicament que s'utilitza per a
l'atròfia muscular, el final, que té un cost..., encara no és al
mercat, ara és un ús compassiu el que estan fent, i tenia un preu
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d’1,9 milions d'euros, per pacient; han aconseguit baixar el preu
fins a 1,3 milions d'euros per a un pacient.

Es poden imaginar que, si tenim varis pacients amb aquesta
malaltia que s'han de beneficiar d'aquest tractament, suposa una
inversió molt gran. I això vol dir que en aquesta comunitat no
negarem mai un tractament a ningú, per molt costós que sigui,
i sobretot sempre que pugui ajudar a superar una malaltia.

En relació amb el capítol 4. La major partida és el que fa
referència a la farmàcia ambulatòria, a les farmàcies
comunitàries. Té un increment d'un 3,2%, s’hi destinen 288
milions d'euros, 26 milions i mig més que enguany i, com els
deia, l'objectiu fonamental és assegurar les 12 mensualitats de
les farmàcies comunitàries que pagam cada mes. 

També en aquest capítol 4 hi ha la transferència a GESAIB,
que també crec que és un bon moment per reconèixer la feina
que ha fet aquesta empresa i, sobretot, les possibilitats que ens
ha donat d'agilitat a l'hora de contractar. Pensin que
l'administració pública és habitualment lenta, ha de passar
molts de filtres, molt de control, les empreses públiques també,
els passen, però ens permeten una major agilitat; i gràcies a
GESAIB idò s'han posat en marxa tots els centres de vacunació,
els controls de ports i aeroports, i s'ha pogut reforçar la Central
de coordinació, per exemple, que també hi ha moltíssims
tècnics fent feina a la Central de coordinació. Hem creat molts
de llocs de feina...., s'han creat molts de llocs de feina i, per una
altra banda, crec que la feina ha estat impecable, sempre en
coordinació amb totes les institucions i sobretot donant resposta
immediata, i els dic immediata, perquè s'han fet coses en un
temps rècord, a la major velocitat possible. Per tant, tot el meu
reconeixement a tots els professionals també de GESAIB.

El el capítol 6 correspon a inversions, i és un dels que més
augmenta. L'increment és d'un 159% perquè s'hi destinaran
84,8 milions d'euros, 52 milions més que enguany. Aquest
capítol, com veuen, multiplica per tres el pressupost d'enguany.
Des de 2015 saben que dedicam esforços considerables a fer
inversions, després d'anys de desinversió i de retallades. Un
esment especial mereix l'esforç que s'ha fet des del departament
de Gestió del Servei de Salut, que també ens acompanya el
director econòmic i de pressuposts del Servei de Salut. 

Crec que..., és que no tenc paraules d'agraïment suficient
per veure..., o sigui per veure com els projectes agafen camí i
arriben a la seva realitat. També es fan arribar el major nombre
de projectes finançats per la Unió Europea, això és com saben
moltíssima feina, tant de fons React, o INVEAT, o FEDER.

De fons INVEAT, per exemple, tenim 23 milions d’euros
per a enguany, i en total parlam de fons finalistes de 43,1
milions d'euros. Perdó, el Pla INVEAT són 12 milions d'euros
per a enguany, però són 23 en dos anys, són 12 per a enguany,
és un pla d'inversions d'equips d'alta tecnologia aprovat pel
Ministeri de Sanitat, ja està aprovat, ja..., està autoritzat,
diguéssim, ens permetrà renovar tots els equips d'alta
tecnologia més antics i obsolets, i ampliar també el parc
tecnològic d'una manera planificada i ordenada per a tots els
centres. Això es tradueix en nous acceleradors lineals,
tomògrafs, aparells de ressonància magnètica, de PET TAC,

angiògrafs vasculars, etc. En el final, es tradueix també en
poder fer més i millors proves diagnòstiques. 

Els fons europeus finançaran l'arribada de 80 noves
ambulàncies amb la darrera tecnologia per al transport urgent
del SAMU 061, enguany es faran els concursos i esperam que
la nova flota de les 80 ambulàncies es pugui incorporar el gener
del 2023. Com saben, el projecte arquitectònic de la nova base
del SAMU a Formentera està enllestit, dissenyat per l'Oficina
tècnica de projectes del Servei de Salut, esperam poder-lo
presentar en breu, també, que es pugui licitar el projecte durant
el darrer trimestre de l'any que ve, i que es puguin començar les
obres a finals de l'any que ve. Aquesta inversió està
pressupostada amb 1,9 milions d'euros i suposarà una base
pròpia del 061 a Formentera.

Una part important de les inversions del 2022 aniran
destinades a consolidar la passa endavant que s'ha fet en els
grans projectes tecnològics per unificar sistemes d'informació,
també, de tots els hospitals i d'Atenció Primària, història clínica
electrònica comuna, la BDAC que és una base de dades
assistencial corporativa, el SISN2... Hi ha molts de projectes
d'informació i es destinarà una inversió de 8 milions d'euros.

Com abans he fet esment, l'any vinent s'adjudicarà, si tot va
bé, la concessió d'obra de nou centres sanitaris a Mallorca: el
de Son Ferriol, Bons Aires a Palma, Trencadors (Llucmajor),
Pollença, Artà, la unitat bàsica de Santa Margalida, Consell,
Montuïri i Sant Joan.

A més, està previst treure el concurs d'idees dels centres de
salut de Pere Garau, el PAC de la Soledat a Palma, el centre de
salut de Llucmajor, el centre de salut de Campos, el centre de
salut de Bunyola, el nou centre de salut de Manacor, el centre
de salut d'Alaior a Menorca, el centre de salut de Santa Eulària
a Eivissa, i la unitat bàsica també de Puig d'en Valls a Eivissa;
la licitació i l'ampliació del centre de salut de Santa Maria a
Mallorca, els projectes de Canal Salat i SUAP de Maó a
Menorca, i l'ampliació de l'àrea de rehabilitació de la Unitat
Bàsica d'Es Mercadal també a Menorca.

També hi ha prevista una inversió de 2,4 milions d'euros al
Parc sanitari de Bons Aires, ja saben, l'actual recinte de
l'Hospital Psiquiàtric però que ja volem que sigui, que es digui,
Parc sanitari de Bons Aires, reforçam tot el projecte d'atenció
a la salut mental i la renovació dels seus edificis. S'acaba
d'obrir, per cert, a l'edifici de Lluerna per patologia dual,
aquests dies. 

Les inversions previstes per al proper any també preveuen
l'execució del Pla director de l'Hospital de Manacor amb 1,1
milions d'euros; també destinarem la mateixa quantia a la
reforma de la unitat d'hospitalització, com va fer de l'Hospital
General, i amb aquesta reforma de l'Hospital General es
culminarà la reforma de tot l'Hospital General, que és un
hospital emblemàtic. Que, els record, que en altres moments es
va plantejar el seu tancament. Per tant, crec que és molt
important aquesta aposta que té a veure, també té a veure, amb
l'atenció a la cronicitat i quedarà totalment reformat, enguany.
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No podem oblidar el gran projecte de recuperació de l'antic
hospital Verge del Toro, i com saben ja s'ha acabat la reforma
de Can Misses, que ha estat, aquesta, ha estat enguany i que
suposa també tenir una hospital d'atenció a la cronicitat, que és
el vell Can Misses. 

També estan en marxa i continuen les obres de l’hospital
d’Inca.

Durant el 2022 farem la presentació del projecte
arquitectònic del nou Son Dureta i continuarem avançant en
aquest projecte el qual és molt ambiciós, és molt gran i
requereix també de molts esforços.

A Son Espases, ara els diré el pressupost de les gerències
del Servei de Salut. Per gerències, l’Hospital de Son Espases
destaca, evidentment, com a l’hospital més gran, té un
pressupost de 433 milions d’euros, són 20 milions més que
enguany; l’increment més important és per al personal, que és
de 14,6 milions d’euros.

La Gerència d’Atenció Primària de Mallorca disposarà de
174 milions d’euros, un 12% més que a l'exercici del 2021, i
aquí vull posar-los una altra vegada l’esment i el focus que,
com poden veure, quan parlam de projectes i de propostes, som
conseqüents som coherents i els desenvolupam, no és parlar de
la importància de l’Atenció Primària ja està, la primera passa
que demostra la importància dels projectes és poder-hi dedicar
la inversió que mereixen i en aquest cas, com els he dit abans,
doncs l’increment major és per a Atenció Primària.

Atenció Primària continuarà apostant també per la formació
dels residents, com els he comentat en diverses ocasions hem
pogut passar de 21 a 50 les places de formació de residents de
medicina, de família i comunitària durant els darrers anys.
Tenim una Atenció Primària que és un referent a nivell
nacional per molts motius, ho he dit moltes vegades, durant la
pandèmia ha estat clau i ha estat un autèntic mur de contenció,
i els vull donar les gràcies. No només han fet front a la
pandèmia, sinó que no han deixat de treballar en projectes
innovadors, com, per exemple, les ecografies en els centres de
salut o formar els professionals perquè ho puguin desenvolupar,
un model que es replica ara a altres comunitats autònomes.

També vull fer una especial referència al Gabinet de
Recerca d’Atenció Primària on el nombre de publicacions
científiques és el tercer major de tot el país.

A l’àrea de salut d'Eivissa i Formentera li corresponen 150
milions d’euros, incrementa el capítol 1 un 12%. A aquesta
quantia hi hem d’afegir el pressupost de l’Hospital de
Formentera que serà de 7,3 milions d’euros.

A l’àrea de Menorca el pressupost és de 105 milions
d’euros, un increment del 6%, són 6,3 milions més.

I per acabar, la Gerència del 061 disposarà d’un pressupost
un 11% més elevat, en total seran 19,2 milions d’euros, gairebé
2 milions més, la qual cosa permetrà consolidar l’ampliació
dels seus recursos. En el 2022 es duran a terme les obres de la
nova base, a finals del 2022, del SAMU 061 a Formentera, com
els he esmentat abans en el capítol d’inversions.

I ara, si els sembla bé, passam a la resta de direccions
generals.

La Direcció General de Salut Pública i Participació
comptarà amb 25,2 milions d’euros, continuarem
desenvolupant polítiques de prevenció de la malaltia, promoció
de la salut entre la població i protecció. Per suposat
continuarem també amb la lluita contra les addiccions, contra
el càncer, contra l’obesitat, contra la transmissió de les
malalties infeccioses i amb la promoció d’entorns i estils de
vida saludables. Els programes de detecció precoç de càncer de
mama i còlon assoliran una major cobertura. Així mateix,
reforçarem la capacitat de resposta davant crisis sanitàries per
la qual cosa es finançaran projectes que millorin el sistema de
vigilància de salut pública.

Pressupostàriament, destaca l’increment de la partida per a
la compra de vacunes, que creix en 505.000 euros, fins arribar
a 9,5 milions.

També l’increment del finançament del nou laboratori de
salut pública, inaugurat enguany, i que, per al 2022, comptarà
amb gairebé mig milió d’euros més o sigui, perdó, mig milió
d’euros, que són 142.000 euros més, necessiten més
equipaments, equipaments més moderns i es fa aquesta aposta.

El Pla autonòmic de drogues tendrà un pressupost de
gairebé 310.000 euros, quasi 60.000 euros més que enguany.

El pressupost del 2022 ens permetrà culminar la creació i la
posada en funcionament de l’Agència de Salut Pública de les
Illes Balears, una agència que planificarà les polítiques de salut
i la prestació de serveis que formen part de la cartera de serveis
de salut pública, com els deia vigilància, promoció i protecció
de la salut. En definitiva, un organisme amb personalitat
jurídica i autonomia financera i plena capacitat per preservar la
salut dels ciutadans.

Aquest pressupost ens ajudarà a lluitar contra les
desigualtats socials en matèria de salut, més concretament en
qüestions de gènere.

Quant a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació
i Acreditació, el pressupost és de 3,5 milions d’euros, gairebé
600.000 euros més que l'any passat, inclou evidentment
l’aportació a l’IDISBA. Aquesta direcció general és conscient
que la situació actual de la investigació està condicionada per
la crisi de la COVID 19, però això proposa la posada en marxa
d'una nova etapa de la recerca sanitària a les Illes Balears a
través d'una nova estratègia; ja està aprovada aquesta
estratègia, el darrer patronat que hem fet des de la direcció
general, de l’IDISBA en aquest cas, entre els objectius de
l’estratègia s’hi troba fomentar la comunicació científica a
través de la difusió de l'activitat investigadora i divulgació de
la ciència cap a la societat; facilitar als professionals del
sistema sanitari públic la informació científica més rellevant a
través de la biblioteca virtual de Ciències de la Salut,
Vídeosalut.

La direcció general també promourà, com és lògic, la
coordinació i la formació dels professionals sanitaris,
continuarà amb el desenvolupament de la plataforma de gestió
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de la formació continuada i la implementació de la plataforma
de gestió integral de la formació especialitzada. També
impulsarà i mantendrà l'oficina de voluntats anticipades.

La direcció general, vull dir que també coordina, dins la
Conselleria de Salut, tot el que fa relació amb els projectes
europeus.

Quant a l’IDISBA, l’Institut d’Investigació de les Illes
Balears, acaba de ser acreditat per l’Institut Carles III, com a
centre de referència nacional per a la investigació de les
malalties infeccioses, els nostres punts forts s'han de reforçar
encara més i però això tendrà un pressupost d’1,6 milions
d’euros, que són 210.000 euros més que enguany. Fem una
aposta ferma per la investigació, com a generadora de
coneixements d’evidència científica, de captació de talent
professional, qüestions que han estat molt primordials durant la
crisi sanitària. L’IDISBA desenvoluparà un nou pla estratègic
de l’institut fins al 2024 que inclou la reacreditació per part de
l’Institut Carles III, per ser centre d'investigació de referència
nacional, amb la conseqüent possibilitat d'aconseguir
importants subvencions per als seus projectes com fins ara.

En relació amb la Direcció General de Prestacions i
Farmàcia, la direcció general tendrà un pressupost de 15,4
milions d’euros. Aquí els he de dir que no se sorprenguin,
perquè, efectivament, l’any passat el pressupost era d’l,7
milions, aquesta partida de 15 milions inclou 13,4 milions
corresponents als fons Next Generation que seran traspassats al
Servei de Salut per a la inversió en els equips d'alta tecnologia.

Aquesta direcció general continua totalment implicada amb
la implementació de la prestació de l'eutanàsia a les Illes
Balears, ara té com a objectiu l’elaboració del decret que
donarà forma definitiva a la comissió sobre l'eutanàsia la qual,
des del mes de juny, com saben, ja fa feina.

La Direcció General de Prestacions i Farmàcia continuarà
involucrada en el desenvolupament de les estratègies en salut
vigents a la nostra comunitat autònoma, les relacionades amb
les cures pal·liatives, la diabetis, les malalties rares, l’ictus, la
malaltia pulmonar obstructiva crònica, la malaltia renal crònica,
les malalties reumàtiques i musculoesquelètiques, la salut
cardiovascular, les malalties neurodegeneratives, la salut
mental, la seguretat dels pacients i l'abordatge de la cronicitat.
Iniciarem, entre altres plans o estratègies, com ara el darrer de
rehabilitació o el de dolor crònic. S’hi inclourà l’anàlisi de
l'impacte que la COVID 19 pugui tenir a l’hora de prioritzar
accions en les estratègies en salut; es continuaran impulsant
plans estratègics sectorials com el de resistència als antibiòtics
i es col·laborarà amb l'actualització del Pla de Salut de les Illes
Balears. També seran rellevants les tasques d'ordenació
farmacèutica, les relacionades amb l’ús racional del
medicament, amb el control dels medicaments i productes
sanitaris; el manteniment de la xarxa de farmacovigilància
fonamentalment per al seguiment dels tractaments i les vacunes
contra la COVID-19.

El Banc de Sang i Teixits, tot i que no és una direcció
general, sí que hi vull fer referència i agrair-los també la
immensa labor que fan dia a dia, tendrà un pressupost de 10,4
milions d'euro, 200.000 euros més. L’objectiu del Banc de

Sang, ja ho saben, és garantir el nombre suficient de donacions
de sang, de plasma i de plaquetes humans i dels seus derivats,
que siguin suficients per a les necessitats de la comunitat
autònoma. Així mateix potenciam i seguirem potenciant i
donant un gran impuls a les donacions de teixit humà i dotam
el Banc de Sang i Teixits dels recursos humans, tecnològics i
materials necessaris per aconseguir que tot això sigui possible.

Per acabar, la Direcció General de Consum tendrà un
pressupost de 2,5 milions d'euros, continuarà amb l'impuls de
l'administració de consum electrònica per facilitar el procés de
reclamacions dels usuaris amb el desenvolupament de
campanyes d'inspecció i control, amb atenció especial a la
venda per internet; culminarem la digitalització dels
procediments de reclamacions i sol·licituds d'arbitratge; es
reforçaran els programes educatius en matèria d'hàbits
saludables i el consum responsable, sostenible i segur,
especialment en presència del perfil de consum a les xarxes
socials i, finalment, s'aplicarà la nova llei de consum una
vegada passi tots els tràmits prevists d’aquests parlament.  

Volem que els pressuposts del Govern de les Illes Balears
per a 2022 siguin un exemple de bona gestió, estabilitat política
i bon govern. Són uns pressuposts històrics per molts de
motius, però sobretot perquè són els pressupostos més socials
i inversors de la història; perquè incorporen per primera vegada
el factor d'insularitat, 183 milions d'euros;  perquè s'han
aconseguit 300 milions de fons europeus; perquè superen els
2.000 milions  d'euros en Salut. Són uns comptes socials i
transformadors que prioritzen l'educació, la salut i els serveis
socials.

Si una cosa hem après d'aquesta pandèmia, que du camí de
complir dos anys, és que el sistema sanitari no pot fer aigües,
no pot fallar, ha de ser fort, ha de ser universal, ha de ser
equitatiu, ha de ser just, ha de ser solidari, però també eficient
i solvent. Ha de protegir la salut dels nostres fills, dels nostres
pares, dels nostres padrins i de nosaltres mateixos; ha de tenir
una cura especial de les persones vulnerables, de les persones
amb malalties cròniques i amb patologies mentals; ha de
procurar unes infraestructures hospitalàries i d'atenció primària
dignes; ha de fer que la demora assistencial sigui la menor
possible; ha de millorar el transport sanitari, tan l’urgent com
el programat; ha d'estabilitzar els llocs de feina i atreure talent
professional; ha de rebutjar els acomiadaments de
professionals, el tancament d'hospitals, de centres de salut i els
copagaments.

