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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i  en primer lloc demanaria si hi ha... es
produeixen substitucions. Sí?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos, molt bé.

Compareixença RGE núm. 4584/19, de la consellera
de Salut i  Consum, Sra. Patricia Juana Gómez i Picard,
sol·licitada pel Grup Parlamentari Popular, pel
procediment d'urgència, per tal d’informar sobre la
intoxicació alimentària de 51 persones en un establiment
de menjar oriental a Palma.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença RGE núm. 4584/19, de la consellera de Salut
i Consum, sol·licitada per una cinquena part dels diputats
membres de la Comissió de Salut adscrits al Grup
Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre la intoxicació
alimentària de 51 persones en un establiment de menjar
oriental a Palma.

El desenvolupament de la sessió s’ajustarà a les regles
establertes a l’article 192.3.a) del Reglament del Parlament,
és a dir, hi haurà una exposició oral per part de la consellera
de trenta minuts; llavors si així ho considereu aturaríem 45
minuts o no en funció de si ja teniu les feines fetes; llavors
intervendran els grups parlamentaris d’acord amb la seva
importància numèrica començant pel de major nombre de
membres i finalitzant pel Grup Mixt. El grup de la presidenta
intervé en darrer lloc.

Els grups parlamentaris podran formular les preguntes i
observacions durant un temps màxim de 15 minuts, aquest
temps podrà utilitzar-se o bé en una o en dues intervencions. 

Per tal de dur a terme el diàleg interactiu a cadascuna
d’aquestes intervencions, el diputat o la diputada podrà
sol·licitar la resposta del membre del Govern en la mesura
que li vagi plantejant les mesures i observacions, sense que en
cap cas no s’admetin interrupcions a la persona que estigui
fent ús de la paraula.

Assisteix a la sessió la Sra. Consellera de Salut Sra.
Patricia Gómez i Picard i ve acompanyada de la Sra. Maria
Antònia Font, directora general de Salut Pública i Participació;
del Sr. Juli Fuster, director general del Servei de Salut; del Sr.
Pedro Macías, cap de Gabinet de la conselleria; de la Sra.
Nuria Tugores, cap de Comunicació; de la Sra. Maríam Muñoz,
assessora parlamentaria.

Per tant, té la paraula la Sra. Consellera per tal de fer
aquesta exposició oral d’un màxim de trenta minuts.

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

Moltes gràcies, presidenta. Bones tardes a totes les
diputades i diputats. En primer lloc els agraesc una vegada més
l’oportunitat que em donen de poder donar totes les
explicacions que considerin oportunes, que considerem entre
tots oportunes, i vull agrair també a tot el personal, a tots els
professionals que fan feina a la Direcció General de Salut
Pública i Participació i al personal assistencial de la Direcció
General del Servei de Salut, tant la directora general Maria
Antònia Font com el director general Juli Fuster ens
acompanyen idò per poder completar també si és necessari
alguna dada.

Crec que s’ha fet realment una feina encomiable. No he
dubtat en cap moment que la direcció general ha sabut quines
passes s’havien de fer, com calia seguir, com s’ha fet aquesta
feina. S’han pres decisions amb eficàcia, amb rapidesa gràcies
a la feina en xarxa i a la bona coordinació dels diferents
departaments.

Permetin-me també que en aquest moment faci un esment
a la professionalitat del Servei 061, varen ser els primers a
avisar sobre la probabilitat d’un cas d’intoxicació ateses les
diferents variables que observaren ells mateixos en aquells
moments, als professionals del Servei de Salut que varen
atendre els pacients. 

Defens i defensaré la seguretat donada a la ciutadania quan
vivíem moments crítics amb un cas de listeriosi que ocupava
la portada i els noticiaris nacionals.

Hem de dir que s’ha donat informació de manera contínua.
Es varen atendre totes les cridades dels mitjans interessats en
el tema, entrevistes a diferents professionals, tant mitjans com
de la direcció general, e tc ., es varen fer notes de premsa
pràcticament diàries i ara som aquí com a consellera per donar
les explicacions que encara considerin que són necessàries
amb màxima transparència.

En tots els casos sempre s’han duit a terme els protocols
que regeixin en aquests moments.

Ara els donaré el cas... el cas en xifres, no?, per conèixer
també i saber la magnitud del tema que ens ocupa. Vull
destacar que el brot es va localitzar en un restaurant oriental
entre el dijous 22 d’agost i el dissabte 24. Els primers indicis
de què va tenir constància la Conselleria de Salut i Consum
varen ser el 24 d’agost i varen acabar el 6 de setembre, amb
les dues darreres notificacions d’intoxicats.

El total de casos associats al brot en aquests moment és de
102 persones i en tenim de diferents edats, tenim els casos
separats per edats. Dins d’aquests casos hi ha incloses 12
persones residents a altres comunitats autònomes: 8 a Madrid,
2 a Barcelona, 1 a Cantàbria i 1 a Navarra.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201904584
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De confirmació microbiològica de salmonel·la, en tenim
43 casos i pot ser que n’hi hagi algun més perquè estan atesos
a clíniques privades, no?

Ara, coneguda la magnitud del brot, que com saben quan hi
ha més de dues persones ja es considera que hi ha un brot, els
faig una cronologia dels fets. 

Dissabte 24 d’agost a les deu del vespre la directora
general de Salut Pública rep informació del director general
del Servei de Salut que s’havia comunicat a la central
coordinadora d’urgències mèdiques una possible toxoinfecció
alimentària procedent d’un restaurant oriental a Palma; es va
avisar al 112 i a la policia local per a la presa de declaracions.
A les 22.56 la directora general de Salut Pública contacta amb
la cap de servei de Seguretat Alimentària qui informa de la
conveniència que el Servei d’Epidemiologia iniciï les
enquestes a les persones afectades, segons el procediment
habitual. En aquests moments no disposaven de confirmació
oficial del cas, els ho vaig dir la setmana passada, no es fa una
notificació a Epidemiologia i a aquelles hores no hi havia cap
notificació feta a Epidemiologia, era una sospita del 061.

Vàrem comprovar que el restaurant estava obert al públic
durant tot el dia de dissabte. A les 23.25 la directora general
sol·licita a la cap de serveis de Seguretat Alimentària que
organitzi una inspecció per si és procedent el tancament
cautelar del restaurant. A les 23.31 la coordinadora de Palma
de Seguretat Alimentària dóna l’ordre d’inspecció el matí del
diumenge 25 abans de l’obertura al públic de l’establiment. El
diumenge 25, dissabte a les a les 12.22 del vespre, per tant ja
és diumenge 25, a les 12.22 del vespre, diguéssim, hi ha la
sospita de toxoinfecció alimentària per part del director
gerent del 061 que informa el director general del
procediment de notificació de casos a través de la bústia en
dies festius. És a dir, quan comença a haver-hi aquests casos,
evidentment s’ha de notificar de manera reglada, al Servei
d’Epidemiologia i se’ls recorda que per poder tenir constància
a Epidemiologia s’ha de complimentar aquesta enquesta.