Vull tornar agrair la feina dels equips, tant del Servei de
Salut de la Conselleria de Salut, de totes les direccions generals
i de la Conselleria d'Hisenda i Relacions Exteriors. Durant
aquests dos anys durs i excepcionals hem procurat donar
respostes rigoroses, ràpides; hem tractat de ser resilients i no
perdre la perspectiva, a pesar de la incertesa d'alguns moments;
hem tractat de ser conseqüents i sobretot hem volgut protegir
i millorar la salut de les persones que viuen en aquesta terra.

Segons l’Institut Nacional d'Estadística les Illes Balears han
passat de ser la vuitena  comunitat en esperança de vida el 2019
a ser la primera el 2020. Les persones de Balears estan cridades
a viure una mitjana de 83,4 anys, és una de les esperances de
vida més grans del món. No ha estat cosa d'un dia ni de dos
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anys, ha estat cosa de fer les coses bé durant molt de temps.
Així, don gràcies a tots, però especialment als professionals de
la Conselleria de Salut i Consum i a les persones que viuen a
les Illes Balears, davant les quals assumim i assumirem la
responsabilitat de la nostra gestió.

Qued a la seva disposició per debatre els comptes que els he
presentat. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara correspondria a fer una
aturada de 45 minuts, però demano als diferents portaveus si
podem continuar, estan d'acord que continuem?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible) 

Sí, fem una aturada només de cinc minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Reprenem la comissió. Demanem a tothom... Doncs, una
vegada que la consellera ha fet tota l'exposició i sabent que
continuam, li he de demanar a la consellera si vol contestar
globalment o individualment?

Globalment, perfecte. Moltes gràcies. 

Començam ja la sessió de preguntes o observacions per part
dels grups parlamentaris, en primer lloc té la paraula, la
portaveu del Grup Parlamentari Popular la Sra. Isabel Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies presidenta, bon dia diputats diputades. Vull agrair
a la consellera i a tot l'equip que avui l'acompanya aquesta
compareixença, moltes gràcies pel vostre temps i voldria
agrair-los també la feina feta durant aquesta pandèmia a tots
vosaltres i a tot el vostre personal, i tenir també un record molt
sentit per a les 1.113 víctimes que ens han deixat. 

Em permetreu que, com que és la primera vegada que
m’enfront a un pressupost tan gros, avui no hi puc entrar amb
tot el nivell de detall que es mereix, però sí que he llegit
atentament les memòries i després d'aquests comentaris i
aquestes dades que ens ha donat la consellera, crec que podré
fer-los qualque pregunta. 

Primer de tot una petita observació i és veritat que és un
percentatge molt elevat, però sí que podríem aprofitar aquest...
que és manco de la despesa total, és manco important que altres
anys, però bé. I dels 2.000 milions més que tenim, seguim
mantenint els mateixos programes. 

Sobre el capítol 1, que ens ha dit que efectivament, ha pujat
un 4,26% més respecte a l'any 21, ens agradaria saber quina...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, es pot acostar més el micròfon?

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Gràcies. Si pensen fer oposicions i quines tenen previstes.
Si tenen previst equiparar el complement d'indemnització per
residència o almanco començar a fer-ho. I si tenen previst
augmentar les plantilles orgàniques d'Atenció Primària, perquè
si augmentam el pressupost, els augmentam les tecnologies i
ells segueixen sense tenir temps, poca cosa faran. 

Si hi ha qualque partida per a fidelització de professionals.
Hem de tenir en compte un repte molt important que tenim i és
de tornar fer atractiva aquesta comunitat. Tots recordam una
enquesta que hi va haver el 2017, que tot i haver passat una
crisi que no aturen de recordar-me, als professionals els
demanaven i era la comunitat autònoma més atractiva. Ara és
la comunitat autònoma menys atractiva. Qualque cosa han fet
malament. 

De les memòries també es desprèn que el programa 413G,
que són les partides per a la COVID, a Son Llàtzer, Manacor
i Formentera han baixat bastant. I ens agradaria que ens ho
pogués explicar. En definitiva, quants de professionals amb
aquests 6 milions d'euros, que ens ha dit, quants de
professionals i de quines categories pensen contractar? Això
refent al capítol 1. 

De formació sanitària especialitzada, que és el capítol 411,
ens agradaria saber si tenen previst acreditar places de geriatria,
per poder dotar aquests hospitals de mitja i llarga estada que
pensen obrir. I si tenen previst augmentar les places de
residents, sobretot de medicina i d’infermeria pediàtrica. I si hi
ha previst contractar qualque al·lergòleg per poder arribar a
tenir una unitat docent d'aquesta especialitat. 

Referent a les infraestructures, ens agradaria molt saber què
passa a Son Dureta, no veim cap partida. Tampoc no ha
mencionat per a res el centre de salut de Sa Teulera, perquè els
altres centres de salut, la reforma de Manacor i d'Inca, jo les he
llegides des de l'any 2015. Llavors sí que ens agradaria molt
saber la part de Son Dureta com queda. I a Menorca a veure si
pensen fer qualque infraestructura nova. 

També ens agradaria saber que tantes vegades li
demanàvem en el ple, tant el Partit Popular com els altres
partits que aquí avui ens acompanyen, quina partida té prevista
per a les llistes d'espera i per a aquesta oficina d'admissió
corporativa, que ja li han demanat un parell de vegades, a veure
quina partida i quina quantitat té. 

Del programa 412C del programa d'atenció sociosanitària
i salut mental, que és una partida molt important i que després
d'aquesta crisi, encara ho és més, des d'aquesta Comissió de
Salut i amb aquest poc temps que jo hi duc, hem demanat
diverses vegades i hem instat el Govern a fer moltes passes i
voldria deixar molt clar, perquè no hi ha cap dubte, que tenim
un molt bon pla de salut mental i el que hem de fer és seguir-lo
i avaluar-lo. I d'aquest programa ens interessaria molt saber
quina part està dedicada a cronicitat i quina part a salut mental. 

Del fil del Pla de salut mental, em permetreu que pegui un
bot fins al Pla autonòmic de drogoaddiccions. El Pla autonòmic
de drogoaddiccions té 100.000 menys que el 2015 i ja que és
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una patologia que ha anat augmentant demanam si ens ho
podria explicar. 

Referent a cures pal·liatives, és veritat que ens diuen que
augmentaran 16 treballadors, però ens agradaria saber de
quines categories. 

I ara passaré a les direccions generals de la conselleria. El
primer de tot que vull demanar a la secretària general és que em
diguin quina companyia elèctrica té contractada, per
contractar-la jo, perquè la partida és la mateixa, 159.000 euros,
que l'any passat. 

De la Direcció General de Salut Pública mirant la partida
d'ingressos vull remarcar que hi ha encara 22.000 euros
d'assajos clínics i 52.000 euros d'autorització administrativa
que pertanyen a la Direcció General d'Acreditació i Recerca.
Després els puc passar les partides.

I del pressupost de Salut Pública, dir-los que és un
pressupost que és veritat que ha augmentat, però tant la
directora general com la pròpia consellera sabran que és una
direcció general ... aquests doblers es reparteixen en dues
coses, en personal i en vacunes. En vacunes són 9,5 milions i
en personal gairebé la resta. Ens agradaria saber si les pròximes
dosis, si la tercera dosi de COVID, se’n seguirà fent càrrec el
ministeri o se n’haurà de fer càrrec la comunitat autònoma.
Quins programes de vacunació durà a terme i sobretot si es
posarà pneumococ,  perquè ja som de les darreres comunitats
que encara no el tenim. 

I en aquest programa, volem saber la coordinació de càncer,
quina partida tendrà càncer de còlon i quina partida tendrà
càncer de mama. Seguim amb el 29% de cobertura en el càncer
de còlon i també ens preocupa bastant. I càncer de mama,
hauríem de saber quant de personal després d'aquesta darrera
crisi... quin personal hi dedicam. 

Del Pla autonòmic de drogues ja n'he parlat. 

De la Direcció General de Farmàcia, voldríem saber si ha
fet una reserva de pressupost per una sentència que ha fet el
Tribunal Superior de Justícia, que ha anul·lat un concurs de
farmàcia del 2010. Crec que això serà molt important per a la
conselleria. I si tenen previst fer un altre concurs de farmàcia,
que el darrer va ser el 2015. I quin pressupost tenen per a les
estratègies de salut. I si es tornarà fer qualque pla de salut.
També voldríem saber la implementació...  la partida que
tendrà la implementació i la formació dels sanitaris amb la Llei
3/2021. I si les cures pal·liatives arribaran a totes les illes. Ha
dit que aquests 13 milions d'euros de la Direcció General de
Farmàcia van a renovar tecnologia. Ens agradaria saber si algun
podria anar a les estratègies de salut. 

De la Direcció General de Consum, veim que no hi ha quasi
cap inversió nova, però sí que baixen les inversions fetes per la
COVID. 

De la Direcció General d'Acreditació, Docència i Recerca,
llegint la memòria es veu que hi ha una proposta i és la posada
en marxa d'una nova etapa d'investigació sanitària a les Illes
Balears, que és una nova estratègia. Si ens ho pogués explicar

un poquet més, perquè no m'ha quedat molt clar. I ens agradaria
saber si hi ha qualque política de formació sanitària i qualque
pla d'inspecció, perquè hi ha més coses en aquesta direcció
general. I si es preveu fer en qualque moment qualque
programa d'acreditació dels hospitals. Només hi ha hospitals i
ens agradaria saber si les consultes i si tots els hospitals
d'aquesta comunitat autònoma, sobretot els privats, estan
acreditats o es pensen acreditar. I si pensam anar cap a una
agència de qualitat  o seguirà sent una sola persona. 

Per finalitzar, m'agradaria saber un poquet més el
pressupost que tendrà l'Agència de Salut Pública. I respecte del
programa de recerca 541A, ens agradaria que ens pogués
explicar els eixos d'aquestes quatre línies estratègiques que
defineixen l'estructura d'aquest pla, i com pensen que es poden
generar les estratègies de col·laboració pública i privada i quin
pressupost tenen les jornades i com es fomentarà la difusió. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Borràs. És el torn de la portaveu del
Grup Parlamentari Unidas Podemos la Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD. 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sra.
Consellera, per venir avui a explicar tan detalladament els
pressuposts i benvinguda vostè i tot el seu equip que
l'acompanya.

Des d'Unides Podem entenem que aquests pressuposts són
uns bons pressuposts, posem en valor tot l'esforç que ha fet
cada una de les direccions generals per poder fer que aquests
pressuposts surtin endavant i que sobretot garanteixin una
protecció per a la ciutadania, en aquest cas, i que garanteixin un
sistema de salut pública de qualitat. 

Dit això, entraré un poquet en detall a cada conselleria que
vostè ha dit. En matèria de la Direcció General de Serveis de
Salut, des d'Unides Podem ens preocupa molt el tema de salut
mental. Llavors, també li ha demanat en aquest cas la diputada
del Partit Popular, nosaltres li voldríem demanar també, perquè
les xifres de suïcidi són bastant preocupants aquí a les Illes
Balears, en general pertot, però a la nostra comunitat autònoma,
que és el que ens afecta, ens preocupen. S'han disparat
moltíssim les consultes en matèria de salut mental, en totes les
edats de la població, no hi ha un tram d'edat que destaqui, sí
que és veritat que es posa especial atenció a la gent jove en
aquest cas. Entenem que és necessari garantir l'atenció primària
que sigui ràpida perquè sigui eficaç a l’hora de la prevenció, de
la detecció i de l'atenció en aquest cas.

Vostè ha detallat a diferents moments de la seva intervenció
mesures referent a salut pública. M'agradaria veure, per favor,
si pogués detallar més en aquest cas quines són les millores
substancials en aquest pressupost que afecten en matèria de
salut pública. Així mateix també..., de salut pública no, perdó,
de salut mental, que és el que ha dit,  perdoni, és com el
llenguatge encara aquesta conselleria em costa una miqueta. 
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També li voldríem demanar per les millores substancials en
matèria també d'atenció primària. En aquesta pandèmia s'ha vist
la importància en matèria d'atenció primària i ens agradaria a
veure si ens pot detallar. Així com també per la reducció de les
llistes d'espera.

Quant a la Direcció General de Salut Pública, vostè ha
anomenat també el tema de la obesitat. Nosaltres entenem que
tenim un greu problema en salut pública amb el tema d’obesitat
i volem posar en valor, en aquest cas, amb el poc personal de
què disposa a la Direcció General de Consum que en aquests
pressuposts es reforcin els programes educatius en matèria
d'hàbits saludables, així com de consum responsable. Ho volem
posar en valor perquè sobretot afecta també molt la població
infantil, segons veiem darrerament amb totes les xifres que
surten i ens preocupa el tema de l'obesitat. 

Vostè, consellera, també ha comentat que hi ha hagut un
augment de pressupost a l'apartat de drogues. Ens agradaria
saber quins són els programes o quines mesures són les que es
milloren en aquests pressuposts en aquesta matèria de drogues. 

I també en aquest apartat simplement posar en valor la
major cobertura que també es dóna en aquests pressupostos a
la detecció precoç del càncer de mama i el càncer de còlon, en
el darrer trimestre s'ha aprovat diferents iniciatives en aquest
parlament i vull posar en valor que amb aquests pressupostos
s'augmenten aquests programes. 

Ja per finalitzar, sobre la Direcció General de Consum que
en aquest cas vostè ha dit que té 2,5 milions d'euros, també és
posar en valor el desenvolupament de campanyes d'inspecció
i control especialment a la venda per internet, una problemàtica
que ens afecta avui en dia i que es posen mesures. Volem
destacar que amb el poc personal i els pocs recursos de què
disposen es posen mesures en aquest sentit. 

Per la nostra banda res més, entenem que són uns bons
pressupostos. No obstant això, els estudiarem i si entenem que
s'han de fer algunes esmenes per poder millorar els pressuposts
per al benefici de tota la ciutadania, així ho farem a la
tramitació parlamentària. 

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Correspon ara el torn al
portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr. Juan Manuel
Gómez. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Molt bon dia a tothom. Esper no
reiterar alguna pregunta perquè tenc un directori de moltes
qüestions i tal vegada així tendrem més temps, a part que
contestarà a altres diputats el mateix que li podria demanar jo,
sobretot salut mental, etc.

Miri, vostè ha comentat el tema que s’incorpora el factor
d’insularitat als pressuposts, i m’ha agradat la idea, supòs que
és un tema transversal que ja es feia. Per tant, li deman que

especifiqui en quin sentit aquest factor d’insularitat
s’implementa al pressupost global de la conselleria, supòs que
en la línia d’equitat, si en línia de donar respostes a les
necessitats territorialitzades a cada una de les gerències de salut
i també dels hospitals.

Llavors, crec que és important que informi del pressupost
que hi va haver el 2021 inicial de l’execució que tendrà a 31 de
desembre, per conèixer la variació del pressupost que vostè ha
tengut a la conselleria, especialment al Servei de Salut. Sé que
som el mes de novembre i que l’estimació encara es tancarà
l’exercici ben entrat el 2022, pel gener, però crec que és
important perquè vostè va dir l’any passat que era suficient el
pressupost que presentava a la cambra, també estàvem en una
situació de pandèmia important i recordi que la nostra voluntat
era incorporar més pressupost al Servei de Salut dins la línia
que nosaltres li vàrem fer esmenes. Per tant, ens orientarà
bastant saber la línia d’execució pressupostària amb el
desviament, jo entenc que ha augmentat per incorporació de
nous serveis que sol tenir el Servei de Salut. Recordi també que
la Sindicatura de Comptes sol estar preocupada i interessada
per aquest tema.

Miri, vull sumar-me al reconeixement i agraïment a tota la
xarxa de salut pública, a tots els professionals i a la
col·laboració amb la xarxa privada, especialment també a la
situació de Creu Roja Espanyola i a la Fundació Sant Joan de
Déu i a la nostra Comandància General de Balears.

Vostè ha esmentat que és important, molt important, el tema
que..., i que considera que és fort el nostre sistema de salut.
Perquè el nostre sistema de salut pública sigui fort és important
que estiguin empoderats, enfortits i motivats els seus
treballadors públics. Per tant, una de les nostres preguntes i
reflexions que li vull fer és, aquesta fidelització del personal i
aquest augment de plantilla contemplarà una situació també de
descans del personal, de relleu en els torns i si realment
s’incorporen totes les retribucions que es varen anunciar. Crec
que és important.

Vostè sap la mancança que té Eivissa, vostè ha plantejat
plans específics per a les Illes, m’ha agradat saber-ho i entenc
jo que ho ha treballat amb les gerències d’allà i amb la
reivindicació que tenen les institucions públiques també d’allà.

L’atenció presencial en els centres i les unitats bàsiques de
salut. Vostè sap, consellera, que per a nosaltres era un..., per a
nosaltres i crec que per a tota la Comissió de Salut d’aquesta
institució, del Parlament, el tema de garantir l’atenció
presencial. En cas d’una major incidència que es pogués donar
dins el 2022, no m’agrada parlar d’onades, no m’agrada ser
pessimista, es pot garantir?, s’han fet les transformacions als
centres i a les unitats bàsiques de salut per garantir l’atenció
presencial dels usuaris? Especialment per a aquells que sap
vostè que encara necessiten tenir contacte, per dir-ho d’alguna
manera, amb el seu professional infermer i facultatiu. 

També aquí el Parlament va acollir un fòrum, unes jornades
de digitalització del sistema públic de salut, voldria saber si
vostès tenen previst dins enguany, dins el pressupost 2022,
avançar, amb quin pressupost i amb quines línies. 
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Nosaltres vàrem traslladar una inquietud als diferents
professionals que vengueren, representants gestors de la sanitat
pública, i era no només avançar en tecnologia, que és necessari,
sinó educar en aquesta tecnologia a la ciutadania. Bo es poden
implementar serveis i pretendre que la gent s’incorpori sense
una formació i sense unes línies de formació per a la
digitalització del sistema, i voldria saber si vostès, dins aquesta
línia, tenen qualque actuació i qualque pressupost.

L’Agència Balear de Salut Pública, quin calendari té previst
perquè sigui una realitat i comenci a funcionar en la seva
projecció corporativa i en la seva direcció, direcció dic el
nomenament del director o directora, ja sap la nostra proposta
que li vàrem traslladar, volia que ens digués si s’ho han
plantejat o en té una altra sobre la codirecció o la direcció.

La vacunació de la COVID, estratègies per al cent per cent
de la població, jo sé que vostès es desplacen, s’incorporen
noves actuacions concretes per sensibilitzar més i per
incorporar. Va sortir una notícia l’altre dia i volia la seva
valoració respecte que hi ha una quantia important, una densitat
important de població estrangera que encara no es troba
vacunada. Jo voldria saber quines actuacions es duen a terme,
jo n’hi vaig proposar una, el nostre grup parlamentari n’hi va
proposar una, que és treballar amb el cos consular i és treballar
amb el teixit associatiu que hi ha especialment, i concretament
que actua a barriades on el tipus de..., no és suficient un bus
COVID, s’ha d’actuar en terrenys, caminant, per dir-ho de
qualque manera, i ha de reconèixer que els centres de salut allà
es treballen i ho fan en tema de proximitat, però és important el
cent per cent. Des d’aquí volem encoratjar, des del Grup
Parlamentari Ciutadans, que es vacuni la població.

Llistes d’espera, el pla estratègic, l’altre dia li vaig fer una
pregunta sobre el tema del Pla de xoc, jo voldria que ens
detallés dins aquestes estratègies quina es posa en marxa per
reduir-la. Vostè ha augmentat major nombre de contractació de
personal, nous serveis que es posen en marxa, però les llistes,
la demora de l’atenció és molt elevada.

Considera que ha de seguir suspès el Decret de garanties de
demora per a la ciutadania? És una qüestió que creiem (...)

Salut mental se n’ha parlat, la UPRA, té previst augmentar
qualque plaça més de la UPRA, una vegada que sigui a
disposició la nova instal·lació, la ubicació dins el psiquiàtric,
o si té previst traslladar-la a un altre lloc?

Jo deduesc que l’infermera escolar no és un objectiu ni és
una actuació que té prevista la conselleria, ha dit que no ho
considera, però té previst augmentar la implementació i el
servei que dona, juntament amb la Conselleria d’Educació
sobre aquest programa que tenen? Nosaltres consideram que sí,
i faig referència a la prevenció, als hàbits saludables i sobretot
a detectar situacions que afecten la salut mental dels infants i
els joves, que augmenta considerablement, ho va dir fins i tot
el mateix director de l’OBIA, el defensor del menor l’altre dia
a una compareixença.

Informadors COVID, no ens n’ha tornat parlat, jo li
demanaré la memòria d’actuació, però això no és motiu
d’aquesta compareixença, actuacions 2022 sobre aquesta figura

i reorientació, nosaltres li hem suggerit també altres tipus
d’estratègies; és a dir, van desvinculats, quan realment s’actua
en la població jove l’informador COVID ha d’anar molt
vinculat amb l’experiència que té al teixit associatiu i al Consell
de Joventut de les Illes Balears, per exemple, i crec que són
importants aquestes sinèrgies entre vostès.

El 061, la flota, ha comentat que hi ha una important
inversió en aquest tema, d’actualització de la flota de vehicles
de transport. Recorda la inquietud que tenen molts municipis,
molts batles i batlesses en el tema de la permanència d’unitats
de SAMU, suport vital bàsic, sobretot, o bàsic almanco, a
segons quins municipis, a les illes de Menorca i d’Eivissa.
Voldria saber si dins el pla aquest de reducció de la flota també
té un pla d’augmentar les hores o augmentar almanco la
presència o garantir la presència d’aquestes unitats.

El calendari d’execució de Son Dureta, és una inquietud que
tenim els ciutadans de les Illes, és a dir, especialment d’aquí, de
Mallorca, es va aturar? L’impacte de la pandèmia ha tengut, en
el tema del període d’execució que tenia previst en el 2021 i
quina previsió hi ha d’avanços de les obres i de la disposició
per al 2022.

Jo crec que és important que especifiqui, no m’ha quedat
clar o no he tengut d’anotar, el tema de les unitats bàsiques de
salut i els centres de salut, voldria saber el pressupost total de
nous centres de salut i la nova construcció de centres de salut
i unitats bàsiques, i el pressupost a part del mantenim o
remodelació de les que hi ha, perquè és un gruix i és una
informació que s’ha de traslladar clara a la ciutadania per la
inversió que suposa.

El del càncer ja els ho han demanat a vostès.

Farmàcia, bé, vincularé el tema de la vacuna a la farmàcia,
vostè ha comentat i m’ha quedat el dubte de si es trobava a la
Direcció General de Salut, perquè ha esmentat vacunes a la
Direcció General de Salut Pública i llavors hi la de Farmàcia,
i no m’ha quedat molt. Hi ha una inversió, un augment
important en el tema de vacunes, de noves vacunes o
d’augmentar les vacunes. Record que hi ha iniciatives en aquest
parlament que han anat en la línia de demanar a la conselleria
que incorpori dins el calendari de vacunació el tema del
meningococ des dels zero anys, des del naixement. Voldria
saber si dins aquest pressupost és això el que contempla.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, la deixaré per a després, per no exhaurir el temps ni
molestar ni incomodar la resta de companys.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. És el torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, el Sr. Miquel Ensenyat.
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EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. He arribat cinc minuts
tard i, per tant, ja havia demanat si es produïen substitucions,
substituesc Joana Aina Campomar, perquè quedi constància a
efectes de...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Consellera. Jo començaré així
com vostè ha acabat, que és agraint l’esforç evidentment a tot
el seu equip de feina, però especialment l’esforç de l'equip
tècnic, de totes les persones que hi ha darrera que ben segur
que hi han dedicat moltes, moltes hores a aquesta proposta de
pressuposts. Evidentment, les coses sempre podrien ser millor,
crec que tots n’hem de ser conscients, però evidentment els
recursos són els que són i, per tant, a l’hora de prioritzar
aquests recursos que té la comunitat autònoma és on es pot, en
certa manera, certificar quines són les prioritats d'aquest
govern.

I crec que en aquest sentit ha quedat més que més que
demostrat, vostè parlava d’un increment del 50% del pressupost
respecte, per exemple, del pressupost de l’any 2015, amb la
qual cosa evidentment això comporta tot un seguit de reflexions
que crec que és important posar de manifest. La primera de
totes d’haver constat, a partir d’aquesta pandèmia que ens ha
tocat viure, la importància de tenir un sistema sanitari públic
que sigui fort, que sigui ferm i molt especialment capaç de
donar respostes a les necessitats sobrevingudes, però també
evidentment a aquelles del dia a dia. I ho dic sobretot perquè
ens tenien acostumats i ens tenen acostumats a aquest model
neoliberal que, al cap i a la fi, el que defensa és que la cosa
pública no funciona i que, per tant, s’ha de privatitzar tot el que
es pugui privatitzar. I crec que hem tengut sobrades mostres a
aquesta comunitat autònoma d’una aplicació estricte d'aquestes
polítiques neoliberals, especialment després vostè mateixa ho
va patir, després d'una legislatura que sobretot es va
caracteritzar per saquejar els serveis públics.

I jo crec que, en aquest sentit, des del 2015 fins al dia
d’avui, haver ampliat el pressupost un 50% evidentment això
crec que és una de les principals qüestions que hem de posar en
valor, entre altres coses perquè hem tengut tota una sèrie de
qüestions sobrevingudes que ens ho han fet tocar amb les mans,
de la importància de tenir un sistema pública evidentment que
sigui garantista, de la igualtat d’oportunitats, que, al cap i a la
fi, és la democràcia en el sentit més essencial de la paraula.

Crec que aquest pressupost que vostè ens ha exposat avui
i que, a més, està redactat sobre criteris d’eficiència i d'eficàcia,
fins i tot vostè mateixa ha posat valor a tota una sèrie de
mecanismes que provoquen aquesta eficiència i eficàcia, ha
parlat, per exemple, de la central de compres, de l’agilitat a
l'hora de poder adquirir determinats productes de primera
necessitat que si no d’altra manera serien processos prou
molests i també més cars, perquè, evidentment, a través d’una

central de compres es pot respondre molt més als criteris  als
quals em referia abans d’eficàcia i també d’eficiència.

I, bé, tot i que aquí som a la Comissió d’Hisenda, la veritat
és que tots els que aquí participam som els que participam a la
Comissió de Salut, tot i que en un altre àmbit que l’econòmic,
però al cap i a la fi avui no hem parlat d’economia, avui hem
parlat de política, i crec que això és important posar-ho en
valor, perquè vostè ha dit una frase, que jo personalment hi
estic totalment d'acord i m'ha agradat molt, de dir: bé, ara és
l’hora de la veritat, és a dir, podem fer molts de plantejaments,
podem fer moltes propostes, podem fer moltes consideracions,
però a l'hora de la veritat és dir... bé, i de quant es tracta?, és a
dir, quina partida hi haurà per fer front a aquella idea, a aquella
PNL que va sortir aprovada a la Comissió de Salut, a aquell
plantejament que hem fet...? Es tracta d'això al cap i a la fi, de
dir bé, idò anem-hi, anem-hi, i anem-hi vol dir posar una
partida als pressuposts.

Especialment agafant el fil de tot allò que hem anat parlant
a la Comissió de Salut han sortit tota una sèrie de qüestions de
les quals aquí hem tengut la possibilitat de poder-ne parlar i
que, al cap i a la fi, són els reflexos també de l'acció dels
diferents grups parlamentaris que han pogut fer en relació amb
qüestions tan importants i tan transcendentals com per exemple
salut mental, que és la gran assignatura pendent d'aquesta
comunitat autònoma, no?, i on any rere any, exercici
pressupostari rere exercici pressupostari hem anat incrementant
i, per tant, també en certa manera, estabilitzant, com l'atenció
a diferents malalties anomenades rares on també vostè ha fet
una explicació que en certa manera recull aquella voluntat de
la Comissió de Salut, i crec que això és important.

El mateix que l'esforç per estabilitzar la plantilla, per donar
seguretat laboral als treballadors, que és una de les qüestions
també que ens han preocupat i ocupat i que han provocat que
s'aprovassin diferents proposicions, fins i tot moltes vegades
amb majoria, perquè entenem també que és la clau perquè la
gent, en primer lloc i molt especialment, després de tot el que
han hagut de viure, necessita, precisa d’estabilitat laboral, és a
dir, no funcionar amb contractes curs, sinó que evidentment la
gent sàpiga a què s'ha d'atendre, no?, i crec que tampoc no és
demanar massa tot i, evidentment, la complexitat que això
suposa, una complexitat que és immensa a l'hora de convocar
un concurs públic d'oposicions; però bé crec que en aquest
sentit és important i molt especialment posant l'accent en el pla
que vostè anomenava... a Eivissa, a Mallorca i..., perdó, a
Menorca i Formentera on tampoc no s'ha romput el cap amb el
nom del projecte, és a dir, si és d’Eivissa li han posat Eivissa i
punt... Era una broma, no...no..., em pareix molt bé el nom, eh?,
però bé...

Crec que tenim un problema seriós que va molt més enllà de
qüestions lingüístiques perquè sempre n'hi ha que aprofiten que
el Pisuerga pasa por Valladolid, no és ver?, vaig veure l'altre
dia, per exemple, que a Múrcia tenien un problema seriós de
pediatres i jo no crec que a Múrcia demanin ni el B2 ni el C1de
català, crec, no ho sé, no ho conec, si un cas ho demanaré.

Ho dic perquè, en aquest sentit, és molt important tot aquest
esforç que feim d'estabilització i especialment en realitats que
són males de gestionar, que presenten tota una sèrie de
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dificultats, la realitat de l'illa de Formentera evidentment és una
d’elles i d'Eivissa també, és a dir..., però estam parlant
d'aquesta triple insularitat i, per tant, davant d'aquesta triple
insularitat s'han de prendre mesures suficients que permetin
donar el màxim bon servei que es pugui donar i especialment
que hi hagi una equitat i que hi hagi una igualtat d'oportunitats
entre els ciutadans de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera que també, entre d'altres, és la seva funció.

Crec que en aquest sentit és important veure tot aquest
esforç que es fa, esforç tant en inversió, és a dir, en ampliació
física d'espais, en edificis, com sobretot també... sobretot en
tecnologia, crec que també és una de les coses que s'han de
posar en valor i segurament que algú pugui qüestionar que
aquests fons europeus especialment que els Next Generation es
puguin destinar a una àrea com la seva, crec precisament... de
posar-ho en valor i especialment de dir, bé, miri això ho farem
exactament en això, en tecnologia. I crec que és important,
perquè crec que si... si hem estat, si som ho podem ser o podem
seguir sent punters en moltes qüestions i crec que és una de les
fonamentals.

I també una de les qüestions de la qual hem anat parlant
dins la Comissió de Salut és del tema de l'atenció primària,
atenció primària que ha passat alts i baixos especialment en tot
el tema d’adaptació a tots els protocols COVID i en altres
qüestions també que estan vinculades a tota l'execució i la
gestió de la pandèmia i que en certa manera es va normalitzant,
supòs que encara deuen quedar... deuen cuejar  algunes
qüestions, però que és important, però és que a més vostè el
que planteja no és just tornar al que ja hi havia, sinó que anem
a molt més i que sigui precisament atenció primària el capítol
o l'àrea que té més finançament de tota la comunitat autònoma
crec també que és una de les coses que hem de posar aquí en
valor, no? El mateix que ja deia abans, en determinats
programes especialment adreçats per exemple a temes
d'obesitat, al qual es referia ja abans la companya del Grup
Parlamentari Unidas Podemos o fins i tot d'altres que són
fonamentals. 

Entenc, consellera, que no li he fet cap pregunta, però he
posat en valor tota una sèrie de qüestions, i entenc que ens
podem sentir orgullosos de pertànyer a una comunitat
autònoma....

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... que prioritza...

LA SR. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, vaja..

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Ja m’he berenat deu minuts?...

(Rialles)

Em pos a parlar i no..., no em sol passar mai, eh?... En una
paraula, crec que ens hem de sentir orgullosos de pertànyer a
una comunitat autònoma amb uns governants que prioritzen la
igualtat d'oportunitats i sobretot prioritzen el benestar de les
persones per damunt de tot. 

Per tant, acabaré com he començat, amb un agraïment molt
especial a vostè, al seu equip i a tots els tècnics que té al
darrere. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

 Gràcies, Sr. Ensenyat. Es el turno ahora de la portavoz del
Grupo Parlamentario VOX-Actua Baleares la Sra. Idoia
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Buenos días, Sra. Consejera, buenos
días al resto de su equipo que la acompaña, gracias por
comparecer para explicar los presupuestos de este próximo
ejercicio. 

Nosotros... no sé si lo sabrá, pero hemos presentado una
enmienda a la totalidad de los presupuestos porque, entre otras
cosas, consideramos que son imprudentes, que no son acordes
a la previsión de ingresos que realiza el resto del mundo, más
que nada porque están bastante hinchados los ingresos y, por
tanto, es muy posible que este presupuesto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, le rogaría que se acercara un poco el micro, por
favor...

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Se me oye poco?

LA SRA. PRESIDENTA:

Que se acerque un poco el micro, por favor, gracias.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, pero es que ya más... ¿así? Vale.

Bien, pues como decía, nosotros hemos presentado una
enmienda a la totalidad a estos presupuestos, más que nada
porque consideramos que son imprudentes en el sentido de que
prevén unos ingresos que son irreales, son irrealizables y
además no lo decimos nosotros, lo dicen todos los organismos,
lo dice todo el resto del mundo menos el Gobierno balear, que
tiene una previsión excesivamente optimista hasta el punto de
que es irrealizable desde nuestro punto de vista. 

Por lo tanto, hemos presentado una enmienda a esos
presupuestos, pero también tengo que decirle que nosotros
creemos que si algo justifica el hecho de que vivamos en
sociedad y que paguemos impuestos y que tengamos un
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presupuesto público son precisamente los servicios que son
básicos para la vida de las personas como es el servicio de
salud, la prestación de la sanidad pública. 

Por tanto, vemos bien que se aumente el presupuesto en
salud, por supuesto, pero nosotros también vamos un poco a
analizar en qué se gasta ese dinero, cómo se gasta y sobre todo
si al final redunda en la sociedad, que es para lo que estamos
aquí, ¿no?

Es curioso, porque el presupuesto en salud no ha parado de
aumentar durante estos últimos años, como muy bien usted ha
dicho en su intervención, pero, sin embargo, las listas de espera
siguen siendo inaceptables. Yo creo que un presupuesto de
salud de prácticamente 2.000 millones de euros no debería
permitir que hubiese personas que esperan meses y meses para
ser operadas. Entonces, bueno, me gustaría que en su réplica
nos pudiese aclarar cómo van, qué presupuesto van a destinar
a conseguir que esas listas de espera se reduzcan porque
evidentemente está muy bien invertir en innovación, en nuevos
equipos, en nuevas instalaciones, pero si al final no tenemos los
profesionales necesarios para poder atender la demanda de la
población del servicio de salud, pues no nos sirve de nada. 

Entonces, para nosotros es prioritario que se cubran todas
las plazas y que la plantilla sea adecuada a las necesidades de
la población de Baleares, y sabemos que no es así, sabemos que
no están cubiertas todas las plazas de los sanitarios que son
necesarios y además desconocemos si ustedes, en este aumento
del presupuesto, van a designar una parte de ese presupuesto a
poder dignificar los salarios de los sanitarios teniendo en
cuenta -teniendo en cuenta- que nos encontramos en unas islas,
teniendo en cuenta ese factor de insularidad que siempre le
comentamos cuando usted comparece. Nosotros pedimos una
equiparación con Canarias, ¿por qué?, pues porque también son
islas. Entonces lo que pedimos es..., no es que sea con Canarias
porque sí, es porque nos podemos equiparar a ellos por el tema
de la insularidad, simplemente. Aparte de que el coste de vida
en Baleares sabemos que es muy superior al resto de España.
Por tanto, ese plus de insularidad, ese complemento, es básico
para que podamos tener profesionales que quieran venir a
trabajar a las islas. 

Luego también podríamos hablar de otros temas que ha
introducido el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, como barreras de tipo lingüístico, pero no voy a entrar
ahí, como hablamos de presupuestos y eso es más un tema de
gestión suya, que ustedes consideran que se tiene que exigir
catalán, nosotros consideramos que no, pero aquí yo vengo a
hablar de los presupuestos y en estos presupuestos, usted no
nos ha aclarado -al menos yo no lo he entendido así- si va a
haber una mejora sustancial en las prestaciones que reciben los
profesionales sanitarios. Hablo por supuesto del complemento
de solidaridad, pero también de ese 2% famoso que han dejado
de percibir y que sí que perciben en el resto de España, ese
aumento que usted pues no hizo efectivo, porque al final lo que
hizo fue rebajar los complementos. 