A les 8.45 del matí del diumenge es comprova que no s’ha
comunicat cap cas encara de manera oficial al registre
d’Epidemiologia. A les 9.30 el cap d’Epidemiologia informa
a la directora general que té constància que alguns casos han
estat en observació tot el vespre i que s’han extret mostres de
sang i femta, però que no ha rebut cap notificació oficial de
cap persona afectada. A les 10 s’informa a la Direcció General
de Salut Pública que ja està organitzada la inspecció, però que
no es pot accedir al local ja que no obre fins a les 12. És a dir,
la inspectora va anar-hi a les 10 del matí, va trobar
l’establiment tancat i va veure que s’obria a les 12 del migdia.
A les 11.37 del matí es notifica un cas, però sense les dades
necessàries, no s’informa del telèfon per poder fer l’enquesta.
Es valora el possible tancament cautelar per tal d’evitar nous
casos. A les 12 s’inicia la inspecció per part d’una inspectora
de Salut Pública i a les 13.23 ja hi ha declarats deu casos, set
procedents de Son Llàtzer i tres de Son Espases. A les 14.00
es comunica a la direcció general la finalització de la
inspecció, s’estenen sis actes i s’ordena la suspensió
d’activitat i el precinte de cambres per nombroses

deficiències, quasi totes d’higiene. A les 14.08 s’emet la
primera nota de premsa oficial. 

Dilluns 26 d’agost es du a terme una segona inspecció en
la qual es recullen mostres de diferents aliments, tota la
informació es difon a través de comunicats de premsa, amb
cinc notes de premsa, entrevistes a la direcció general, al
doctor Javier Murillas cap de servei de Son Espases, fins i tot
jo mateixa he fet declaracions, i la gestió telefònica de la
informació que se sol·licitava per part dels mitjans de
comunicació de manera diària. 

Vull agrair als mitjans de comunicació la seva implicació
atesa la seva utilitat de servei públic transmetent un missatge
de tranquil·litat a la ciutadania amb les seves informacions.

L’administració davant d’una intoxicació alimentària com
aquesta sap com ha d’actuar, ho ha fet amb totes les eines i
professionals i amb una premissa molt important que és
salvaguardar la seguretat i la salut dels ciutadans. 

I ara acab com hem començat, agraint als professionals de
la Direcció General de Salut Pública i Participació la feina
feta, no només al brot de toxoinfecció alimentària sinó abans,
com demostren les dades d’inspecció.

Vull agrair en especial als caps de servei de Seguretat
Alimentària i Epidemiologia, a la coordinadora dels serveis
d’Inspecció de Palma i a la inspectora que va anar a fer la
inspecció en dia festiu, un dia d’agost, amb caràcter urgent, la
seva magnífica i ràpida actuació. També als professionals dels
hospitals de Son Espases, Son Llàtzer, Hospital d’Inca per la
coordinació de tot el procés i podem dir que gràcies a aquesta
intervenció s’ha evitat que la toxoinfecció tengués una
magnitud molt més elevada que hauria compromès la salut de
moltes persones.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. Bé, ara procedeix la suspensió per un
temps màxim de quaranta-cinc minuts, però entenc que si
ningú no abjecta el contrari podem continuar amb el debat.
Molt bé, idò, Sra. Durán, té paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bones tardes. Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra.
Consellera. He de dir que aquesta vegada faré una
compareixença un poc més interactiva. Gràcies per
l’explicació. Encara tenim molts de dubtes, per tant, ara
aquesta vegada sí, en lloc de fer una primera intervenció i
després una segona, doncs, serà de pregunta i repregunta.

Bé, evidentment, nosaltres no posam en dubte les dates que
vostè ens ha donat, Sra. Consellera, però així i tot ens fa falta
doncs molta informació que és la que jo ara li demanaré a
vostè. 
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Els protocols estan clars, normalment o bé a través de les
clíniques o el 061 o a atenció primària o d’urgències, detecten
una sèrie de casos que després veuen si hi ha un brot o no hi ha
un brot, vostè ha explicat bé quan hi ha més de dos casos, es
passa al Servei d’Epidemiologia, es fan unes enquestes i tot
aquest procés.

El que jo volia és que vostè em digui, perquè vostè ha dit
que els primers casos comencen el dijous, clar, nosaltres la
informació que tenim era informació pels diaris, informació
periodística que també vostès ens han dit que han fet diferents
notes de premsa. Jo li deman, primer de tot, si la conselleria
té qualque tipus de protocol de comunicació per establir una
comunicació en aquests casos; aquesta és la primera pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, pot contestar.

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

Gràcies. Protocol de comunicació per part dels
professionals, clar, quan hi ha un brot sí, però s’ha de declarar
el brot. És a dir, en el moment que es declara un brot els
professionals per part del Servei d’Epidemiologia..., el brot es
declara per part del Servei d’Epidemiologia, no per sospita.
Els professionals assistencials poden tenir la sospita quan
arriba un cas, un altre cas, llavors comencen a poder fermar,
no?, i poder dir, tenim la sospita que hi pugui haver un brot i el
que es fa és..., o sigui, el que es fa és a partir d’aquí, o sigui,
quan es confirmen dos casos, hi ha malalties de declaració
obligatòria i altres que no ho són, però quan hi ha un brot s’ha
de declarar. Llavors, a partir d’aquí doncs es declaren els
casos al Servei d’Epidemiologia; es declaren amb totes les
dades possibles perquè com més informació tenen
normalment els inspectors d’Epidemiologia, e ls
professionals, fan les enquestes telefòniques, demanen,
llavors, necessitam que el número de telèfon sigui correcte,
que l’adreça..., fins i tot si no trobam a la persona enviam a la
policia, és a dir, per localitzar a la persona-

La comunicació és així, hi ha un brot doncs a partir d’aquí
els  casos se comuniquen i hi ha l’obligació per part dels
professionals de comunicar aquests casos.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Jo entenc, idò, que la declaració de brot es fa després del
diumenge que es produeix el tancament, és a dir, vostès tenen
l’avís el dissabte, ha explicat totes unes franges horàries, i
després el diumenge al final a partir de les dues es decideix el
tancament. No es declara el brot fins quan?