En cuanto a la Agencia de Salud Pública, a mí me gustaría
saber cuál es el presupuesto con el que va a contar esta agencia
de salud pública. Y yo sé que ya está creada, pero a mí me
gustaría que me explicase todo esto que va a realizar la Agencia

de Salud Pública, si no se estaba realizando ya de alguna forma,
por quién se estaba realizando, qué centro gestor realizaba esas
actividades. Y, si se realizaban ya las actividades, quién las
tenía asignadas y si se van a suprimir esos servicios, porque
evidentemente aquí, lo que yo veo es que al final siempre acaba
engordándose la administración pública, cada circunstancia que
vivimos, cada hecho que se produce en la sociedad, en la vida
de las personas, es una excusa perfecta para que los gestores de
lo público aumenten su estructura, porque aquí vemos estos
presupuestos, que son casi 2.000 millones de euros, pero resulta
que de estos 1.991 millones de euros, 1.949 se van al ib salud,
pero en cambio, sigue habiendo 42 millones de euros para la
estructura de la Consejería de Salud que no desaparece, o sea,
aunque tengamos un servicio de salud, seguimos teniendo la
Consejería de Salud, con todas las subdirecciones generales. 

Bien, pues ahora, cuando aparezca la Agencia de Salud
Pública, también seguiremos teniendo nuestros servicios de
salud, más la Agencia de Salud Pública. Pero, ¿no va a
desaparecer ningún servicio o sí? ¿O van a amortizar aquellas
aquellos servicios que ahora van a pasar a ser competencia de
esta Agencia de Salud Pública? Bueno, me gustaría que me lo
que me lo comentase. 

En cuanto a la nueva estrategia, en la dirección general de
Investigación, Formación y Acreditación, también, si es
posible, no soy la primera que le ha preguntado por ello, creo
que la Sra. Borrás también lo ha hecho, si puede incidir en
cómo va a ser esa nueva estrategia, que además usted ha dicho
que ya está aprobada y si nos puede especificar un poco más en
qué va a consistir. 

En cuanto al Defensor del Usuario del sistema sanitario
público, ¿existe alguna evaluación de su actividad que hayan
podido realizar ya? Esto se crea en el 2020. ¿Cuántos
expedientes ha tramitado desde su creación? ¿Puede justificar
el hecho de su existencia? Y ¿cómo se han resuelto esos
expedientes? Pues sería también bastante clarificador si nos
pudiese aclarar un poco esto. 

La Dirección General de Farmacia también ha sido
mencionada anteriormente por otros portavoces. Yo sé que
existe, como lo sabemos todos, esta nulidad de este concurso
público, de la adjudicación de 16 farmacias, si no recuerdo mal,
no sé si son 16 o 18, pero bueno, en cualquier caso, es un
número considerable de farmacias que se adjudicaron de forma
ilegal y esto ha sido declarado nulo por el Tribunal Supremo.
Esto, evidentemente tendrá un impacto en los presupuestos. El
principio de prudencia en la contabilidad requiere que se
prevean aquellos gastos que seguro que se van a producir, así
como también no prever los ingresos improbables, que es lo
que les contaba yo al principio y por lo que nosotros
principalmente vamos a hacer una enmienda a la totalidad de
los presupuestos y también por otras cosas, evidentemente.
Pero me gustaría saber si han previsto esta sentencia en sus
presupuestos y qué impacto prevén que va a tener, porque
evidentemente si esto es nulo, pues habrá que compensar de
alguna forma a los otros licitadores o a lo mejor puede haber
indemnizaciones, lo desconozco. Pero si me puede usted
aclarar esto, también sería estupendo. 
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Y, por último, volviendo a hablar de las listas de espera,
pues me gustaría también saber si este aumento de
profesionales cree que va a ser suficiente para poder reducir las
listas de espera a... Evidentemente listas de espera siempre
habrá, nada puede ser inmediato, pero una cosa es que uno
tenga que esperar un par de días para ser intervenido y otra
cosa es que haya que esperar meses. Por tanto, ¿cuál es su
objetivo en esta reducción de listas de espera, si es que se ha
marcado alguno? ¿Cómo le gustaría a usted acabar su su
mandato en esta legislatura o en este año 2022?, sino incluso
antes, en cuanto a listas de espera. ¿Qué reducción prevén y
qué impacto tendrá en estos presupuestos? 

Muchas gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. Correspon ara el torn del Grup
Parlamentari Pi Proposta per les Illes. Té la paraula la seva
portaveu la Sra. Lina Pons. 

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies presidenta. Senyores i senyors diputats. Sra.
Consellera, gràcies per venir a explicar-nos amb detall els
pressuposts i els comptes de la Conselleria de Salut, tan
important i més que mai en aquests moments de cara a l'any que
ve,... i al seu equip, per suposat benvinguts a tots i a totes. 

Estic absolutament d'acord que el sistema sanitari, com
vostè ha acabat, ha de ser fort. Estam d'acord que la pandèmia
també ens ha fet veure les nostres febleses i per això també les
podem anar corregint. 

Un reconeixement a tots els professionals d'aquesta
comunitat autònoma, que han fet feina incansablement, posant-
se a primera línia a l'hora de tenir cura de tots nosaltres i un
reconeixement també i una abraçada molt afectuosa a les
persones que han patit COVID o a aquelles que han perdut
algun familiar, algun ésser estimat, per mor d'aquesta maleïda
pandèmia. 

A banda d'això, i abans d'entrar en els pressuposts, que és
el tema que ens ocupa el dia d'avui, m'agradaria fer-li dues
preguntes molt concretes, Sra. Consellera, ja que vostè s'ha
referit al virus COVID-19, abans d'entrar als comptes públics
de l'any que ve. 

Per una banda estam preocupats per un brot de sarna que en
aquest moment sembla o almanco els mitjans així ho
transmeten, que sembla que pot arribar a ser molt nombrós a la
nostra comunitat. És a dir, què és el que està passant, a què es
deu i si ens hem de preocupar o no. 

Llavors quin panorama ens espera -i ara ja vaig a la
COVID-19-, quin panorama ens espera els propers mesos?
Estam gairebé en una situació d'alt risc a la nostra comunitat.
No sé si és una una xifra alarmista, si no hi arribarem, si hi
arribarem. Vostè va dir ahir que no es planteja el fet de
confinar aquelles persones que no estiguin vacunades, però no
s’ho planteja ara, o no s’ho planteja de cara a futur, si la

situació es posa molt malament? S’ho podria arribar a
plantejar? Seria la pregunta que li voldria fer. 

I, què diria a aquelles persones que encara no s'han vacunat
a la nostra comunitat? Ha sortit aquest estudi que vostès estan
elaborant, que deia efectivament, que la meitat de les persones
no vacunades són estrangeres, la resta vol dir que són d'aquí?
És a dir, que hi ha un 50% dels nostres que no s'han volgut
vacunar? L'estadística té moltes maneres de mirar-se, almanco
dues en aquest cas. Així, què els diria a aquells que encara
posen en dubte el fet que la vacuna és necessària i que ajuda a
protegir -nos a tots?

 Passant ja en els pressupostos, hi ha moltes preguntes que
ja han fet els meus companys. El torn d'intervenció que tenim
des del Grup Parlamentari El Pi és el que ha volgut ser la
ciutadania i quan ens arriba a nosaltres l'hora de parlar, moltes
coses ja s'han demanat. Així i tot, incidiré en algunes que
m’interessen o que ens interessen especialment. 

Vaig per l'ordre de la seva intervenció. Vostè ha parlat de
Son Dureta, quins terminis es marca?, perquè ha parlat d'esforç,
nosaltres comprenem que ha de ser fruit d'un gran esforç però
quins terminis es marca, quan podrem veure aquests Son
Dureta nou, si és que vostè ho sap. 

Ha parlat de cronicitat. M'agradaria que fos una mica més
concreta a l'hora d'explicar com es destinaran els pressuposts i
què és el que es farà. 

Ha parlat de salut mental. A nosaltres també ens preocupa,
hem presentat iniciatives, preguntes parlamentàries de tot tipus
els darrers dos anys i mig, i ens agradaria saber exactament en
què es traduirà aquesta millora dels pressuposts. Vostè ha dit
que hi hauria 16 treballadors més, però jo no sé si això és
suficient, perquè si repartim en torns i entre les Illes Balears, no
sé si farem curt a l'hora de ..., tot i que celebram que hi hagi 16
treballadors més, en què es traduirà exactament i si arribarem
a tota la població que en aquests moments pateix.

Seguint amb salut mental nosaltres hem presentat una
iniciativa que es va aprovar en aquest parlament que supòs que
vostè sap i si no jo ja li anuncii i li record que té a veure amb
trastorns de salut alimentària. Tenc entès que a l'Hospital de
Son Espases hi havia un servei extraordinari amb professionals
molt bons, amb pocs professionals però molt bons, que cobrien
aquest trastorn que té a veure també amb la declaració, que té
a veure amb tantes coses que poden estar relacionades amb la
pandèmia o no, al final és una causa o una conseqüència segons
sigui,  vostès ho saben millor que jo, que són els professionals
de salut d'aquesta comunitat autònoma, però sembla que aquest
servei ha quedat una mica tocat o perquè una professional ja no
hi és o perquè no sabem exactament per què, vostè ja dirà; i
nosaltres pensam que aquest trastorn s'ha de cobrir, però no
només a Son Espases sinó que és un és un servei que s'hauria
de tenir a cada una de les Illes perquè va creixent entre els
nostres joves i és un tema que ens preocupa i molt.

S'ha parlat aquí d'obesitat, de prevenció, nosaltres hi estam
d'acord.
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I llavors una altra pregunta que li voldria fer és com està
funcionant el servei de mort digna, l'eutanàsia, que s'ha posat
en marxa. No vull entrar en detalls que a algú o a part de la
població podria tocar emocionalment, però sí que ens agradaria
saber quin pressupost s'hi destina, quin comportament tenen els
nostres sanitaris, si hi ha molts objectors de consciència o no hi
ha i si tenen moltes peticions o no; i si pensa -ja és una
valoració personal i professional com a consellera- que aquesta
societat està preparada per això. Nosaltres sempre hem donat
suport que aquest debat s'havia d'obrir i que estam d'acord que
aquest servei s'hagi posat en marxa. Vagi per endavant el nostre
suport també.

S'ha parlat de càncer de còlon i de mama, a nosaltres ens
preocupa la prevenció, pensam que s'ha de fer via, ara ja hem
de córrer perquè la pandèmia ens ha fet aturar en moltes de
coses. 

I llavors una pregunta que li vull fer també pel que fa als
comptes que avui ens ha presentat, aquests pressuposts tendran
continuïtat en el futur?, estam en un any bo perquè entren
partides extraordinàries o d'Europa o dels fons d'insularitat, és
a dir anirem creixent cada any o és un any excepcional on ens
podem alegrar d'aquest increment?, aquesta seria la pregunta
que li voldria fer.

I una altra cosa que també se n'ha debatut aquí i que encara
no li hem donat forma del tot, però crec que hi estam d'acord
tots els partits polítics, és el servei d'al·lergologia d'aquesta
comunitat a la salut pública. Dermatòlegs cobreixen els servei
d'al·lergologia, si vostè es planteja que la població tengui
aquest servei d'una patologia o d’unes al·lèrgies que van
creixent també a les nostres illes per tant de motius.

I això és el que li volia demanar. I, ja per acabar, en aquest
primer torn li vull dir, Sra. Consellera, a nosaltres ens hagués
agradat governar, és evident, però les urnes varen dir el que
vàrem dir, però li vull dir que estam contents que en aquest
moment històric i dramàtic vostès s'hagin posat fil a l'agulla -li
ho dic així de clar- i hagin fet la feina que han fet en aquesta
pandèmia crec que hem estat en bones mans, han comès errors
però crec que qualsevol els hagués comès, però estam satisfets
d'aquesta feina o moderadament satisfets i estam més contents
que hagin estat vostès que hagin gestionat això, ens hagués
agradat més que haguessin estat nosaltres o conjuntament, però
el que està clar és que han fet feina i això se'ls ha de reconèixer
amb tots els errors però també amb encerts i amb una feinada
que han fet i això crec que s'ha de poder dir públicament encara
que siguem a l'oposició. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el torn ara del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el seu portaveu, Sr. Antonio
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bon dia a tothom, en primer
lloc, consellera, agrair-li l'exposició que ha fet de tots els

pressuposts i agrair-li a tot l'equip que és aquí per la gran tasca
que s'ha fet al llarg 2020 i 2021 perquè hem de recordar que
hem tengut una pandèmia que sembla que se'ns oblida quan ens
posem a qüestionar les coses que s'han fet.

Abans d'entrar en detall s’ha parlat de resolucions judicials
de farmàcia, etc., sembla que només podem parlar de
resolucions judicials que siguin negatives però tal vegada
també podem parlar de les positives, com les que donen suport
a les mesures de confinament que es van fer el juny i que van
validar que sí que es podien fer aquestes mesures que són, com
ha dit la diputada d'El Pi, resolucions i coses que s'han fet i que
estam en bones mans-

Parlant de tot podem parlar de l'increment del pressupost de
la Conselleria de Salut revisant els darrers anys va créixer un
206 milions per a 2021 i creix 76 milions per a 2022, el que
suposa que aquest govern té una idea que la salut és un dels
eixos més importants, i parlant de Formentera podem mirar que
el 2020 hi havia en capítol 1, al final són les mans que ens
cuiden, moltes de les que ho han de fer, hi havia 5 milions, un
poc més de mig de capítol 1 i ara ens apropem més als 6
milions d'euros en el capítol 1, que suposa un increment any
rere any més enllà del que suposen les pujades que hi ha de sou
per als professionals, i jo  aquest punt l’agraeixo.

Així com també el pressupost general que estava molt prop
del 6 milions el 2020 i ara supera els 7 milions d'euros a
l'Hospital de Formentera, cosa que suposa un increment molt
gran per a una illa tan petita que necessitem a més aquest esforç
en salut també en les qüestions que ha dit. 

Després hem vist també mesures ..., quan es parla de
professionals pensem en les xifres que suposa el 47% del
pressupost de la Conselleria de Salut està destinat a
professionals i si ho extrapolam a la comunitat autònoma quasi
el 15% del pressupost de la comunitat autònoma és una despesa
empleada en els treballadors de salut, crec que hem de posar en
valor açò perquè és molt important i quan parlam de
pressupostos si ens podem posar a comparar amb altres
comunitats podem pensar que la inversió en salut a Balears està
en un 1.302 euros per habitant, perdó en 1.648 euros per
habitant i en altres en les quals governa com ha dit el Sr.
Ensenyat, diputats de MÉS per Mallorca, està en 1.302 euros,
com per exemple a Madrid. Llavors és una qüestió molt
important tota la despesa que es fa en salut.

Ha parlat d'un pla d'Eivissa que li faré després una pregunta
..., entenem que els recursos humans s'han de potenciar encara
més, i també de millores tecnològiques i de totes les inversions
que s'estan fent. 

Referent al tema de la reforma de Can Misses, a Formentera
també ens congratulam i estam contents que a Can Misses es
facin adequacions perquè és el nostre hospital de referència en
primera terme, després hi ha Son Espases però qualsevol cosa
que no es pot esperar a Formentera després passa per Can
Misses i si ja és una qüestió que no ... es va a l’hospital de
referència de totes les Balears.

Vegem un increment del 20% en recerca, molt important
que facem més inversió en recerca, perquè hem vist que la
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recerca és el que ens ha fet sortir d'aquesta crisi o que estem en
vies de sortir-ne, llavors és molt important aquest creixement
de 500 euros en recerca. 

I també en el tema de la Direcció General de Consum sí que
veiem que s'està fent molta tasca però per a llocs petits com
Formentera sí que li demanam si es pot fer un esforç més
encara en la digitalització de les prestacions, perquè en consum
sí que és cert que de vegades les oficines de consum estan més
centralitzades i que estiguin digitalitzades o que estiguin de
manera virtual ens ajuda molt.

Del Banc de Sang, també considerem que ..., no és una
direcció general però a Formentera ja ..., a més a l'etapa a la
qual jo estava a l'hospital sabem que encara que sigui petita és
un lloc on es dóna molta sang, i és important que continuï tenint
tot aquest reforç i aquest finançament.

Pel que han dit la resta de grups .., de salut mental ho ha dit
la diputada Sra. Borrás, diu que hi ha una baixada de 300.000
euros des de 2015, torno a dir el que jo veig és una pujada de
capítol 1 pel que respecta a Eivissa i Formentera i a més sabem
que és una pujada també en professionals de salut mental i ha
parlat també d’infantojuvenil que n’hem parlar fa no gaire al
Parlament. Llavors podem comparar models de gestió i llavors
podem mirar si 300.000 euros de baixada o de pujada quan
puja 39 milions d'euros en capítol 1 del Servei de Salut.

Després de farmàcia 13 milions d'euros. Aquí també voldria
fer un incís i fer -li una pregunta que li voldria ja, entenc que a
les Illes Balears els tractaments d'altres malalties que no són la
COVID, com per exemple el VIH sí que estan finançats també
per a estrangers, no com altres que s'exclouen els estrangers.
Faig aquesta pregunta perquè crec que s'imposa contrastar
models de gestió en els quals els estrangers no tenen accés a
malalties també que poden suposar un problema per a la seva
vida. 

En el percentatge de vacunació que cada setmana o cada
dues setmanes es donen dades del percentatge de vacunació,
s'ha parlat del cas de Formentera que tal vegada té una xifra de
percentatge total. Jo li volia plantejar si el denominador de les
persones que es vacunen podem tenir en compte que hi ha
molts de desplaçats que potser hagin estat vacunats a altres
comunitats i pugui ser aquesta variació i si es podria fer una
anàlisi per adequar la xifra perquè no hi ha tanta gent que no
estigui vacunada que sigui resident tot l'any a Formentera. 

En el pla de les preguntes ja en el Pla de recursos humans
d'Eivissa entenem que el pla de recursos humans de l'àrea de
salut d'Eivissa i Formentera perquè no s'entenia d'altra manera,
ja que a Eivissa i Formentera tenim una àrea conjunta.

En les noves tecnologies que veiem que hi ha una important
inversió en noves tecnologies, saber si hi ha qualque inversió
plantejada a part de les que ja es fan a Formentera com s'ha dit
el 061 i també l'hemodiàlisi, alguna nova tecnologia que poden
ser ecògraf o alguna nova tecnologia que pugui ser adequada.

I en el capítol 1, el que ja s'ha dit de salut mental i després
de l’hemodiàlisi de Formentera si tenen els terminis més

acurats de quan seria la implantació de l’hemodiàlisi a
Formentera. 

Respecte del 061 dels terminis ha dit licitar a finals de
2022. Si està a punt de licitar serà una altra cosa, licitar seria a
principis de 2022 entenc, perquè si està a punt de licitar-se serà
una altra qüestió. A la seva intervenció ha dit licitar a finals de
2022 i no seria així. Era aclarir aquesta qüestió i ja està.