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

Es declara el mateix..., el dilluns, el dilluns era, no? El
diumenge mateix, era el diumenge mateix, ho tenc..., les dades
són aquí. Quan arriba als 7 casos, entenc jo, 7 casos de Son

Llàtzer, de Son Espases, Son Llàtzer, i 3 de Son Espases... No,
perdona... Ara. A les 13,23 de diumenge, perdó, es declaren 10
casos; el Servei d’Epidemiologia accedeix a aquest registre de
comunicació de casos i hi ha 10 casos: 7 procedents de Son
Llàtzer i 3 de Son Espases.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Miri, el procediment més o manco crec que el tenim clar;
jo el tenc bastant clar i tenc clar el que és el protocol
d’actuació en aquests casos. El que no ens queda clar és que el
diumenge, quan vostès tanquen, ja tenen 10 casos, per tant un
brot es declara amb 2, quan hi ha sospita de 2. Pareix ser que
les primeres persones intoxicades es produeixen el dimecres
o el dijous; vostè  ha dit el dijous, les informacions
periodístiques deien el dimecres. Si estam parlant de casos
com per exemple la salmonel·losi, que vostè ha dit que hi ha
43 casos de salmonel·losi, i tarda una sèrie de dies
d’incubació, estam dient que si potser en lloc d’haver-se
produït l’alerta un dissabte a vespre i el tancament el diumenge
s’hagués produït l’alerta un divendres i s’hagués tancat el
dissabte, idò s’haguessin produït menys casos, per exemple.

Em vol contestar aquesta pregunta?

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

És que és una afirmació, no és una pregunta; la pregunta
quina seria?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Vull que vostè em digui a veure..., vostè diu que el
diumenge en tenien 10. Quan en tenen 2? Vostè sap si en tenen
2 el dijous al matí, el dijous horabaixa...?

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

No, no, diumenge.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

... el divendres al matí...?

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

Diumenge al matí. El diumenge al matí...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Clar, és que vostè em diu que de cop en tenen 10.

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

Clar, perquè els afectats poden anar a diferents centres,
poden anar a Atenció Primària, poden anar a una clínica
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privada. Llavors el que succeeix és que quan les persones van,
es fa l’enquesta epidemiològica, aquí és on es genera la
confusió, és..., les persones diuen: “Jo vaig anar a sopar el
dijous a vespre”, però, clar, nosaltres no tenim aquesta
informació fins que fas les entrevistes. Nosaltres la primera
sospita la tenim el dissabte a vespre, quan el 061 comença a
relacionar casos. Però és cert, hi ha persones que hi han anat
abans de divendres, hi varen anar dijous. O sigui, nosaltres amb
les enquestes hem vist que persones afectades, intoxicades per
salmonel·la en aquest restaurant, tenim casos que han anat
dijous a aquest restaurant, però la primera sospita la tenim
dissabte al vespre, per aquest motiu, perquè...

I a més molt ben coordinat per part del 061, per una altra
banda, pel que dic, per la quantitat de dispositius assistencial
que tenim; si un va a un centre de salut, un altre a un altre, un
altre a una privada, un altre a Son Llàtzer, un altre a Son
Espases..., podem tenir..., tenim 45 centres més quasi 100
unitats bàsiques, podem tenir pacients que vagin a diferents
centres, i per tant els professionals no poden fer aquesta
relació de dir “han vengut cinc...”. Clar, quan ve un nombre de
pacients pel mateix motiu el mateix dia, o aproximat, i que han
estat menjant -(..) semblant- a un mateix establiment és quan
es pot...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Nosaltres vàrem demanar aquesta compareixença, Sra.
Consellera, perquè vostè estarà orgullosa potser de l’actuació
quant al protocol d’actuació, tant de comunicació com quant
al fet de quan es va fer l’alerta de salut alimentària pel
Departament d’Epidemiologia, però a nosaltres ens ha mancat
moltíssima informació, és a dir, nosaltres cada dia obríem el
diari i cada dia vèiem que eren 30 i busques, 43, 66, 78, 91, i
fins avui no hem sabut que d’aquests 91 hi havia 43 casos de
salmonel·losi. Han hagut d’esperar a una compareixença
demanada pel nostre partit polític per tenir la informació que
nosaltres creim que hauríem d’haver tengut aquesta
informació.

Per això li demanava el protocol de comunicació, per què
la consellera espera que li demanin una compareixença, no la
demana vostè, o no fa una roda de premsa i dóna tota aquesta
informació, Sra. Consellera.

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

Vostè pregunta...? Ah!, per què no faig jo una
compareixença. Podem tenir en un any més de 400 persones
intoxicades per salmonel·la; és a dir, jo el primer de tot que
hem de fer des dels serveis sanitaris i des de la Conselleria de
Salut és protegir la població el més aviat possible, això és el
que hem de fer, protegir la població, i jo entenc que en el
moment en què es decideix el tancament del restaurant el
diumenge ja protegim la població, i a partir d’aquí esbrinar
quina és la causa, quin és el motiu. Està fet.

S’han fet notes de premsa, en fèiem cada dia, notes de
premsa amb el nombre d’afectats, amb els casos confirmats.

Li pos un exemple: si van cinc persones al restaurant, per
exemple, i dues van al metge poden dir..., i van al metge tres
dies després o quatre; bé, són 72 hores d’incubació i poden
dir: “Ah, però a part de nosaltres dos érem cinc, i érem cinc i
resulta que n’hi ha tres que no han anat al metge però també
han tengut símptomes”. Llavors què els diuen els
professionals?, que es posin en contacte, que notifiquin, i
notificacions n’hi ha hagudes sense anar al metge, un poc
telefòniques de referència. Després per coordinar que
realment els casos no estan duplicats, que..., bé, que s’han fet
les analítiques que s’han de fer, es necessita un temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, volia saber el temps que em queda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah!, només ha consumit 3 minuts i 22 segons, va bé de
temps.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Sra. Consellera, ara li  volia demanar
quines inspeccions havia tengut aquest establiment
prèviament.

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

Aquest establiment va ser inspeccionat el mes de juny.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D'acord. Aquest establiment, si no vaig equivocada, la seva
llicència és de dia 9 de desembre de l’any 2015. Quantes
inspeccions havia tengut aquest establiment des de dia 9 de
desembre de l’any 2015?

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

Tres. La primera va ser el 2015, la segona el juny..., i la
tercera l’agost.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

És a dir, entre la primera inspecció de l’obertura i la
següent inspecció, que és quan ja vostè la fa al juny, passen
quatre anys. Per tant han estat quatre anys sense inspeccionar
aquest restaurant, un restaurant de menjar japonès, i jo li
deman: quina qualificació de risc tenia aquest establiment, Sra.
Consellera?

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

Risc 4. No, a veure, risc no, el que es fa és la..., o sigui,
s’estableix una puntuació en funció  de les condicions que
tenen els locals quan s’inspeccionen per primera vegada, una
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puntuació de 0 a 5. Aquest local tenia un 4, pràcticament
complia.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Per tant quan li donen una qualificació el que estableix la
qualificació, segons el tipus de menjar, segons el tipus de
persones a què està dirigit, bé, pel que marca la normativa,
estableix unes inspeccions mínimes. Quines eren les
inspeccions mínimes que tenia aquest negoci, Sra. Consellera?

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

No li puc contestar aquesta pregunta.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Consellera, per la seva sinceritat, però li he
de dir que això sí que ens preocupa, perquè vostè sap que
depenent de la qualificació del risc que té cada un dels
establiment s’estableix una freqüència de controls. Hi ha
restaurants que han de tenir controls cada tres mesos, casi sis
mesos, cada dotze mesos. Per tant en aquest cas és
importantíssim saber si des de 2015, desembre de 2015, fins
al juny de l’any 2019, saber, si estava obligada la conselleria
a fer-hi inspeccions cada sis mesos, per què no s’havien fet.

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

Obligats, no, és a dir, obligats no hi estàvem, no estàvem
obligats a fer més inspeccions de les que...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

(...) que vénen donades pel Reial Decret 384/2000, que
són les normes d’higiene d’elaboració, com vostè sap... Reial
Decret 384/2000. És el que estableix la qualificació de risc
que tenen els restaurants a l’hora de donar...

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

És que no tenia risc. Se li dóna aquesta..., no tenia..., el risc
entenc que era molt baix, i  s’estableix una inspecció cada
quatre anys; la necessitat de fer una inspecció, cada quatre
anys.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Val. Jo ja l’inform que a partir d’aquí nosaltres demanarem
tota una sèrie de documentació per escrit perquè no ens queda
gens clar. Nosaltres teníem entès que a cada un dels
restaurants se li dóna una qualificació determinada i un tipus
de risc determinat, que és el que obliga a les inspeccions en un
període determinat. Nosaltres és el que demanarem i ho
demanarem per escrit perquè no m’ha contestat, Sra.
Consellera.

Dit això, quin era el contingut de les actes, per exemple,
del mes de juny?, perquè també hem sabut a través dels mitjans
de comunicació que el mes de juny en aquesta inspecció que
havien fet ja hi havia hagut sospites determinades sobre
deficiències no sabem si d’infraestructures o de manipulació.

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

El mes de juny hi va haver una sèrie de deficiències que es
varen determinar amb un nivell 1; es tanquen els establiments
quan és un 0, o sigui, quan tenen una puntuació de 0; tenien un
1. Se’ls va donar un temps per corregir aquestes deficiències
i les varen corregir, i es va iniciar un expedient sancionador i
està en tràmit.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

És a dir, el mes de juny ja se li detecten deficiències i amb
un expedient sancionador... No m’ha dit quines són aquestes
deficiències; són deficiències estructurals?, vull dir, són
deficiències d’infraestructures? Per exemple hem llegit
damunt els mitjans de comunicació que no tenia aigua calenta;
tenia aigua calenta o no en tenia?

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

Són deficiències estructurals. Entenc que els expedients
sancionadors, fins que no estan conclosos..., a més crec que
s’ha de respectar la confidencialitat.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Val. Ja li faig saber que demanarem el contingut de les
actes, per tant demanarem el tema que li he comentat abans de
la qualificació, com el tema de les actes, i ho demanarem per
escrit, i no passi gens de pena que evidentment no... no anirem
en contra de cap secret de confidencialitat, però com a
diputats vostè sap que ho podem demanar.

A part d’això li deman: podem saber si a data d’ara, des del
juny fins ara, que s’havien fet aquestes deficiències, s’havien
corregit i si ara tenia aigua calenta o no tenia aigua calenta?

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

En aquests moments..., el diumenge es va fer, com li deia,
una primera inspecció, es varen detectar deficiències
estructurals una altra vegada. Per altra banda hi ha un risc de
manipulació d’aliments, s’han també revisat tots els
manipuladors d’aliments d’aquell moment, o sigui, que feien
feina..., tots no, la gran majoria de manipuladors d’aliments.
Els resultats en els manipuladors ha sortit negatiu, i les
deficiències són estructurals, són estructurals, però es va
decidir tancar el restaurant.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D’acord, Sra. Consellera. A partir d’aquí, quina ha estat
l’evolució d’aquests 43 casos de salmonel·losi?

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

Afortunadament l’evolució de la malaltia es considera una
gastroenteritis lleu a no ser que afecti persones amb una
immunodeficiència o amb patologia crònica associada que es
pot agreujar, però en general els casos s’han resolt en poc
temps i, bé, sense conseqüències greus per a la salut de les
persones que l’han patida.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. I jo li deman: si en lloc d’haver-se tancat el
diumenge s’hagués tancat el divendres, vostè creu que
haguessin tengut la meitat de casos, ja que les deficiències
eren estructurals?

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

Crec que no puc fer suposicions, perquè no podíem de cap
de les maneres tancar divendres si no teníem cap notificació.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Ja hi havia hagut casos, ja hi havia hagut gent que hi havia
anat, ja hi havia hagut més de dos casos, ja hi havia un brot. 

Per tant hi havia un brot però no se’n tenia constància...

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

No, no hi havia un brot. El brot es declara per part
d’Epidemiologia el diumenge el matí...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No s’havia declarat encara...

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

El matí de diumenge és quan es declara el brot. Poden
passar moltes coses i les podem imaginar, però saber-les, ho
vàrem saber el diumenge al matí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bé, gràcies, Sra. Consellera. Em pot dir quin temps
em queda?

LA SRA. PRESIDENTA:

Consumits, 6 minuts i 51 segons.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D'acord, idò esperarem a una segona intervenció més
endavant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam ara al Grup Unidas Podemos. Té la
paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta, i gràcies, Sra. Consellera, per la
compareixença d’avui horabaixa. Des del nostre grup ens
sumam a l’enhorabona al 061 perquè, com molt bé ha dit, és
complicat a vegades agafar els fils i veure d’on ve cadascú i
cavil·lar. És molt difícil, supòs que ho entenem més els
professionals sanitaris que potser la gent del carrer, però
entenc que hi ha una seriosa dificultat per al que va fer el 061
i crec que realment val la pena donar-li l’enhorabona.

Evidentment hi ha qüestions que poden generar dubtes, i jo
li faré un parell de preguntes que crec que són bastant
senzilles i crec que són sensates, donada la intervenció del
Partit Popular.

Vostè agafa el telèfon i es comunica amb l’oposició, o és
necessari demanar-li una compareixença per poder tenir dades
sobre qualsevol situació sanitària que es doni a la nostra
comunitat autònoma?

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

Afortunadament li he de contestar que no, que no. Ja és
bastant complicat coordinar tota la part assistencial i de la
resta de direccions generals. En qualsevol cas ho faria, si
estigués estipulat així.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Podria dir aproximadament quants de restaurants hi ha a les
Illes Balears i quin nombre d’inspectors i inspectores tenim
en salut pública? Gràcies.