Torn a dir-li gràcies per tota la tasca que s’ha fet que creiem
que ha estat molt important i que, a més, queda clar que sense
salut no hi ha economia i sense economia no tendríem la
societat que tenim i que la inversió en salut al final és una
garantia que puguem tenir la societat que tenim.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per últim passam al torn de
paraula al Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el seu
portaveu Juli Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, president. Bon dia, consellera, bon dia el seu
equip. Benvinguts a la Comissió de Salut.

Sra. Consellera, estam davant els tercers pressuposts
d'aquesta legislatura. No sé, si se’m sent bé, sí?, estam, Sra.
Consellera, davant dels tercers, com li deia, d'aquesta
legislatura. Els de 2020 varen tenir una durada efímera,
almanco així com es varen aprovar inicialment, atès que en els
pocs mesos de la seva..., mentre varen estar en vigor varen
haver de tot d'una fer front a les conseqüències de la pandèmia.
Si bé és cert que després els de 2021 es van centrar
pràcticament en la seva totalitat en la gestió de la COVID-19,
els que tramitam ara, els de 2022, els que han iniciat aquestes
setmana la seva tramitació al Parlament de les Illes Balears,
posen de relleu que sense haver de deixar d'atendre totes
aquelles qüestions relatives a la pandèmia, també han de
respondre, de qualque manera, a aquelles grans transformacions
que malgrat la COVID o que també la COVID-19 ha demostrat
que s'han de portar a terme a la nostra comunitat autònoma
sense més demora a tots els àmbits, inclòs també l'àmbit de la
salut.

Evidentment, per portar a terme grans transformacions, per
poder portar a terme polítiques amb ambició, com són les que
ara mateix debatem a la secció 18,la  relativa a la Conselleria
de Salut, fan falta recursos. En aquest sentit, des del Grup
Parlamentari Socialista volem manifestar la nostra satisfacció
perquè per primera vegada el pressupost de la Conselleria de
Salut superi els 2.000 milions d'euros, 2.010,6 milions d’euros,
per ser exactes en aquest sentit, manifestam la nostra
satisfacció.

És un increment pressupostari respecte de 2021 de
pràcticament 77 milions d'euros, un 4% més, ha explicat, Sra.
Consellera, que posa de relleu l'increment continuat que la seva
conselleria coneix any rere any des de l'any 2015, fruit del
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compromís del Govern de les Illes Balears amb la salut pública
a la nostra comunitat autònoma.

Parlava de grans transformacions, de reptes de futur que
haurà d'afrontar la seva conselleria i en aquest sentit em vull
referir a l'elaboració del nou pla estratègic 2021-2026, que
elabora el seu departament, tal com es va fer públic el passat
mes de juny, un nou pla estratègic que pivota sobre algunes
qüestions claus que ja s'han comentat, però que des del nostre
grup també volem posar damunt la taula. Una és l’aposta per
una nova xarxa hospitalària, una altra la renovació de l'atenció
primària, una altra és l'atenció a la cronicitat,  una altra és
l'atenció sobre la salut mental, i una altra és l'increment i
millora de les condicions laborals dels treballadors en l'àmbit
sanitari. 

En aquest sentit, Sra. Consellera, des del nostre grup
estarem pendents a l'anunci que ha realitzat amb relació a
l'increment de professionals sanitaris a les illes de Menorca i
d'Eivissa. Justament avui no hi ha les dues portaveus d'Eivissa
a la Comissió de Salut, la Sra. Irantzu Fernández i la Sra. Tania
Marí, però estic segur que haguessin estat satisfetes de conèixer
aquest anunci que vostè ha fet avui a la comissió. 

En qualsevol cas, en relació amb totes aquestes qüestions
que donen forma al pla estratègic que elabora la seva
conselleria, jo li volia demanar sobre dues en concret i el seu
impacte en els pressuposts per a 2022. La primera és relativa a
la salut mental, que també s'ha comentat per part dels diferents
portaveus, i l’altra és amb relació a l'atenció primària. Jo, de
qualque manera, crec que l'atenció primària es pot assimilar als
ajuntaments quan es diu que som la primera administració a
què acudeix la ciutadania. Crec que l'atenció primària també té
aquesta funció i, per tant, és la joia de la corona quan parlam
dels sistemes de salut. Per tant, li volia demanar per l'impacte
pressupostari en relació amb aquestes dues qüestions: salut
mental i atenció primària. 

Pel que fa a la Direcció General de Salut Pública, també
s'ha comentat, em volia referir també a l'Agència de Salut
Pública de les Illes Balears i demanar-li per totes aquelles
actuacions que hauran de desenvolupar per donar-li forma
durant aquest exercici, durant 2022, per complir, tal com
preveu la memòria de la secció 18 en relació amb aquesta
qüestió, amb els objectius de vigilància, prevenció i promoció
de la salut que haurà de desenvolupar aquesta agència de salut
pública. Al nostre grup també ens interessa aquesta qüestió.

Sense abandonar els temes relatius a la promoció de la salut
i l’aposta pel desenvolupament d'hàbits de vida saludable, des
del Grup Parlamentari Socialista mantenim una atenció especial
sobre aquests temes, i és així a través de diferents iniciatives,
diferents proposicions no la llei que hem presentat en aquesta
comissió relatives a qüestions com l'alimentació, com el
tabaquisme, la importància de realitzar exercici físic o la
relació entre la salut i el medi ambient. Per això, li volem
demanar també en relació amb aquestes qüestions, on pretenen
arribar amb el pressupost de 2022 per complir amb aquesta
aposta per la promoció de la salut i els estils de vida saludable.

 I, com no pot ser d'una manera, també volia fer referència
als recursos relatius al combat del càncer, evidentment. S’ha

comentat també per diferents grups, però volia saber si pogués
especificar els recursos relatius o destinats als cribratges de
càncer de còlon i també als cribratges de càncer de pit en el
marc dels pressupostos per a 2022. 

Una altra qüestió en relació amb la Direcció General de
Recerca, Formació i Acreditació que li volia plantejar és amb
relació a l'IDISBA, d’acord?, que segons la memòria de la
secció 18, relativa a la Conselleria de Salut, pretén ser un
referent de la recerca biomèdica a la nostra comunitat
autònoma, posicionar-se també a nivell nacional i internacional,
promoure la recerca d’excel·lència, afavorir la cultura
innovadora i augmentar la massa investigadora. Cert que vostè
a la seva intervenció ha fet referència a l’IDISBA, si és
possible li volia demanar si pot ampliar una mica més la
informació en relació amb aquest departament o explicar-la
amb un poc més de detall atesa la importància que el nostre
grup atorga a la recerca mèdica a la nostra comunitat autònoma. 

També volia plantejar un parell de qüestions relatives a les
infraestructures, li volia demanar per un parell de qüestions
concretes. Una d'elles és el nou centre de salut de Pere Garau,
una altra és la situació del Carme. Crec que ha fet referència a
la seva intervenció a l'Hospital General, però també li volíem
plantejar una pregunta amb relació a com es desenvolupen les
millores a l’Hospital General. I també des d'un caire tal vegada
més general demanar-li per totes aquelles infraestructures
relatives a l’atenció a la cronicitat i a la salut mental previstes
en l’execució pressupostària per a 2022. 

No volem deixar de fer referència tampoc als fons que
provenen de la Unió Europea, el fons Next Generation, més o
manco segons la presentació del pressupost el Servei de Salut
gestionarà entre 40 i 50 milions d'euros provinents de la Unió
Europea. És veritat que vostè hi ha fet menció, però també li
volíem demanar si pot detallar un poc més on anirien destinats
tots aquests recursos.

En el marc també dels fons relatius a Next Generation, als
fons que provindran de la Unió Europea, fa pocs dies es va
presentar una iniciativa anomenada PERTE per una salut
d'avantguarda. Li volia demanar també per aquesta iniciativa
que preveu mobilitzar una quantia de prop de 1.470 milions
d’euros, prop de 1.000 només a l'àmbit públic. Li volia
demanar aquesta iniciativa, aquesta mobilització de recursos
quin impacte podria tenir a la nostra comunitat autònoma. 

També breument li voldria demanar per l'aplicació en els
pressuposts de 2022 de la Llei de l'eutanàsia i com es preveu
desenvolupar-la. També és una qüestió d'interès per al nostre
grup.

I finalment em volia referir a la pandèmia i fer una reflexió
inicial. Crec que és una bona notícia que en aquest darrer any
haguem substituït pràcticament els punts o centres de cribratge
per punts o centres de vacunació. Crec que demostra de quina
manera, ha evolucionat la pandèmia i de quina manera li hem
pogut fer front per minvar les seves conseqüències. 

Més enllà d'aquesta petita qüestió, d'aquesta petita reflexió,
és cert que a vegades coneixem pels mitjans el cost total, en
l'àmbit sanitari que hagi pogut tenir la gestió de la pandèmia, li
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volia demanar més o manco des de l'inici de la declaració de la
COVID-19 com a pandèmia el març de 2020 fins ara, quin cost
haurà pogut tenir per a la nostra comunitat autònoma i, més o
manco, amb quina previsió tenen en els pressuposts de 2022,
per continuar gestionant la situació de pandèmia que encara ara
vivim, sí que és ver que amb una situació diferent des del
moment en què...

LA SRA. PRESIDENTA: 

Ha d’anar acabant. 

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

... es va començar a aplicar el procés de vacunació. I atès que
se m'ha acabat el temps, ho deixaria aquí.

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. Ara per procedir a la
contestació de les diferents preguntes i observacions, passem la
paraula a la consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, presidenta. El primer que vull fer és agrair el to
constructiu de tots els diputats i diputades, també l'estudi dels
pressuposts que es nota que han fet feina de recerca i
d’enteniment d'aquest pressupost i, a vegades, fan preguntes
molt concretes que tal volta no els podré contestar però
intentarem contestar el màxim possible.

Parlàvem d'una despesa total no financera del 38%, és una
quantitat..., és cert que hi ha comunitats autònomes que estan
al voltant del 40% en despesa no financera, hi ha comunitats
que estan per davall i altres que estan per damunt. En aquest
sentit, jo sempre dic que els indicadors macroeconòmics s'han
d’avaluar amb mesura en el sentit que la dada més fiable és la
despesa sanitària per habitant. Perquè, clar, nosaltres si tenim
un PIB molt elevat podem, si hi dedicam un 7% del nostre PIB,
doncs pot ser més que un que dediqui un 9% del seu PIB, si el
seu PIB és inferior, no? Per tant, és ver que és una de les dades
més fiables que afortunadament s'ha anat incrementant, diria
que a la majoria de comunitats autònomes, i nosaltres hem
pogut anar augmentant també amb aquestes inversions dels
darrers anys.

Quant al capítol 1, la plantilla orgànica d'Atenció Primària.
Com els he dit, hi ha un pla específic, enguany, només els diré
les infermeres per exemple, no?, per posar un exemple
d'Atenció Primària, s'han contractat unes 200 infermeres més
a Atenció Primària. Som conscients que el nombre d'infermeres
i el nombre de metges de família estaven per davall de la
mitjana d’Espanya, necessitàvem aquesta inversió, aquest
increment de plantilla, i així s'ha fet durant aquest any. Clar, el
pla és mantenir aquestes infermeres, que es puguin incorporar
ja als centres salut, per això és un pla específic d'Atenció
Primària però està dins el pressupost d'Atenció Primària.

Després, em comentava la Sra. Borrás la disminució de les
partides per a COVID, a alguns centres ..., és que, normalment,
la partida COVID està més vinculada a serveis centrals, al
Servei de Salut, als serveis centrals, no?, per poder distribuir en
funció de les necessitats.

Quant a la formació sanitària especialitzada, em demanava
acreditar places de geriatria. Hem fet feina durant aquesta
legislatura per acreditar la Unitat Docent de Geriatria que està
vinculada a l'Hospital Sant Joan de Déu, s'han acreditat una
plaça de geriatre i dues places d'infermeres especialistes en
geriatria. Aquesta és una unitat acreditada que ara, de moment,
tenim. També em demanava per altres especialitats, hi estam
treballant. Hi ha, per una banda, normes de les comissions
d'acreditació a nivell nacional que ens impedeixen acreditar
noves places que voldríem acreditar; un exemple, nosaltres
pensam que l'Hospital de Son Llàtzer té un bon servei de
cardiologia, però fins que no tenia hemodinàmica no ens
acreditaven cap plaça, per tant, ara que ja té hemodinàmica la
següent fita serà demanar l'acreditació per poder tenir residents
de cardiologia, per exemple a l'Hospital de Son Llàtzer; això és
un procediment que dura un temps i hi estam treballant. 

Per exemple de pediatria, de pediatria a Eivissa estam un
poc igual, necessitam un nombre de metges especialistes a
l'hospital i a Atenció Primària perquè ens acreditin plaça de
pediatria, estam treballant ara amb el ministeri a veure si ens
acrediten la pediatria d'Eivissa, que seria una molt bona cosa
per a nosaltres i per poder tenir residents de pediatria a Eivissa. 

Quant a les infraestructures, a veure a Son Dureta s'ha
continuat treballant, s'ha continuat treballant, vostès saben que
es va fer una modificació del pla inicial. El pla inicial que va
guanyar el concurs d'idees no va ser, al final, el que va guanyar
després el projecte arquitectònic. Després, aquest projecte
arquitectònic s'ha anat treballant i ara estam en disposició...,
s'acaba de revisar per part del Servei de Salut, i jo confii l'any
que ve poder-lo presentar. I, mentrestant, treballam en el
concurs d'obra. Clar, és un concurs tremendament complicat,
són molts de milions d'euros i, per això, no hi ha una partida
específica l'any que ve per a Son Dureta però sí es continua
treballant per poder licitar el concurs d'obra, tot i que sigui a
final d'any o a principi del 23, però es continua treballant.

Molts de vostès han fet referència al Pla de salut mental. És
cert que jo crec que és una de les fortaleses, aquell pla de salut
mental, que es va començar a fer amb tots o amb molts dels
professionals de primària, més de cent, que varen participar en
la seva elaboració. S’ha anat duent a terme i s'han posat
moltíssimes activitats en marxa. Per exemple, no hi havia a tots
els centres especialistes en prevenció del suïcidi, que es
dedicassin només a suïcidi, no? Idò ara és una de les fites que
s'han aconseguit enguany, que s'ha ampliat el nombre de
professionals de psicologia sobretot, per poder tenir persones
referents de prevenció del suïcidi i que atenen, evidentment, les
persones amb temptativa o idea suïcida.

He de dir, m'ho han demanat..., ho ha comentat després la
diputada de Podem, les xifres a la nostra comunitat autònoma
han disminuït; a la resta han augmentat i a la nostra comunitat
autònoma han disminuït un 10,3% l’any 2020. Pensam que
l'Observatori del Suïcidi i la feina que fa hi té molt a veure,
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pensam que hi té molt a veure, és cert que no ho podem atribuir
directament perquè..., no, tampoc no s'ha estudiat així, però sí
que la feina que fan és immensa, es continua apostant molt per
la prevenció i pensam que tota aquesta feina comença a donar
fruit, no? 

Després, del pla específic de recursos humans de salut
mental, els deia que en principi està prevista la contractació de
18 professionals, són 12 psicòlegs i 6 infermeres especialistes
en salut mental. L'Oficina de prevenció o el coordinador de
salut mental i tot el seu equip -que són dos- però que estan
treballant a nivell central, diguéssim, aquesta coordinació són
els professionals que han demanat per anar adequant les
plantilles. Evidentment, ens encantaria poder continuar
augmentant però s'ha de fer d'una manera també  progressiva.
Per tant el Pla de salut mental continua en marxa.

Jo crec que és molt destacable també la feina que estam fent
coordinada amb serveis socials, educació i les entitats del tercer
sector, treballen de la mà, treballen en projectes molt concrets,
treballen per no duplicar projectes, per poder donar una atenció
específica, no duplicada, perquè això és ver que encara ara ho
feim, i per ser molt més eficients entre tots, hi dediquen molt de
temps i molts d'esforços a aquesta coordinació.

Per una altra banda, el Pla d'atenció a la cronicitat, a veure,
no es deixa de banda. És cert que la.., per exemple, la
intervenció que hem fet a les residències, no la intervenció (...),
sinó les accions que hem anat fent de manera coordinada a les
residències han posat de manifest que és un sector que no
podem deixar de banda, es continua treballant de manera
planificada a totes les residències i veim que és un altre àmbit
en el qual hem d'actuar.

I el Pla d'atenció a la cronicitat, com saben, té diferents
línies, també està establert des de fa uns anys, millora
d'infraestructures n’és una. Saben que hem posat més de
cinquanta infermeres gestores de casos que són persones que
ajuden a la coordinació en tots aquells casos de cronicitat
complexa. Tenim perfectament identificat ja als sistemes
d'informació els pacients crònics complexos, els pacients
crònics avançats i, per tant, es pot fer una actuació proactiva,
i jo diria que la principal fita que hem de fer, és aquesta atenció
proactiva, no esperar que aquests usuaris venguin, sinó que
siguin els professionals, sobretot de primària, que els atenguin
de manera anticipada.

Totes aquestes qüestions s’estan fent, però per exemple, idò
també els milions de consultes que s'han fet a atenció primària
i l'increment de visita domiciliària per part de les infermeres és
impressionant, crec que han augmentat un 300% o una cosa així
les visites domiciliàries. S’està..., aquesta incorporació de les
200 infermeres a atenció primària permet evidentment donar
una millor atenció a la cronicitat i no l'hem de deixar de banda.

El Pla autonòmic de drogoaddiccions té un increment de
60.000 euros. No sé si hi ha qualque errada tal vegada a la
partida concreta pressupostària i aquests 60.000 euros venen
dels fons decomissats que ens augmenten en aquesta quantitat.

L’activitat extraordinària té una part partida inicial de 8,7
milions d'euros. A veure, les partides del Servei de Salut es van

adaptant també, han de pensar que passen moltes coses i poden
passar, no?, i és un pressupost, probablement el més difícil de
gestionar de totes les conselleries, perquè té molta..., a vegades
la situació fa que s’inverteixi més en un àmbit que en un altre,
passen moltes coses que el poden fer variar, però la partida
inicial és aquesta.

Després, la partida de la llum de Secretaria General, idò jo
crec que ara ja la llum ha baixat, ha anat baixant darrerament,
en les darreres setmanes, i jo ho supòs i ho esper i vull pensar
que serà suficient. 

Quant a Salut Pública, la tercera dosi de COVID, ahir el
president va anunciar que, si ho aprova la Comissió de Salut
Pública dimarts que ve, que esperem que sí, perquè hi ha
evidència científica suficient, els majors de seixanta anys
puguin rebre aquesta tercera dosi i també el personal sanitari i
sociosanitari. 