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

Sí, segons la memòria de l’any 2018, perquè es facin una
idea tenim penjada..., poden trobar a la plana web de la
Direcció General de Salut Pública les tres memòries de 2016,
17 i 18. Només la part de seguretat alimentària són aquests
fulls que tenc aquí, però té accés a qualsevol persona que
vulgui; per tant a vegades no és tan necessari contactar un per
un amb cada diputat sinó donar informació transparent d’on es
pot trobar.

I censats... tenim, segons la memòria de l’any 2018, tenim
20.038 establiments censats; 3.322 expedients d’autorització
o inscripció d’establiments; 4.200 establiments controlats;
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7.800 i busques de controls efectuats; 420 anàlisis d’aliments;
7.452 tones de carn obtingudes en els escorxadors de les Illes
Balears; 79 expedients d’alertes del sistema coordinat
d’intercanvi ràpid d’informació, que és el que els vaig explicar
l’altre dia, que a és a nivell nacional i fins i tot internacional;
46 certificats d’exportació; notificacions de complements
alimentaris; i 255 denúncies i incidències rebudes. 

Tenim 68 inspectors.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Consideraria important augmentar el nombre d’inspectors,
donat el volum de feina que es té en aquesta comunitat
autònoma?

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

És cert que és una demanda de totes les conselleries que
tenim àrees de responsabilitat dins la seguretat, com pot ser
tant de consum com de seguretat alimentària o farmàcia. És
cert també que la població els mesos d’estiu augmenta de
manera molt considerable en aquestes illes i que el nombre
d’establiments dia a dia va augmentant. També augmenta el
nombre d’inspectors, però probablement no de manera
proporcional.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

I ja la darrera: considera vostè  que s’hagués generat
l’alarma social que es va donar si no hagués coincidit en el
temps amb el cas d’Andalusia, que més o manco va anar
aparellada una cosa amb l’altra i va facilitar per ventura aquesta
sensació d’alarma malgrat els esforços que es feien des de la
conselleria?

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

Probablement sí, perquè estàvem molt pendents de la
listeriosi, amb moltes reunions i amb molts de casos. Hem de
pensar que és un brot també molt important, però també pel
volum de carn exportada, consumida o repartida, distribuïda,
no tant exportada, a Andalusia. En qualsevol cas és cert que és
un brot d’una magnitud considerable, quan pensam que són
102 persones que tenim identificades amb aquest brot.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

I ja per acabar, evidentment quan es fa el tancament d’un
negoci s’han de tenir dades que ho objectivin, vull dir que no
es pot tancar un negoci perquè un tengui... encara que siguin
sospites fundades, vull dir que es necessiten aquests controls
analítics, aquests cultius per poder tancar. Entenem per la
nostra part que vostès han donat l’explicació i que és cert que
fins que no s’objectiva i es fan aquestes enquestes era
complicat. Evidentment tant de bo no s’hagués produït aquest
brot; evidentment hi hagués cultius que es poguessin tenir
abans o hi hagués la informació que vostè ha dit, que hi havia

persones que hi havia el telèfon, hi va haver tota una sèrie de
qüestions que són alienes a la conselleria.

Per la nostra part donam per respostes les preguntes, i si
hi ha qualque dubte entenc que em queda una mica més de
temps que potser podria utilitzar després.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, vostè ha consumit 1 minuts 36 segons..., 2
minuts, perdoni, i 36 segons.

Passam ara al Grup Parlamentari Ciudadanos. Sr. Gómez,
té la paraula.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. No som
tècnic en la matèria, per tant també li diré que per a facilitat de
vostè a la intervenció no tendré cap inconvenient i si així ho
estima també la presidenta de la Mesa, si vol contestar
qualsevol dels directors i alts càrrecs, alguna informació
concreta tècnica que hi hagi a mi ja m’anirà bé. 

Això és una decisió  seva, ho dic per la comoditat de
papers, a mi m'és igual, però no conec profundament la
matèria i per ventura m’han de donar dades molt concretes i no
hi tendré cap inconvenient. No sé si s’ha produït altres
vegades, però ho dic per la seva comoditat, consellera, i del
gabinet.

Miri, en primer lloc tenc tant de respecte pels
professionals de l’àmbit de salut pública, com crec que li vaig
traslladar en la nostra intervenció a la seva compareixença,
d’aquí com dels de la comunitat d’Andalusia, com de la
comunitat de Navarra, com de qualsevol altra comunitat
autònoma on es pugui produir una situació problemàtica com
la que es va produir, hi hagi lamentablement gent que hagi
perdut la vida per això o no.

Per tant, la meva frivolitat de coincidències o no, no la
duré ni molt manco a un debat parlamentari perquè parlam de
professionals i de famílies i no vendré jo a demanar-li a vostè
de cap de les maneres, i no ho hem fet, ni dimissions ni
escarnis als mitjans de comunicació com altres grups polítics
han fet sense conèixer una compareixença o un itinerari. Això
que vagi per descomptat.

Si que és veritat que nosaltres dia 30 d’agost no li vàrem
demanar una compareixença perquè enteníem que ens faltava
informació d’aquest protocol i d’aquests actes. Per tant, li
vàrem demanar en comissió una pregunta escrita, que ens
traslladés precisament el que vostè ha exposat aquí, crec que
tard, però bé. Ja de fet ens va avançar, em sembla que va ser dia
11 o dia 12 que ens va avançar vostè certa informació en la
seva compareixença d’objectius, igualment nosaltres vàrem
esperar a tenir aquesta resposta escrita.
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Jo sí crec, consellera, que donada la situació i donada la
coincidència d’altres fets que coincidien... també en altres
comunitats autònomes, sí que hagués estat més que un
comunicat de premsa, que tots hi tenim accés, tal vegada una
compareixença als mitjans o directament aquí per dir:
“escoltau, aquest és l’itinerari i totes aquestes preguntes
d’incertesa...”, que no les podem tenir només els grups
parlamentaris, sinó la ciutadania que els arriba de vegades molt
distorsionada, crec que hagués estat interessant.

Però miri, a la seva compareixença en la nostra intervenció
ja li vàrem dir: consellera, més d’estiu, pujada important del
nombre de població al restaurant, als indrets, augment
evidentment del nombre..., afortunadament per a la
productivitat d’aquesta comunitat autònoma de centres i
restaurants i a més a més per una qüestió, no sé quina, però
molts de restaurants que ofereixen menjar que... amb peix cru
que du un tractament molt específic i amb un protocol molt
específic , inde pe nde nt m e nt de manipulació  o
independentment de menjars en uns altres restaurants o uns
altres tipus de menjars i és el peix cru amb un risc d’anisakis.

Hi ha un decret, vull pensar que està... que no hi ha..., que
l’hagin modificat, però no crec que s’hagi fet una modificació
substancial que és el Reial Decret 1420/2006. Aquest diu que
la manipulació d’aliments de pesca, la regula, la prevenció de
la parasitosi per anisakis en productes de pesca i, per tant, en
previsió..., és a dir, hi ha un altre risc sobrevingut que a més a
més de tot el protocol de manipulació i etc., aquest tipus de
menjar té un tractament específic, val?

Com que tenc ara informació ara li puc fer les preguntes,
consellera, quatre anys, quatre anys des de l’obertura al mes de
juny que es troben..., efectivament, no hi ha per què presumir
que no reuneix les condicions, de fet vàrem tenir vostè i jo un
debat en què dèiem... ni vostè ni jo varen qüestionar en absolut
ni la integritat ni la responsabilitat del sector empresarial, i va
quedar clar, a mi em va... de fet li vaig fer una pregunta
d’aclariment i va quedar clar per a tots dos a la intervenció, a
la compareixença al Diari de Sessions ha quedat així de clar.
Per tant, això es presumeix, però quatre anys; quatre anys en
uns establiments que tenen un risc afegit de... perill, de si no
es tracta com toca, d’anisakis. 

Per tant, entenc jo, i torn a aquella situació que li deia, que
és insuficient l’aplicació dels protocols en aquests tipus
d’indrets i de fet li vaig demanar perquè jo considerava que
s’hi havia de fer... hi havia d’haver major inspectors, no sé si
serà l’únic cas o major freqüència en la inspecció, i pel que
s’ha dit aquí crec que haurem de revisar aquests protocols per
preveure almanco en moments molt concrets de l’any en què
hi ha més nombre de consumidors, més nombre d’usuaris,
perquè es garanteixi això.

Però a més a més vostè ha esmentat, i ho dic per aquesta
legislació i aquests protocols, que només es tanca amb un
nivell zero o amb una qualificació zero. Jo desconec realment
quins és el barem que s’ha de fer, però el nivell 1 fins al nivell
3 i 4, 4 vull dir que és un excelente, vull dir no hi ha cap
problema o són reparables coses que no afecten la salut

pública, però nivell 1. També desconec quins requisits o
quines deficiències té un nivell 1, però esperar nivell 1 a
prendre una decisió a un restaurant que té sobrevingut aquest
alt risc, jo no sé si tal vegada en aquestes situacions s’han de
revisar moltes més coses de les que es varen revisar, a més de
l’aigua calenta, etc., perquè se’n varen adonar... hi havia una
manca d’higiene; hi havia una manca d’higiene he entès als
congeladors o a la refrigeració d’on s’emmagatzemen els
aliments, no?

És a dir, consellera, s’ha donat aquí informació, se li han
demanat unes explicacions. Nosaltres ja li vaig dir que veníem
amb una línia més constructiva i per descomptat aquí no
vendrem a treure notícies que puguin qüestionar ni la feina
dels professionals ni molt manco sortir a declaracions que
vostè no hagi dit o no hagi dit jo, però... sí que demanarem les
actes d’inspecció per saber realment... i per preveure i per
poder interpel·lar-la a demanar que facin inspeccions més
acurades en aquests tipus d’establiments que puguin tenir un
major risc en aquest cas.

Inspectors, no sé si són suficients o no. Nosaltres li hem
demanat sempre una auditoria funcional i orgànica l’altre dia
a la consellera d’Hisenda precisament per veure si el que s’ha
de reforçar és el personal tècnic qualificat en l’àmbit de
l’administració, vostè ho ha dit, a farmàcia també hi ha una
demanda, també hi ha una demanda a altres àmbits. És evident
que els necessitam. Jo la convid que vostè en aquesta
legislatura, i si pot ser l’any que ve no al darrer, es garanteixi
als empleats públics aquesta oferta de feina perquè és
necessari, és evident, i sobretot perquè garanteix una
prevenció per a la seguretat alimentària dels usuaris.

Sí li demanarem l’acta d’inspecció, però sobretot per
recomanar que si veim que no s’han complert altres...
diguéssim paràmetres sobre això es tenguin en compte
sobretot perquè també hi ha d’haver en aquests establiments
plans d’autocontrol i ho estableix aquest decret i aquest
establiment ha de tenir uns plans d’autocontrol. Jo vull saber
si a la inspecció es varen demanar.

És a dir, jo entenc que quan es detecta un tema de salut es
va tot d’una a veure què és el que l’ha produït, però crec que en
aquest establiment i en altres que estiguin en aquesta situació
hem d’obrir el control i la inspecció... amb la presumpció que
tot va bé, però en aquest sentit, sobretot per a la prevenció
d’anisakis, eh?

Presidenta, què em queda? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden set minutets.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Bé, jo consider, com que són moltes..., són més reflexions
que preguntes, jo realment li deman explícitament si es va
tenir en compte també si es va inspeccionar el que estableix
aquest decret ja que manipulava peix cru i per tant, du
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específicament una inspecció en pla d’autocontrol i la situació
específica per a aquests aliments. Això seria un poc la nostra
pregunta.

També li he aconsellat allò del tema d’inspectors. Li
demanarem nosaltres que si entén vostè que la resposta escrita
que li hem demanat d’intoxicació alimentària ja ens pot
aportar l’acta quan la portin al Grup Parlamentari Popular
d’aquesta inspecció, si no li demanarem una sol·licitud de
documentació, i  si hem d’anar nosaltres a parlar amb els
tècnics més perquè l’explicació que necessitaré per ventura
hauré de demanar que ens expliqui qualsevol cosa perquè no
l’entendré i evidentment presumesc la confidencialitat del
tracte, si no vulneraria un dels requisits com a diputat.

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Consellera.

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

És clar, no sé, crec que a vegades feim unes afirmacions
que resulten... jo crec que si els tècnics de la conselleria, els
inspectors escoltassin o poguessin ser aquí, que tal vegada
seria oportú, ho apunt per a la propera que hi pugui haver algú
que pugui interpretar determinades normes, no?...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

No, li he dit irònicament allò de la intervenció dels seus
(...) ho he dit amb tota la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sense interrupcions, Sr. Diputat.

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

No, no ho dic per això, no, no...jo també, jo també, jo
també... No, perquè és veritat que tenim, podem tenir, i jo
mateixa, dubtes tècnics que necessitam que hi hagi un tècnic
tal vegada de seguretat alimentària que ens ho podria esclarir
fins i tot al final comentar, però... 

A veure, hi ha unes normes que regeixen qualsevol
inspecció de qualsevol lloc, de consum, de farmàcia, en el
nostre cas de turisme entenc que a altres conselleries,
d’educació. Per tant, quan un inspector va a un local a
inspeccionar sap perfectament què ha de fer i quines normes
ha d’aplicar.