Quant al pneumococ, totalment d'acord, hem de vacunar,
hem de començar a vacunar, és una fita que tenim pendent,
tenim una partida pressupostària que correspon a aquest
augment del pressupost de vacunes. El que passa és que ens
vàrem plantejar que fer-ho ara no era el millor moment perquè
estam en terceres dosis més la vacuna de la grip i si a la gent,
a més d'unes determinades coses, li dèiem de vacunar del
pneumococ, no ho sé, jo crec que... es pensaran que ens hem
begut l'enteniment, no? Llavors esperarem l'any 2022, gener de
2022 a veure si ja tenim aquesta situació de la vacunació
COVID més controlada, i la vacunació de la grip, i posaríem el
pneumococ a una sèrie de (...).

Els concursos de farmàcia del 2010 de moment..., han
comentat si hi pot haver responsabilitat patrimonial, fins que no
es convoqui el concurs no ho sabrem, però evidentment és una
situació tremendament complexa la d'aquest concurs i l'haurem
de convocar.

El pla estratègic de la Conselleria de Salut s’està elaborant,
s'ha fet l'avaluació fins a l'any 2020, 2016-2020 era l'anterior
pla estratègic, s'ha fet, està en correcció lingüística i en
publicació en breu i ja s'està treballant en el següent pla, que és
ver que ja som en el 2021. El pla estratègic tendrà una línia
bastant continuista, ens semblava lògic llevar objectius que ja
s'han assolit, jo què sé, com recuperar les targetes sanitàries o
els copagaments o determinades accions que ja s'han assolit,
idò evidentment es llevaran. Serà probablement més simple i en
format digital i es podran veure els grans eixos en els quals
estam ja treballant. 

El Pla INVEAT específic de tecnologia que em comentava
la Sra. Borrás .., ens han concedit 23 milions d'euros per dos
anys, enguany són 12 milions d'euros i és bàsicament per a
ressonàncies, hemodinàmica..., acceleradors de radioteràpia i
per a aquest tipus de tecnologia. Això sí que és una estratègia
del Govern d'Espanya... bé, de la Unió Europea i que...
coordina el Govern d'Espanya i són aquestes específiques, no?

Molts de vostès també m’han demanat en relació amb
l’Agència de Salut Pública, per a nosaltres és una gran fita
l'Agència de Salut Pública, per què?, sobretot -sobretot- per
guanyar agilitat, si per tenir... la manera de donar una resposta
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ràpida. Abans els ho he dit, altres comunitats autònomes no han
pogut tenir el desenvolupament que hem tengut nosaltres, però
si per exemple haguéssim hagut de contractar personal per a
control de ports i aeroports no sé com ho haguéssim fet sense
GSAIB o muntar al Palau de Congressos una unitat de cures
intensives o llits per si de cas els que teníem no ens bastaven.
És a dir, ens ha permès una agilitat, no?

La direcció general quedarà com a direcció general amb
molt poca estructura perquè tots els serveis passen a ser
Agència, estan en..., els serveis... Exactament amb el mateix
disseny?, no, ara és el que s’està treballant. El que pensam és
que hi ha d'haver les tres grans línies, o sigui promoció,
prevenció i protecció i d'aquí han de penjar els actuals serveis. 

En aquests moments s'hi està treballant, hi ha unes persones,
hi ha dues persones en concret que estan treballant en els
estatuts, o sigui la configuració de l'Agència, com ha de ser,
quines han de ser les seves funcions, és un poc el que vàrem
aprovar a la llei..., desenvolupar el que vàrem aprovar a la llei.
Haurem de fer un decret i els estatuts. Els estatuts s’estan
treballant, evidentment amb el suport dels serveis jurídics que
de moment sempre reben i no incrementam la seva plantilla,
també hem reivindicat una vegada i una altra vegada poder
augmentar la plantilla dels Serveis Jurídics de la conselleria
perquè és cert que totes aquestes noves situacions requereixen
molt d'esforç i l’estan assumint els que ja estan fent feina. 

Ara esperam poder tenir els estatuts aprovats, teníem sis
mesos, esperam tenir-los abans. M'agradaria en tres o quatre
mesos tenir els estatuts ja definits i escrits i en el moment en
què estiguin els estatuts, als estatuts es preveu un petit equip,
perquè sense equip no es pot gestionar, per poder tirar endavant
tot el procés, que serà un procés que tendrà la seva complexitat,
estam parlant de personal funcionari que tal vegada haurà de
ser estatutari i pensam que l'estatutarització pot tenir una sèrie
d'avantatges, tot això és el que s'està estudiant ara, hi estam
treballant en pressuposts, però sobretot amb la Direcció
General de Recursos Humans de la Conselleria de Presidència
per a tot el que suposa el personal.

Després ..., els programes de càncer de mama i de còlon, el
programa de càncer de còlon s'ha de potenciar, és claríssim,
hem tengut molts de problemes, jo diria sobretot quant al que
són els metges digestòlegs, poder tenir una plantilla de
digestòlegs adequada i suficient ha estat, està sent complicat, és
una especialitat que hi ha molta mancança a nivell de tota
Espanya, però he de dir que es treballa de manera coordinada
des del Servei de Salut, per part del sots-director d’hospitals,
coordina tot el procés amb tots els hospitals, també hi ha el
doctor el doctor José Reyes, com saben també, nou president
de l'Associació contra el Càncer i impulsor d'aquest programa,
que ja està per la segona volta a l’hospital d’Inca, molt
interessat, molt col·laborador perquè hi puguin entrar l’any que
ve hospitals com Son Llàtzer i com Son Espases.

Ara es va fer un estudi del material necessari, s’han
comprat, s’han encarregat els colonoscopis i la dotació en
tecnologia, i a veure si es pot posar en marxa el més aviat
possible, però pensam que és una prioritat.

El Sr. Gómez em parlava del factor d’insularitat, jo he
parlat en general, que crec que haver aconseguit aquests 183
milions del factor d’insularitat és una oportunitat, jo ara els faré
una confessió que no sé si hauria de fer-la, però de vegades els
meus companys a altres moments, no enguany, no ho he sentit
tant, però a altres anys dels pressuposts, doncs hi ha
conselleries que els seus fons propis són molt més grans per
part de fons FEDER o de fons europeus, etc., jo sempre dic el
mateix, m’és igual d’on venguin els doblers mentre en tengui;
és a dir, a mi em podeu posar de pressupost de la comunitat
zero si els 2.000 milions me’ls donau de fons europeus, és a dir,
crec que no és tan important d’on surten els doblers, sinó també
vostè deia de poder-ho mantenir al llarg del temps.

Executarem el pressupost al cent per cent perquè nosaltres
sempre executam, no només el cent per cent, sinó a més les
injeccions que necessitam extraordinàries, que he de dir que,
també gràcies a la sensibilitat i la col·laboració de la
Conselleria d’Hisenda ens van fent, perquè sí que és cert que
tenim un tancament superior al pressupost del 2021 amb 43
milions, aproximadament, pensam que tancarem amb 43
milions de dèficit, diguéssim, que la Conselleria d’Hisenda ha
anat ficant aquestes injeccions de doblers, bàsicament,
evidentment, motivades per la COVID i tot el que té a veure
amb la COVID.

Em deia de garantir l’atenció presencial als centres de salut.
També els diré que és un tema que em preocupa, el fet que hi
hagi un increment del nombre de casos COVID, perquè és cert
que no hi ha impacte de moment en el sistema hospitalari,
suficientment greu com perquè sigui preocupant, és a dir
perquè pot augmentar el nombre de casos, però no d'una
manera ara mateix que sigui preocupant, però sí que ja afecta
Atenció Primària; el fet de passar de tenir 9 casos fa un mes,
diaris, 10 casos, pocs casos, i ahir en vàrem comunicar 160,
això fa que -aquests casos són lleus afortunadament-, però els
professionals d’Atenció Primària han de fer el seguiment, han
de fer el control, han de fer les visites domiciliàries, doncs són
pacients que, normalment, passaran aquella malaltia en el seu
domicili. Per tant, l’impacte a primària continua essent-hi.

I per això jo també faig una crida a la població quant a les
mesures. És cert, avui he vist els mitjans de comunicació i
parlàvem de mesures, em demanava també la Sra. Pons per les
mesures, jo sí que m’agradaria insistir, crec que estam tots molt
cansats quant a la pandèmia, crec que a tots ens agradaria dir
que això s’ha acabat, i crec que molta part de la població i de
la societat ja vol pensar que s’ha acabat, no sé si en el nostre
intern sabem que no s’ha acabat, però sí que és cert que
intentam tots normalitzar la nostra vida. I dins la normalització
i la gran la campanya de vacunació i l'augment de persones
vacunades, doncs crec que la nostra percepció de risc ha
disminuït i pensam que ja no passa quasi res.

I jo el que veig és que hi ha incompliment de les
restriccions actuals, de les normes que tenim ara mateix, de les
mesures de seguretat, voldria dir, més que restriccions, perquè
no parlarem tota la vida de restriccions, jo crec que són
mesures de seguretat implementades però la situació
epidemiològica que existeix en aquests moments, i sí que veiem
una certa relaxació, la veiem. I, per tant, això és el que
m’agradaria transmetre una i una altra vegada perquè pensam
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que, per la situació que tenim en aquests moments són
suficients les mesures, però s’han de respectar, i veiem que de
vegades no es fa.

D’Atenció Primària em demanava també, de capítol 6 té 1,5
milions, després li diré el cost dels centres de salut, perquè la
partida d’inversions està centralitzada en el Servei de Salut;
aquest 1,5 milions són petites reformes que es fan, i de
manteniment tenen 1 milió d’euros, això a la Gerència
d’Atenció Primària de Mallorca, perquè pensin que a Menorca
i a Eivissa i Formentera són pressuposts d’àrea i llavors és més
difícil de desglossar.

La digitalització, que em demanava també, són 8 milions
d’euros.

Després, be, ara que parlàvem de COVID, són estratègies
diferents, tenim, per una banda, poder disposar d’un recurs on
hi ha multitud de persones, esdeveniments multitudinaris, per
dir-ho de qualque manera, per això ahir i avui és a Inca el
Vacubús, la setmana que ve serà tota la setmana, de dilluns a
diumenge, a Fan Mallorca, pel tema del Black Friday, i perquè
és un lloc on hi ha molt de moviment de persones.

I després, estratègies totalment distintes són les de la
població estrangera o població vulnerable. És evident que hi ha
població a la qual és més difícil arribar, per les dificultats
lingüístiques, perquè ells tenen la seva pròpia cultura, i llavors
fem el que vostè deia, ho fem en aquests moments. Jo no
parlaré de determinades poblacions estrangeres, crec que no és
el moment, tampoc no vull estigmatitzar a uns o als altres, però
es treballa tant amb els consolats, s’han fet diferents accions
amb diferents consolats, com amb els serveis socials dels
ajuntaments, també es treballa en aquests moments amb
diferents ajuntaments, com amb les persones que puguin influir,
per exemple, en tot el que té a veure amb les religions; és a dir,
sabem que tant a la religió catòlica, però també els imants dels
àrabs o els catòlics ortodoxes, en el cas dels països de l’est, són
persones molt influents i es treballa en aquests moments amb
aquestes persones d’una manera molt específica.

El Decret de garantia de demora, jo ahir vaig tractar
d’explicar-ho amb poc temps a la pregunta parlamentària, quan
vàrem començar la legislatura ens va passar un poc el mateix,
no vàrem poder establir tot d'una el Decret de garantia de
demora perquè vàrem analitzar quines eren les nostres llistes
d'espera, quina capacitat tenien la pública i la privada per poder
donar resposta, i vàrem veure que era impossible, que, tot i que
posàssim tots els recursos a disposició de la comunitat
autònoma, no podíem complir el Decret de garantia de demora.
Per tant, és una eina que no es pot recuperar fins que no sigui
possible.

Quant a llistes d’espera són moltíssimes les estratègies que
estan en marxa, no només l'oficina, pensin que hem continuat
contractant més de 900 persones que es troben en activitat
ordinària i extraordinària ara mateix en els centres sanitaris, ara
que no hi ha tanta COVID, de moment. Per una altra banda, hi
ha els concerts amb els centres sense ànim de lucre, hi ha els
concerts amb els privats, tant de transport com d’hemodiàlisi,
com d’activitat de llista d’espera o de consultes.

S’ha millorat també, s’han ampliat quiròfans, per exemple,
a Can Misses, s’han posat dos quiròfans més o es posen dos
quiròfans més.

S’ha permès que els professionals de Sant Joan de Déu
vagin a Eivissa a operar o a fer consultes, es desplacen d’aquí
a allà, també es fa a altres moments a altres illes, perquè hem
tengut problemes, com saben, per exemple, anestèsia, de
d'Eivissa, ara ja tenim la plantilla d’anestesistes coberta, però,
evidentment, s'ha de continuar fent feina en això i, per acabar,
parlar de... -bé, no sé si després tendré res més anotat- el nostre
objectiu quin és? El que hem analitzat és que, per arribar a la
situació de 2019, que era bastant millor que la de 2015, bastant
acceptable, tenien una llista d'espera acceptable, necessitam
disminuir la demora un 20% el 2022 i un 20% el 2023, per
poder estar com estàvem el 2019, és a dir, això és un poc...
Farem tota la feina que puguem i, tot i que a vegades també ho
deim, tenim moltíssimes persones més en llista d'espera que les
que teníem el 2019, però les demores, que són l'important, han
de disminuir.

Vostè ha fet una observació que precisament ahir parlàvem
amb la directora general de Salut Pública, que és una gran
defensora dels informadors COVID, s'està fent la memòria, la
tenen feta, em va dir que me l’enviaria per correu, segur que me
l’ha enviada i no ho he vist encara, la memòria. S'ha fet una
gran tasca. Fins i tot ahir la directora general va fer una
afirmació que em va semblar rellevant i és que l'impacte de la
segona i tercera onades, o tercera i quarta onades, quan teníem
els informadors COVID, no ha estat tan alta; és un poc el que
els deia abans amb l'Observatori del Suïcidi, fins a quin punt
tenen a veure els informadors COVID. Però aquesta implicació
a peu de carrer amb els comerços, amb els locals, ha estat molt
bona. I jo crec que és un tema que segons com vagin les coses,
ens haurem de tornar a plantejar. Potser no en fan falta tants,
potser s'ha de fer d'una manera més selectiva, igual que tenim
també projectes com No siguis ase! de la Plataforma d'Oci de
Qualitat, idò potser anar a llocs concrets per poder informar
sobre COVID, però és un tema que just parlàvem ahir i que
hem de continuar tractant.

Quant a les ambulàncies, és cert que tothom vol tenir un
061 i UVI mòbil avançada a la porta seva o el més prop
possible. Jo només dic que l'any 2015 hi havia 53 UVI mòbils
i ara n'hi haurà 80, amb el proper concurs. Això no només són
els vehicles, s'han d'equipar amb professionals, que és
complicat.

Els nous centres de salut que he comentat abans, els nous
centres són 42,1 milions. 

El Sr. Ensenyat, que s’ha passat dels deu minuts avui i que
no se sol passar, és que s'ha entusiasmat de la sanitat pública i
estic molt contenta, també, d'aquest orgull que hauríem de tenir
tots, no?, llegir un article que els passaré als que tengui el
mòbil, de..., un poc que crec que hauríem de treure pit de molts
de projectes que hi ha en marxa a Espanya, gràcies a tots, eh?,
gràcies a moltíssima de gent, i a vegades només posam el focus
en els aspectes negatius i els positius també ens donen bastant
més alegria.
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Crec que s'ha de fer una política sanitària basada en
l'evidència, a això ho defens des de sempre, i crec que s'han de
posar els recursos on més falta fan i això és així, també. Sí que
volia fer una menció perquè el Sr. Ensenyat ho ha comentat, el
PERTE..., el diputat del PSIB també, el Sr. Dalmau, crec que
és important, el PERTE aprovat per..., bé la presentació que va
fer el president del Govern, Pedro Sánchez, perquè és cert que
tot d'una que ens varen enviar el PERTE amb tots els eixos, tot
d'una ens varen posar en marxa, la directora general ja va
enviar a la resta de direccions; un poc els projectes que poden
entrar aquí, són bastants de projectes, són un impuls gran a la
genòmica, a les sales que poden ser..., de simulació anava a
dir..., d'assajos clínics, per exemple que ens fa falta a l'IDISBA,
o ampliació d'instal·lacions d'edificis de recerca... Nosaltres
tenim el projecte MedTech, els n’he parlat altres vegades, des
de fons europeus i la conselleria també de fons europeus, s'està
donant molta prioritat en aquests projectes, s'està presentant a
totes les convocatòries possibles, i és un projecte que quant a
recerca el que -ara enllaç un poc amb el Pla estratègic de
l'IDISBA i les seves línies fonamentals- ... crec que és..., o sigui
que hem vist que hem de fer un esforç en innovació, també en
sector empresarial, amb col·laboració publicoprivada,
fonamental per poder després implementar aquell resultat de
l'evidència, transferir-lo, no?, a les empreses, no? I, en
definitiva, es tracta de cercar més col·laboració, més
finançament també, amb fons competitius, i tot el finançament
possible; estar molt pendents de totes les estratègies de salut
digital, nosaltres el tema dels biobancs, del tema dels..., tots els
repositoris d’informació, per poder fer, per poder tenir, ser més
competitius en tots els temes digitals. I després, amb la
governança, com dèiem.

També s'ha de promoure la carrera investigadora, això...,
saben que nosaltres vàrem fer el primer decret d'Espanya de
carrera investigadora, que ens està donant molts de maldecaps
la seva implementació però en som uns ferms convençuts, i
com deia poder captar finançament i recursos son bàsicament
les línies estratègiques del Pla estratègic de l'IDISBA. 

La Sra. Ribas em demanava dels salaris dels sanitaris.
Imagini que el 2 % que s’augmentarà, aprovat pel Govern, més
els triennis..., sí, l’antiguitat que es va assolint, suposen només
uns 20 milions d'euros, només aquestes dues partides.

Jo després, també crec que ho hem comentat qualque
vegada, s'ha de tenir molt en compte i s'està treballant, s'està
treballant ara mateix des del ministeri, s'estan analitzant també
un poc els sous, no?, però un sou es composa de molts diferents
complements i estructurat de forma distinta. Llavors, sempre
parlen del complement de Canàries però no parlen del
complement de fidelització que tenen els metges a Eivissa,
Menorca i Formentera, que s'ha incrementat moltíssim, que ve
a ser idò el mateix, aquest plus d'insularitat. Que parlen de
Canàries, que són només les illes petites: Gran Canària i
Tenerife no tenen un plus d'insularitat tan alt com la resta de les
illes, igual que passa aquí a Mallorca.