L’anisakis és un altre tema, és cert que hi ha un risc
d’anisakis, això ho sabem tots i continuam menjant peix cru
doncs si ens agrada, no?, i confiam, sempre confiam, que qui
ha de prendre les mesures realment les prengui, que són els
empresaris. Perquè clar, vostè em deia, o sigui, aplicam el

protocol, hi ha una legislació, un pot anar a un restaurant, em
va passar fa poc, i estaven fumant a un espai tancat i quan li
vaig dir al propietari, miri, aquí no es pot fumar, em va dir, sí,
es pot fumar perquè es pot obrir el sòtil, i li vaig dir, sí, però
està tancat, no es pot fumar; ell em discutia que sí, però bé, és
igual. Clar, ells saben, ells han de conèixer la normativa, el fet
de no conèixer-la no t’eximeix d’aplicar-la. 

Per tant, crec que quan un obre un establiment doncs sap
perfectament, o hauria de saber, i de fet, per exemple, per
altres raons em parlat amb els empresaris dedicats al món de
la restauració i hem quedat de fer..., i hem fet sessions
conjuntes a través de la FELIB, a través de diferents
plataformes per poder informar, perquè també jo crec que hi
ha empresaris que tal vegada desconeixen la norma, no dic
que..., però pot ser, perquè per exemple amb el tema del tabac
es troben coses molt curioses, no?

Per tant, la nostra voluntat és ajudar el primer de tot, no
sancionar, no sancionar. Entenc que els empresaris apliquen
la norma, de fet sancionam un 8,1% d’establiments controlats,
un 8,1 de 100, per tant, és una xifra que realment..., i pensin
que a vegades no són temes que afecten la salut, tal vegada
doncs falta paper a l’eixugador de mans o temes...,
inspeccionen moltíssim, tenen moltíssims criteris a revisar
quan fan una inspecció 

Vostè em diu, hagués pogut venir abans, és que el
Parlament va començar la setmana passada, vaig començar
amb compareixença pel tema d’explicar els projectes de
legislatura i ara estic aquí i vendré les vegades que faci falta,
ja ho veuran, o sigui que ens veurem freqüentment els
dimecres horabaixa, no hi tenc cap inconvenient. 

Nosaltres vàrem fer una nota de premsa diària, sis notes de
premsa, una nota de premsa diària actualitzant la informació i
donant resposta a tots els mitjans de comunicació que ens ho
han demanat. La nostra activitat a nivell de comunicació és
impressionant, avui m’han passat un resum només de peticions
d’informació diversa i és molt considerable, igual tenim
quinze peticions en un matí, no?, entre ràdios, premsa escrita,
premsa nacional, etc., i contestam i entenem que és la manera,
que per això he agraït i vull agrair als mitjans de comunicació,
de transmetre aquesta informació, és la manera més ràpida. 

Després hem de pensar que, clar, tenim 20.000
establiments, però tenim milers de persones cada dia que
mengen en aquests establiments. El risc zero no existeix,
també això ho hem de tenir clar, és a dir, els inspectors poden
anar avui a inspeccionar un restaurant, pot estar bé i pot rebre
un aliment en males condicions i tenir un brot d’una
toxoinfecció alimentària; això pot succeir. El risc zero no
existeix. Nosaltres feim la feina en funció de l’evidència
disponible i tan acurada com sigui possible per minimitzar
aquest risc per als ciutadans. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, consellera, d'acord, em queda clar. És a dir, crec que
ens hem entès en aquest sentit i nosaltres no duim aquí una
compareixença per -insistesc- qüestionar l’aplicació dels
protocols, però qualque cosa passa el cap de setmana a la
bústia i amb les notificacions; tal vegada s’ha de tenir en
compte és quan es pugui donar una situació el cap de setmana
sigui un telèfon, no sé si de la directora general, però una
comunicació a través d’un bústia electrònica i que tal vegada
la puguin mirar o no mirar..., el cap de setmana o festius o un
pont o el que sigui, eh?, és a dir, el procediment administratiu
i l’administració, però en salut pública el procediment
administratiu sé  cert que els protocols es duen d’una altra
manera, n’estic ben convençut. L’únic és que tenguem cura
d’això, ja li dic, jo no som expert en protocol i si vostè em
dóna una resposta i em diu, vostè no té coneixement, li diré,
és cert, no li qüestionaré perquè no els conec.

Fets per preveure i per revisar protocols, com parlàvem
l’altre dia el protocol de seguretat dels treballadors de la
sanitat pública que s’han de revisar perquè s’està augmentant,
com estaven revisats els protocols en tema de la violència que
estan practicant a les dones, és a dir, es revisen cada i s’eviten
actuacions i no només els recursos, però quatre anys d’aquest
restaurant. És això que dic, i amb una situació no de risc, sinó
una situació específica amb una especificitat que és manejar
peix cru. El que consider és que, sense qüestionar la
restauració ni aquest tipus d’activitat comercial o aquesta
activitat d’alimentació, tenguem en previsió que hi ha major
risc tal volta que uns altres i que tal vegada en quatre anys, en
general, en tot aquest nombre d’establiments i el nombre
insuficient, entenc jo, implícitament reconegut d’inspectors,
la programació que hagi de dur la direcció general en aquest
sentit ha de ser..., hauran de fer-ho en dos anys o en un any.

 I és veritat, vostè fa demà la revisió i si aquest establiment
per un empleat, per l’empresari o per desconeixement a la
setmana incompleix, hi ha risc immediat, immediat, això és
clar. L’únic és, vull fer palès i vull que entengui i sempre li he
dit que és més una reflexió, una crítica a una interpel·lació li
traslladaré una proposta, és que tenguin en compte la situació
de quatre anys a aquest tipus d’establiment i d’altres. Sé cert
que la direcció general considera que hi ha d’altres amb major
risc que aquest, no ho sé, jo li parl d’aquesta situació.

Quan jo li dic una roda de premsa o un comunicat no
perquè vostès vengués aquí sinó que tal vegada si la consellera
o el seu gabinet, surt a fer una roda de premsa, no una nota, una
roda de premsa dient a la població, tranquil·la, es compleixen
els protocols, jo crec que això sí feia falta en una situació
d’aquest tipus, entre d’altres coses perquè el que ens arribava
és 30, 26, 76, 91 i el seu comunicat dient, està controlat, la
gent està en situació tal, els que s’han traslladat a les
comunitats també perquè jo vaig fer el seguiment de premsa,
però vostè donava dades de situació i tal vegada traslladar el no
alarmisme, evidentment els mitjans de comunicació ho han fet
perquè ho han tractat així, fora alarmisme, jo entenc que qui
podia fer el control polític també ho ha fet, almanco nosaltres
no hem fet cap tipus de declaracions qüestionant-la,

simplement vàrem fer la pregunta escrita, però crec que
aquestes situacions s’han de revisar i és bo per a l’opinió
pública que li arribi aquest tipus d’informació directament de
vostè, de la responsable.