Evidentment són temes que estan damunt la taula. Les
negociacions sindicals no s'han deixat de banda en cap moment
i els sindicats -els ho puc assegurar- que demanen i tenen ben
present quines són aquestes millores que es poden aplicar i ho
estam negociant, com no pot ser d'una altra forma.

La defensora de l'usuari es va incorporar a finals de l'any
passat, en plena pandèmia, el nostre compromís és fer una
memòria anual, però no tenia gaire sentit parlar de dos mesos
del 2020 que, segurament, ja quan finalitzi el 2021 l'Oficina de
la Defensora de l'Usuari farà una memòria anual, però estam
fent molta feina, com no pot ser d'una altra forma, també.

A això de les demores, ja li he dit...

La Sra. Pons em demanava pel brot de sarna. A veure, té
una certa lògica que si augmenta el temps que es passa al
domicili amb el confinament que hi pugui haver un increment
de transmissió de malalties com aquesta. La sarna no és una
malaltia de declaració obligatòria, el brot sí, un brot de sarna sí,
però la sarna com a tal, de manera individual, no ho és. A
veure, és una malaltia que no crea grans conseqüències,
diguéssim, no?, ara bé, evidentment s'ha de tractar; ahir
comentava la doctora Carandell, precisament, que la feina que
es fa des de primària és la sospita quan tens un pacient que
refereix molta picor durant molt de temps, etc., idò pensar que
pot estar relacionat amb aquesta malaltia.

Quant a la COVID-19, vostès saben tota la polèmica que hi
ha entorn a l'estat d'alarma, a la possibilitat de confinar o no
confinar les persones. Nosaltres tenim la llei aprovada, gràcies
a tots vostès -torn a repetir-, la modificació de la Llei de salut
pública, que ens dóna un marc per poder establir una sèrie de
mesures, en el cas que la situació epidemiològica ho requereixi. 

Què els diria als no vacunats? Que es vacunin ja, perquè sí
que ens estan fent des de precisament el gabinet d'Atenció
Primària, juntament amb una de les tècniques expertes que ha
tengut molt de protagonisme, que és la Dra. Marga Frontera, en
aquests moments un estudi de la població no vacunada, per una
banda quins són els motius pels quals no es vacunen i per una
altra banda com està afectant per municipis, població
estrangera, per poder fer intervencions ja molt específiques. 

Però avui mateix també els mitjans de comunicació treien
la notícia que les persones majors de 60 anys tenen un 20% més
de possibilitats d'ingressar una UCI si no estan vacunades. I les
menors de 60... o sigui 14 de vegades més. Per tant, només
aquesta xifra ja seria suficient per no voler estar a una UCI,
panxa per avall i entubat. I patir després les possibles seqüeles
d'haver estat a una Unitat de Cures Intensives. Això hauria de
bastar, però ja dic, si no basta, pensem en les persones que
tenim al voltant. Si estimam les persones que tenim al voltant,
que poden ser pares, mares, fills, persones vulnerables, seria un
altre motiu. 

I un altre motiu que crec que no és menyspreable també, és
l'econòmic. És a dir necessitam una recuperació econòmica
perquè les Illes han patit molt. Afortunadament els indicadors
estan millorant i està millorant l'activitat econòmica, però no la
podem posar en perill ni la podem posar en risc. Llavors,
quantes més persones vacunades, manco malalts tendrem, amb
tot el que suposa de pèrdues de dies de feina, amb pèrdua de...,
en possibles quarantenes etc. És que tot apunta a la necessitat
de tenir el màxim de persones vacunades. 

Vostè era la que em deia la continuïtat en el futur del
pressupost. La realitat, miri, jo fa molts d'anys que em dedic a
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la gestió sanitària, fa molts d'anys que sent que això no és
sostenible. I jo ja he deixat de..., ha de ser sostenible,
evidentment ha de ser sostenible. Però jo ja he canviat el
concepte de sostenibilitat pel de solvència. Solvència vol dir
donar resposta a les necessitats de salut, amb el pressupost que
sigui, però donar resposta. I jo el que veig, tothom que diu que
això no és sostenible, és que va sent sostenible al llarg del
temps. És  a dir, que hem de dedicar cada vegada més esforços,
sí, però si ens podem permetre -i em perdonaran, perquè quasi
és un luxe- un tractament d'1,3 milions d'euros per a un pacient,
si ens podem permetre això, és que tenim un sistema sanitari
súper fort i una voluntat política de destinar-hi els recursos
necessaris també. 

Però fa tants d'anys que sent que això no és sostenible i
continua, no només sent-ho, sinó podent augmentar 100 milions
d'euros cada any, i és sostenible. Jo crec que s'hi han de
destinar els doblers que s'han de destinar. I després que tenim
un sistema sanitari dels més forts del món, que cobreix el que
no es cobreix a la majoria de països del nostre entorn. Jo
sempre dic que és un tresor i que s'ha de cuidar i evidentment
s'ha de gestionar bé i s'ha de ser eficient. Hi ha moltíssimes
mesures de gestió, per exemple els contractes de gestió que es
fan del Servei de Salut amb les gerències, prioritzen les llistes
d'espera, prioritza la disminució de la demora el que és el
compliment del contracte de gestió. O prioritza deixar de fer
allò que és innecessari, o deixar de comprar de qualsevol
manera. Ara, per exemple, des de fa anys, hi ha comissió de
valoració de tecnologies i no és que a mi se m'ocorre, avui que
m'han presentat un aparell que és fantàstic, o m’han dit que és
fantàstic, el puc comprar. No es pot comprar, ha de passar per
dues comissions, una de valoració de tecnologia, una
d'aprovació d'aquella tecnologia. Per tant, clar que es posen
molts de mecanismes d’eficiència, per deixar de fer..., per
invertir el millor possible, però és inevitable que s’inverteixi de
cada vegada més. 

I després també la Sra. Ribas deia cada vegada hi ha més
gent. A una empresa privada, vostè pensa que si passen de fer
100 cotxes a fer-ne 200 necessitaran tal vegada el doble de la
plantilla. Nosaltres no doblam la plantilla any rere any, però si
augmenta l'activitat en els serveis públics, hi ha d'haver
persones que gestionin aquesta activitat i persones que la
puguin fer. Per això augmenten les plantilles dels serveis
públics, perquè cada vegada donam més prestacions públiques
també i fan falta persones que hi treballin. I jo també com el Sr.
Ensenyat, estic molt orgullosa dels nostres serveis públics, en
general d'Espanya, estic dient. 

El Sr. Sanz parlava de digitalització. Evidentment, és
important, és important per a Formentera ampliar estratègies.
A mi m'agradaria, per exemple tenim molta més telemedicina
o telecures. Esper que totes aquestes estratègies, el PERTE, el
Next Generation o els fons europeus, en general ens permetin
presentar projectes que puguin a distància tenir cura de 
persones, perquè també crec que Formentera en això es
beneficiaria. 

Quant als ciutadans europeus i pel que comentava el tema
de l’VIH, tenen garantida la continuïtat, els europeus amb
targeta europea, com un espanyol, afortunadament. 

El percentatge de vacunació a Formentera, gràcies a unes
accions específiques... per això també és molt important, es va
incrementar en un 10% en dues o tres setmanes, en molt poc
temps. Sobretot al final de la temporada turística a Formentera,
que acaba abans vàrem veure com es va incrementar i va passar
a ... si teníem un 60% de població vacunada, que estàvem
preocupats, a un 70%. 

I després sí que és cert que són llocs, tant Eivissa com
Formentera, que hi ha molta segona... aquí també, però impacta
-crec- més a Eivissa i Formentera, segones residències amb
persones que tenen la residència aquí, perquè s'agafa població
INE, però en canvi no viuen aquí. D'aquestes persones, hem
aconseguit identificar 16.000 persones amb ajuda del ministeri,
que estan vacunats a altres bandes. I es continua fent feina
depurant aquestes persones. Ara així i tot, és cert que respecte
de la franja de 20 a 40 hem de fer esforços tots perquè es
vacunin més. 

I té tota la raó, és veritat que col·loquialment no ens hem
romput les banyes com deia també el Sr. Ensenyat abans, amb
els plans, deim Pla Eivissa però és Pla Eivissa i Formentera,
com no pot ser d'una altra forma. 

Vaig acabant, eh?, crec. 

Bé, el diputat Dalmau. A veure, els nous centres de salut
són dels que sortiran ara en el concurs d'obra i es faran. I
després tots els altres que he anomenat, com el de Pere Garau
per exemple, durant l'any que ve es farà el concurs d'idees. A
la majoria d'ells es farà el concurs d'idees, per poder tenir un
projecte si és possible a final de l'any que ve o a principis del
2023. Són molts els que estan... El Carme està en marxa,
l'Hospital General, he comentat que feim la reforma de la (...)
per 1 milió d'euros enguany i amb això queda tot l'Hospital
General fet. El PERTE també vostè ho havia comentat.

I per acabar, si no m’he deixat res, que segur que sí, la Llei
d'eutanàsia s'està desenvolupant, jo diria que molt bé. I bé, els
casos que hi ha pogut haver, la veritat és que les famílies s’han
sentit molt bé i pensam que és una bona llei, necessària i que es
continuarà desenvolupant. Crec que demà mateix tenc una
reunió amb totes persones que formen part de la comissió per
anar avançant en aquesta qüestió. Però ho hem de recordar, és
important continuar amb aquestes lleis que el que ens ofereixen
són més drets i més garanties. 

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, consellera. Començarem els torns de rèplica
i en primer lloc té la paraula la portaveu del Grup Parlamentari
Popular la Sra. Isabel Borràs per un temps de cinc minuts.

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

Moltes gràcies, consellera, i moltes gràcies per la seva
sinceritat sobretot. Des del Partit Popular també creim en la
salut pública i en la salut a totes les polítiques basades en
evidència però també basades en valors. I crec que ha de
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quedar perquè pareix que som com obres i que ens menjam la
gent, nosaltres.

Bé, sobretot de capítol 1 m'agradaria que ens especificàs un
poquet més si baixarem el nombre de cartilles per metge perquè
tenim xifres molt dolentes. És ver que hi ha 200 infermeres més
però també n'hi ha bastants que se n'han anat i ens agradaria
saber la plantilla i les plantilles orgàniques com quedarà això.
Això respecte del capítol 1 d'Atenció Primària d'aquest pla
específic que ha comentat.

Del personal de residents, és ver que ja que s'ha creat una
plaça de geriatre i dues d'infermeria de geriatria i les conec
bastant bé. Però Sant Joan de Déu ha acreditat la plaça de
geriatria per tenir geriatres (...) i les dues classes de
d'infermeria no s'han arribat a cobrir, amb la qual cosa ...és el
que dèiem de fer aquesta comunitat més atractiva, que han de
tenir qualque cosa, hem de fer qualque cosa perquè quedin aquí
els residents, perquè és important que venguin però també és
important que no se’n vagin. I a càrdio, bé a càrdio es podrien
fer col·laboracions per tenir per poder acreditar més places.

Del Pla de salut mental i de cronicitat, jo el que demanava
era saber quina partida o qui pressupost té salut mental i quin
pressupost té cronicitat, i això sí que és important i veig que hi
haurà psicòlegs i infermeres però no hi haurà psiquiatres. Jo
vaig demanar a la comissió a veure si les dades de l'avaluació
de tots els plans, però sobretot de salut mental si podrien tenir
accés a dades almenys on line o a través de pàgina web perquè
si tenim plans però no els avaluam, no som capaços de millorar.
I això jo crec que és molt important. 

L'educació en salut mental i les infermeres, com deia el
representant de Ciutadans, és ver que són importantíssims. 

Al Pla de drogues l'any 2015 hi havia 2.411.367 i per a l'any
hi ha 2.219.000, és ver que són dels fons decomissats que ens
arriben, però sabíem que l'any 2020 hi hauria menys
decomissos de drogues, per tant sí que haguessin pogut
preveure que hi havien de posar una petita addicció.

Jo som molt reivindicativa en salut pública perquè hi he
estat molts d'anys -tots ho sabeu- i crec que molt de pressupost
se’n va, com ha dit molt bé la Sra. Ribas, al Servei de Salut, i
a vegades amb molt poc a salut pública es poden fer
moltíssimes coses. 

La vacuna del pneumococ és importantíssima i no la podem
deixar de banda. Hi ha moltes comunitats autònomes que ja
vacunen els majors de 60 anys i no que estiguin
institucionalitzats, qualsevol major de 60 anys. És important.

M'alegra saber que l'Agència de Salut està en marxa i sí que
probablement hauria de tenir, hauria d'abastar més personal de
salut pública, però bé ...

No ens ha dit res sobre càncer de mama i també em
preocupa bastant perquè les cobertures, com ja li vaig dir el dia
del Ple i a vegades no s'entén molt bé, les cobertures són
dolentes i sobretot a part de l'illa. A una part de l'illa de
Mallorca la cobertura sempre ha estat dolenta i continua sent
dolenta. Hem de fer qualque cosa per augmentar de qualque

manera aquestes cobertures, cobertura vol dir que es crida i se
citen totes les dones que els toca i si toca a 57.000 dones cada
any s'han de citar, almenys han de rebre una carta. A mi
m'agradaria saber d’aquí, quantes dones de més de 50 anys -sé
que n’hi ha poques- han rebut la carta. 

A mi sí que em preocupen els fons, sí, perquè si són fons
europeus, sé que s'acabaran i si són fons nostres no s'acabaran
mai. I els fons europeus avui hi són i demà no hi són.

Decret de garantia de demora, crec que és ver l'any 2015 es
va llevar, però s'hauria de trobar la ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’anar acabant, Sra. Borrás. 

LA SRA. BORRÁS I ROSSELLÓ:

De la defensora de l'usuari hem  demanat una
compareixença.

I de la llei d'eutanàsia m'agradaria saber si ja està la
normativa feta dels objectors.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Borràs. A continuació, és el torn de
paraula la portaveu del Grup Parlamentari Unidas Podemos la
Sra. Cristina Mayor.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera, per
totes les explicacions extenses que ha donar.

Nosaltres només farem una reflexió. El 2021 ha estat un any
de gestió de pandèmia, una pandèmia que no venia amb un
llibre d'instruccions, és una pandèmia mundial. Hem de posar
en valor tota la feina que s'ha fet per a la protecció i l'atenció
als ciutadans en el que és la gestió de la pandèmia. Hem
d'agrair, no només a tots els membres i a tots els directors
generals i a tot el personal, sinó també a tot el personal
sociosanitari que ha fet possible, que ens ha cuidat els ciutadans
i ens ha protegit en tota aquesta gestió de la pandèmia. Hem de
recordar que la COVID no ha marxat, per tant en aquests
pressuposts també, a part de la normalització de tots els
programes serveis i mesures que ja n'hi ha de per si en tot el
tema de salut, també s'ha d'afegir la gestió continuada de tots
els temes derivats de la COVID, s'ha de posar en valor aquesta
doble feina que s'està fent i, evidentment, tot l’esforç per tornar
a la normalitat. Aquest equilibri és complicat. Nosaltres des
d'Unides Podem entenem que aquests pressuposts que es
presenten són positius i en aquest cas reforcen l'estat de
benestar.

I simplement donar-los les gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. A continuació correspon el torn
al portaveu del Grup Parlamentari Ciudadanos Sr. Juan Manuel
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Consellera, jo no ho havia dit
explícitament, li diré que des del nostre grup parlamentari
valoram positivament l'augment d'un pressupost global del seu
centre, del que és salut pública, la conselleria en general. És ver
que estarem a l'aguait de la seva execució i per això vostè ha
començat amb una exposició d'una memòria d'actuacions de
2021 i per això jo li he demanat quina execució pressupostària
tenim, ja que parla de memòria i fites assolides és normal que
li demanem l'execució. 43 milions?, no ens sorprèn no ens
sorprèn. 

Nosaltres ja li vàrem fer esmenes d'aportació perquè
enteníem, tot i que no venia a cap manual d'instruccions el tema
de la pandèmia, que amb la situació que hi havia, la
contractació de personal i de reestructurar actuacions
lògicament feia duia a això.

La Comissió de Salut d’aquesta institució vostè sap que ha
tengut una activitat ingent en tema de proposicions no de llei
amb actuacions respecte de la pandèmia. M’agradaria que
vostès tenguessin sempre present a partir de dia 1 de gener, que
es compleixi el que s'insta al Govern i sobretot que s’insta no
només el Govern sinó que el Govern insti el ministeri a
qüestions de lluitar, per exemple per un finançament adequat,
per a aquestes vacunes de les malalties minoritàries que vostè
ha dit que tenen un cost, (...) La Comissió de Salut d'aquesta
institució ha estat molt sensible a la demanda de l'atenció i les
millors teràpies per a aquests pacients. Entre altres teràpies, per
exemple els pacients de l'MPOC, que ahir va ser el Dia
internacional on vostè sap que han lluitat molt perquè el
ministeri fos ... aixequés qualsevol dificultat per a l'accés a les
millors teràpies. I creim que vostè ha de ser una bona
interlocutora i pitjar en aquests temes al Consell Interterritorial
de Salut de Salut Pública.

Quant a tema de vacunes, acab de veure les notícies, el
Govern sí ha dit que endavant a aquesta vacunació a persones
majors de 60 anys i al personal sanitari, al personal sanitari i
sociosanitari. Jo crec que vostè té una oportunitat important
ara, el seu departament, per aquesta informació que en teoria
han de tenir de les conseqüències de no vacunar-se i el que
suposa el risc a la intubació, que és una intervenció agressiva
i les conseqüències que hi hagi un nombre important de
personal sanitari que encara no es vacuni és preocupant,
almanco perquè crec que crea un factor pitjor que és la
desafecció de la ciutadania, si el sanitari no es vacuna jo em
crec aquestes faules, aquestes fake news que circulen. Això és
un problema gros i crec que és un debat que han de tenir, hem
de tenir aprofitant aquesta tercera campanya d’informació i de
sensibilització.

Quant a l’Agència de Salut Pública he entès, més o manco,
que serà el segon semestre quan començarà a tenir el decret i
(...), jo li dic que tengui prudència, experiència i el màxim

consens amb una cosa, en tema de contractació del personal, en
tema de la ubicació del personal amb tota la seguretat jurídica,
sobretot sap que tenim l’experiència del que ha passat amb
interinatges, amb la carrera professional, etc., que partim de
l’experiència per a aquesta oportunitat d’un nou (...).
Evidentment vostè sap que estam totalment en contra
d’augmentar el capítol 1 respecte de l’alta direcció o personal
eventual, ho sap, de qualsevol departament, no només al seu.
Tengui-ho en compte perquè serà la nostra línia d’actuació i de
supervisió sobre aquest tema.

Hi ha un projecte, hi havia un projecte, no li he demanat
abans, no he tengut temps, en tema d’una infraestructura, un
allotjament, una residència per al desplaçament dels familiars
que tenen actuacions a oncologia pediàtrica. Se’n recorda que
hi va haver un projecte? Era una disposició d’una entitat que li
posava a l’abast un solar ben a prop de l’hospital..., de l’HUSE,
de l’hospital de referència. Volia saber si a qualque moment el
Govern, quan pugui tenir el finançament, hi està d’acord amb
aquest projecte per la proximitat i pel que suposa per a les
famílies que es desplacen de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera.

I, finalment, sí que vostè ha lluitat pel major nombre de
places MIR als nostres hospitals. És important perquè, a més a
més, crec que és una manera de fidelitzar també els facultatius
i el personal d’infermeria. No parl només de tenir contractació
sinó que hi hagi fidelització també, per tant, la residència la
puguin executar aquí amb la diversitat d’especialitats que hi
pugui haver. 

Per a nosaltres el tema de la implementació d’un equip de
referència a l’Hospital Universitari Son Espases en el tema de
l’al·lergologia, com a mínim a Son Espases, ja s’ha comentat
abans, és important que estigui ben estructurat i ben dotat. 

Vostè ha dit que es farà un estudi sobre les intervencions
fetes en tema de la vacunació per treure millor estratègies. Crec
que és important la presentació d’aquest estudi el més aviat
possible, sobretot per aquesta situació d’augment, lamentable
augment, de casos i de la taxa de...

LA SRA. PRESIDENTA.

Ha d’acabar, senyor...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

... de la taxa d’incidència que es dóna. Crec que és un bon
moment per presentar-lo i una bona oportunitat de nova
sensibilització a la ciutadania. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies Sr. Gómez. És el torn ara del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca. Té la paraula...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta, atès que m'he passat abans, no en
faré ús. Gràcies. 
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(Algunes rialles)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Ensenyat. Vull dir aquí personalment que ens
acaba d'arribar la notícia del pare del seu company, el Sr. Ferrà,
que descansi en pau i els nostres ànims per a tots. Gràcies.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Molt agraït, li transmetré de part vostra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Es el turno ahora del Grupo Parlamentario VOX-
Actua Baleares, tiene la palabra la Sra. Idoia Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidenta. Sra. Consejera, yo en mi intervención
le he planteado básicamente tres cuestiones, porque ya había
muchas otras que quería plantear que se las habían planteado
compañeros o..., bueno, perdón, otros diputados de otras
formaciones, pero ha habido una que sí que creo que ha
contestado en cuanto a sus objetivos para reducir las listas de
espera. Me ha parecido entender que para equipararnos al año
2016, perdón, 2019, tendríamos que reducir un 20 % en el 22
y otro 20% en el 23. 

Me faltan dos cuestiones que es la previsión presupuestaria
de la Agencia Balear de Salud Pública, porque yo sé que usted
ha dicho que la van a poner en marcha en el segundo semestre,
pero me falta saber si tienen una previsión en estos
presupuestos y qué importe sería, es lo que yo le preguntaba, y
dado que saben seguro que la van a poner en marcha durante
este ejercicio, pues, entiendo que debería estar presupuestado
cuánto se va a desviar a esta cuestión. 

Y también otra pregunta que le he realizado, que tampoco
ha contestado, es el tema de la sentencia del Tribunal Supremo
que declara la nulidad de un concurso de adjudicación de
farmacia, que son 16 farmacias. Corríjame, hablo de memoria.
¿Cuál será ese coste para ejecutar esa sentencia en caso de que
se prevé algún coste? y ¿cuál es el importe que van a reservar
para ello?  Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sra. Ribas. És el torn del Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, té la paraula
la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, són moltes les
preguntes que avui s'han formulat aquí en aquesta comissió
d'Hisenda per parlar d'aquests pressuposts de la seva
conselleria per a l'any que ve. És veritat que n'hi ha algunes que
no m'ha contestat, així que les hi tornaré fer perquè jo
comprenc que -com deia- són moltíssimes les qüestions que
s'han plantejat el dia d'avui.

Ens preocupen sobretot, la unitat de trastorns de conducta
alimentària, com està aquesta qüestió? Pensam que és
imprescindible que es posi fil a l'agulla per poder donar
cobertura a aquests adolescents i aquestes adolescents que
tenen aquest problema. Ens consta que n'hi ha que se n’han
d'anar a consultes fora de la nostra comunitat per poder ser
atesos en condicions. Com vostè sap perfectament aquests
trastorns tenen una llarga durada de recuperació i són molts els
viatges i els costos que tenen les famílies per poder ser atesos.
No basta amb una unitat i una infermera que et posi dieta, com
hem vist en alguna ocasió, sinó que és una unitat que ha de
tenir psiquiatre, psicòleg, nutricionista i servei d'infermeria. 

Li he demanat també pel servei d'al·lergologia, tampoc no
m'ha contestat. Pensam que el cost no és tan alt, si es vol posar
en marxa s’hi pot posar, i que no són els dermatòlegs o 
especialistes que han de suplir aquesta mancança. 

Pel que fa a la Llei d'eutanàsia ja li farem preguntes més
endavant, encara estam en un estadi molt, molt primerenc,
comprenem perfectament que no pugui entrar en el detall. 

I només aclarir que jo no he dit que el pressupost no sigui
sostenible, m'he demanat si tendrà continuïtat en el futur aquest
pressupost d'enguany. No he fet cap afirmació sinó que he fet
una pregunta.

I res més, de bell nou enhorabona a tot l'equip. Consellera,
molt d'ànim, molta salut i prengui vitamines i dir-li també a tots
els professionals d'aquesta terra que estam molt satisfets i
sabem que estam en bones mans amb tots aquells que fan feina
per tenir cura de la nostra salut i a les famílies que es cuidin, i
aquests que encara no s'han decidit, que es vacunin. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Pons. És el  torn ara del portaveu del
Grup Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Sanz. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta. Bé, Sra. Consellera, gràcies per les
respostes a les preguntes que li he fet, referides a Formentera
hi ha diversos temes. Encoratjar-la que segueixi aprovant
qüestions com aquest decret llei, que va acabar com una llei,
per poder crear l’Agència de Salut Pública de les Illes Balears,
perquè al final tot i que quan estan aprovades les qüestions són
per a tota la societat, no tots li donen suport des del principi. Al
final fer, aprovar drets són per a tots, com es varen aprovar un
munt de drets, i aquest és un més que aconseguirem per a les
Balears.

Res més, encoratjar-la, com li ha dit la diputada Pons,
prengui vitamines i prengui el sol també que puja la vitamina
D i és molt bona perquè hem de fer més esforç, que queda molt
de camí..., queda molt de treball a fer, però crec que el que s’ha
fet fins ara és molt bo. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sanz. Per últim, passam la paraula al
portaveu del Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Juli Dalmau. 
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EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Molt breument, en primer lloc,
consellera, agrair les seves explicacions, vendran altres debats
en relació amb els pressuposts. Això tot just ha començat i, en
qualsevol cas, crec que aquests pressuposts són una oportunitat
per fer una passa endavant sense obviar la pandèmia, però fer
una passa endavant més enllà de la pandèmia. També són una
oportunitat per garantir i blindar, si escau, tota la cosa pública. 

Crec que quan va esdevenir la situació de pandèmia a
mitjans del mes de març, que es varen prendre les mesures
relatives al confinament que varen ser tan contundents, la
majoria de la ciutadania o tota la ciutadania va mirar cap a allò
públic, va mirar cap a la cosa pública en relació amb l'àmbit
educatiu, en relació amb la matèria laboral, en relació als
serveis socials i també va mirar cap a la cosa pública en relació
a la sanitat. Aquesta és la importància que tenen els serveis
públics de cara a la ciutadania en una situació extraordinària,
d'urgència, com es va esdevenir arran de la pandèmia. 

Crec que en aquest moment és el moment d'agrair a tots els
professionals públics que varen fer feina en aquells mesos per
garantir totes aquelles polítiques, per blindar totes aquestes
polítiques públiques que ofereixin garanties ciutadania, per
agrair-los el seu esforç i també, com no pot ser d'una altra
manera, a tot el personal sanitari i, en concret, els sanitaris, els
professionals sanitaris que van tenir un paper destacat. Crec
que ara el millor homenatge que els podem fer, el millor
aplaudiment, com vostè avui ha informat a aquesta comissió, és
mantenir o consolidar les seves places, totes aquelles places
que es van crear de bell nou per atendre la urgència de la
pandèmia, que ara sigui possible mantenir-les en el temps i fer
encara més gran i millor el nostre sistema sanitari. Crec que
davant això hi ha altres comunitats autònomes que han optat
per l'acomiadament d'aquest personal i crec que aquesta és la
gran diferència entre l'aposta per blindar allò públic i aquelles
comunitats autònomes que han optat per altres models en
relació amb els serveis públics. 

I voldria acabar amb una petita anècdota Sra. Consellera, la
Sra. Marí i la Sra. Triay som membres de..., representants,
estam a la Mesa de la Comissió d'Hisenda, som aquí a tots els
debats d’ençà de dimarts, i un company, després d'una
comissió, em va dir -d'una compareixença- em va dir és fàcil
quan els pressuposts són bons, idò jo esper que avui ho hagi
tengut fàcil perquè voldrà dir que els seus pressuposts són bons. 
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Dalmau. I ja per contrarèplica i perquè
contesti les últimes preguntes i observacions que li han fet,
donem la paraula a la Consellera de Salut i Consum.

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

Gràcies, presidenta. Crec que elles tenen molt més mèrit o
ells que són aquí aguantant-nos a  tots nosaltres. A veure,
intentaré ordenar.

La plantilla orgànica del Servei de Salut s'incrementa l'any
que ve en 1.190 places. Són places que no estaven reconegudes
fins ara i que el Servei de Salut tendrà. Si en tenia catorze mil
i busques reconegudes, idò en tendrà quinze mil i busques.
Aquestes 1.190 s’augmenten, són noves places.

I després, què tenim ara?, un volum important de contractes
eventuals, encara. Llavors, aquests eventuals passaran a ser
interins, o sigui 2.035 en total, incloent les 1.190, passaran a
ser, d'eventuals, a interins. També hi ha algun interí ara que, si
aproven l'oposició, seran fixos, però és un poc complex, sembla
un embarbussament. És a dir, 2.035 s'estabilitzaran i tendran un
contracte interí, jo ho deixaria un poc així.

I crec que això també..., és a dir, és clara la voluntat
d'estabilitzar plantilles i de fidelitzar perquè és, una de les
primeres passes per fidelitzar, és donar aquesta estabilitat. A
Atenció primària s'ha incrementat el nombre de metges, s'ha
incrementat el nombre d’infermeres, i evidentment es
continuarà incrementant. La dificultat que tenim és que, si bé
hem pogut contractar aquestes 200 infermeres, no tenim la
capacitat de poder contractar el mateix volum de metges de
família, perquè no n’hi ha, entre altres coses, aquest és el
problema.

Per això vàrem augmentar tant l'oferta dels residents, que
s'ha duplicat, es va duplicar l'any passat perquè... clar, i hem
d'esperar que aquests acabin...

Després quant a fidelitzar, la fidelització dels nostres
residents és molt alta, una de les més altes del país: quan
acaben, queden. Hem tengut la sort que l'entorn ha estat
suficientment atractiu perquè es quedin aquí i, quan acaben la
residència, la gran majoria es queden. Ara, és cert que també en
aquest any de pandèmia o l'any passat, doncs tenen feina a la
seva terra, si se'n volen anar. Però hem aconseguit fidelitzar
molt i continuarem treballant la fidelització.

No li puc donar..., és que, clar, el Pla de salut mental o el
Pla de cronicitat, un pressupost específic perquè, a vegades
enguany, ens demanaven també quina part de la feina es dedica
a COVID. I clar, com podem dir a una infermera d'urgències,
per exemple, que atén una estona a un pacient -o un metge- un
pacient COVID, després un politraumatitzat, després un infart,
després torna a entrar un COVID, és a dir, és tremendament
complex. Llavors, el que tenim són línies de feina amb
inversions específiques, com és l'increment de recursos, s'han
posat les infermeres gestores de casos, que són més de 50, que
són una aportació considerable al Pla de cronicitat i que
continuarà sent-ho, etc. Però després, no existeix, la partida
d’un pla o un altre pla. 

Psiquiatres, se n’han contractat enguany, s'ha reforçat amb
psiquiatres. I també, com saben, el Pla de salut mental ha estat
tan participat que són els propis que participen els que detecten
les necessitats i fan la proposta, és a dir, ens han proposat
contractar aquests professionals: 12 psicòlegs i 8 infermeres
especialistes. Jo crec que amb això donam bastant resposta.

Quant al pressupost de Salut pública, totalment d'acord amb
vostè. Estic molt contenta d'estar d'acord, perquè hi estic
totalment d'acord, i ho deim permanentment. El pressupost de
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Salut pública és insuficient i l'assistència sanitària, és ver que
requereix una inversió tan alta que normalment no podem
dedicar esforços a Salut pública que, a la vegada, com més hi
destinam manco atenció sanitària necessitarem en el llarg
termini, però és molt complex, dins un pressupost que està
estructurat d'una manera determinada i que, quan es fa el
repartiment no pots augmentar una partida un cent per cent, i
així i tot seria insuficient. És a dir, que jo crec que s'ha d'anar
treballant, s'ha d'anar impulsant i s'ha de posar la promoció de
la salut, sobretot, per damunt de moltes altres coses, totalment
d'acord.

Després em deia el tema d'augmentar les cobertures de
càncer de mama. A veure, les proves diagnòstiques han patit,
però han patit pel tema de la COVID perquè no són proves
urgents, la majoria no, quan són urgents, són urgents, però quan
no són urgents, l'activitat ordinària s'ha hagut d'ajornar, i, clar
i encara -ho han dit alguns diputats, no?- encara tenim COVID
aquí. Ahir en 24 hores, han ingressat tres persones a la UCI de
Menorca,  ja tenim quatre persones COVID positives a la UCI
de Menorca. I ara si féssim la pregunta de quantes estan
vacunades, idò també m'agradaria..., o sigui, és una pregunta
que es podria fer, no?

Però és una realitat, és una UCI que té cinc places, per
tant... I tenim quatre llocs ocupats. És una realitat que és aquí
i que hem de continuar treballant i que esperem que no impacti
com per poder retardar activitat ordinària, perquè seria una
situació molt complexa, però sí que hem d'estar molt atents al
que passa perquè podem tenir alguna complicació. 

I això ha fet que, clar, no podem citar més perquè no podem
donar sortida a més proves, però la voluntat existeix i hem de
continuar treballant aquí, com no pot ser d'una altra manera.

Després, Sr. Gómez, jo, lluitar davant el ministeri..., jo crec
que som bregosa, em tenen per bregosa com a mínim, perquè
la veritat és que crec que feim les demandes que corresponen,
i quantes més millor, i ara el que ens correspon també és estar
molt atents a totes les convocatòries per poder participar en
aquests processos d'adjudicació de fons.

Ahir, em comentava el cap de gabinet, varen arribar les
actes de 103 consells interterritorials, des que ha començat la
pandèmia i, clar, i pensava..., fins i tot, em va dir que un dia
vàrem fer dos consells interterritorials el mateix dia, ara han
arribat les actes, les 103 actes, no sé si les podré llegir les 103,
però... És a dir, que és una feina coordinada de molt de temps,
que jo crec que n’hem d'estar tots orgullosos, s'ha participat
molt bé, s'ha treballat molt bé, en general hem estat sempre
d'acord, i evidentment s'ha de poder discrepar a un moment
determinat, com és evident que es pot, s'ha de discrepar i s'ha
de manifestar la discrepància però..., perquè s'han pres
moltíssimes decisions.

La campanya de la tercera dosi... No sé per què he apuntat
això... Ah, sí, perquè vostè deia d'aprofitar la tercera dosi i això
és un suggeriment que he anotat, aprofitar la tercera dosi, per
recordar al personal sanitari la seva obligació, més obligació
moral, si cap, que la resta de la societat.

Bé, les classes, les he tornades a apuntar aquí però era un
poc la resposta que li he donat a la Sra. Borrás. 

Sra. Ribas, ho he comentat abans: no hi pot haver previsió
pressupostària d'un concurs que encara no ha sortit, no sabem
la reclamació patrimonial perquè ha de sortir el concurs, s'ha
d'adjudicar, i hem de veure a qui s'adjudica, i en cas que siguin
persones diferents, llavors, hi hauria aquestes costes
patrimonials; però, impossible de calcular en aquests moments.

Sra. Pons, que m'ha dit que no li he contestat: la unitat de
trastorns de conducta alimentària, si hi ha mancances es
corregiran, jo en aquests moments desconec com està 
l'estructura dins Son Espases, però ho hem de revisar, també
reivindicar; aprofit per reivindicar que les infermeres fan molt
més que posar una dieta, n’estic segura que a l'hospital de dia...,
perquè em consta que els professionals, que la professional que
hi ha és excel·lent. 

El tema dels al·lergòlegs, ho vaig comentar, és a dir, com es
prioritzen les plantilles que s'han d'incorporar? En funció de la
necessitat? En funció de la no-resposta? En funció de... Clar,
les plantilles han de créixer, han de créixer per a noves
prestacions, han de créixer perquè necessitam més radiòlegs,
perquè cada vegada tenim més màquines, ... Llavors és cert que
l'al·lergologia en aquesta comunitat autònoma, en general ha
estat resolta... El model que s'ha adoptat és que sigui resolt per
les diferents especialitats. És cert que només tenim un
al·lergòleg, és cert que és poc, jo també això ho he de
reconèixer perquè si no... I jo crec que s'ha de valorar si és
necessari incrementar aquesta plantilla. M’ho han demanat els
dos. 

Ara, també és cert que normalment tenim en compte també,
dins aquesta planificació, les prioritats de cada gerència i aquí
és on... Crec que hem d'avançar i a mi m'agradaria augmentar
aquesta plantilla abans que acabi la legislatura, sempre dins un
ordre de prioritats. 

I crec que he pogut contestar pràcticament a tothom.
Gràcies pels seus bons desitjos de prendre vitamines, però el
que els puc assegurar, per acabar, és que la millor vitamines és
tenir el millor equip al meu costat. 

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabat el debat, no podem
més que agrair la seva presència i la de tot l'equip que l'ha
acompanyat. 

Fem un recés de deu minuts, un quart d'hora, per netejar i
airejar. Supòs que en faltar un quart o vint minuts per a les
tretze, iniciarem la propera comissió.

S’aixeca en aquest moment la sessió. Gràcies.
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