Aquí, a l’alberg de Platja de Palma el que va passar que la
consellera hi va anar i va fer declaracions in situ quan algú
deia que queia el món a sobre, en això vàrem donar suport a la
consellera. Simplement és aquesta aportació consellera,
nosaltres esperarem la documentació, si tenim qualque dubte
ja sí que li demanarem un poc de traducció en llenguatge un
poc més comprensible del que hi pugui haver i si no, li
demanarem informació sobre això. Gràcies.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. D'acord. Passam, idò, al Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera i a la resta
de l’equip tècnic de la conselleria política que l’acompanya
vull agrair-los la seva compareixença. Evidentment en to
d’humor, vostè ja comença a liderar el rànquing de
compareixences des del minut u, per la meva poca experiència
podem dir que a la passada legislatura va ser la consellera que
més va comparèixer i ara ja comença vostè liderant aquest
rànquing. Evidentment, no tenim cap dubte que totes les
vegades que se la requereixi vostè assistirà, com ho ha fet, i
com han demanat els companys de Ciutadans. 

I bé, que intentem entre tots racionalitzar les
compareixences per poder tractar a aquesta comissió també
altres assumptes que són importants i poder emprar les
sol·licituds, sol·licituds de documentació, i preguntes amb
sol·licitud de resposta escrita que, evidentment, la conselleria
contesta normalment ràpidament per evitar que es
converteixin en orals. Per tant, tenim molts de recursos per
intentar agilitar aquestes comissions. 

Dit això, és positiu que vostè ..., primer de tot, el Partit
Popular li hagi sol·licitat aquesta compareixença i que vostè
evidentment hagi vengut a aquesta comissió a donar totes les
explicacions que li requereixin i les que no pot contestar,
perquè evidentment nou sistema d’interactuar de
compareixences, també ens du a aquestes situacions, que
moltes vegades no hi ha ni temps material perquè els
assistents de la consellera li puguin, evidentment, informar
d’una pregunta molt, molt concreta, però bé. 

Anam a això. Jo simplement només un parell de coses, un
dels dubtes. Vostè ha comentat que a dia d’avui es coneixen...,
són 102 persones afectades de les quals 43, ha dit 43 casos,
han estat de salmonel·losi. Jo el dubte és, la resta de casos
d’afectats com es tracta? No sé si com una gastroenteritis, no
sé exactament com és, quin tractament tenen la resta de casos.
I segona, ha dit també que són 43 casos aproximadament
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perquè hi pot haver hagut atenció a clíniques privades que no
s’han detectat aquests casos, o s’han notificat, i és saber si hi
ha qualque protocol amb les clíniques privades en aquest cas.
És a dir, evidentment aquest protocol no acaba..., moltes
vegades no és capaç de detectar-ho tot, però si existeix o no
existeix.

Després... allò altre que li volia demanar era un poquet si
en aquests casos..., evidentment no hi ha cap cas que es pugui
comparar; hi ha casos a vegades d’emergències, en aquestes
Illes Balears hem viscut durant aquests anys casos realment
preocupants i  d’emergències, i la meva pregunta és, si
existeix, en què consisteix -en línies generals, evidentment, no
em contesti d’una forma molt específica- un pla de
comunicació per a aquests casos, si existeix un pla de
comunicació, quins recursos comunicatius té la conselleria,
i especialment si hi ha qualque línia de protocol d’actuació
amb els mitjans de comunicació, que crec que sí, perquè
evidentment hi ha hagut un tractament molt bo per part dels
mitjans, però sobretot amb els mitjans públics, especialment
amb la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears, per poder
informar en aquests casos.

És vera que aquesta situació, clar, s’ha ajuntat..., avui no
som aquí per tractar e l tema de la listeriosi, dels casos
d’Andalusia, però evidentment l’alarma evidentment ha estat
major perquè ha coincidit en temps amb aquest cas.

I per part meva res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gràcies, Sr. Ferrà, l’únic diputat que repeteix en aquesta
legislatura, per tant sap bé els horabaixes que ens hem passat
aquí; és l’únic, és l’únic...

(Rialles de la intervinent)

... d’aquesta comissió.

És cert que intentam donar la màxima informació i ho sap,
ell ho sap, i sempre que la tenim disponible; és vera que el
sistema canvia un poc també per a nosaltres, que ens hem de...
adequar. Vull dir que donar resposta tal vegada -ara li ho deia
al Sr. Gómez- potser hem de venir amb gent més tècnica
perquè si les preguntes són molt concretes i molt tècniques jo
tampoc no som experta en aquesta matèria, i és bo que hi
pugui haver experts que ens puguin treure alguns dels dubtes.

El que succeeix és que normalment les mostres d’anàlisis
de sang o femta es treuen a les persones que van als hospitals
o que són casos que es consideren més greus, que hi pugui
haver una deshidratació, i que des d’Atenció Primària s’envien
a l’hospital. Pot passar, com deia abans, que la notificació del
cas sigui telefònica, sense confirmació per..., o sigui, que

sigui directament el Servei d’Epidemiologia o que digui “jo
vaig anar acompanyat de quatre persones” i per tant es posa el
servei en contacte amb les altres dues de les quals no tenim
notificació, però se’ls telefona si ens faciliten les dades per
veure un poc com ha estat l’evolució. Et pots trobar amb
persones que et diguin “jo vaig tenir símptomes de
gastroenteritis durant un dia i ja se’m va passar”, per tant no
cal, no? És un poc com es tracta.

I no record l’altra pregunta... Ah, allò del protocol de
comunicació. A veure, la comunicació...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Perdó, amb les clíniques privades, i l’altra era el Pla de
comunicació en aquests casos per part de la conselleria i la
relació amb IB3, especialment amb IB3.

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

Sí, les clíniques privades estan subjectes a les mateixes
normes que les públiques, els centres sanitaris públics, quan
hi ha un brot estan obligades també a notificar els casos. El
que pot succeir és que pot ser els arribi un cas més aïllat, més
tard..., però estan informats i ens informen, també; el cas de
listèria que tenim ha succeït així i la comunicació és fluïda
habitualment amb les clíniques privades. Saben perfectament
quin és el protocol, que és el mateix.

Quant a la comunicació, la comunicació a vegades és un
enigma, com s’ha de fer per no alarmar la població, per donar
tranquil·litat. Clar, això és molt personal; sempre ens deixam
assessorar tant pels nostres gabinets de comunicació, que són
experts en comunicació , o per la Direcció General de
Comunicació quan és un tema que pugui afectar més àrees del
Govern, i sempre és un enigma. Si s’eleva molt, com deia el
Sr. Gómez, si jo surt el primer dia el que gener és alarma, o
sigui, això sí que està bastant establert, perquè si surt la
consellera a dir que no passa res és que està passant, no?; això
a comunicació se sap, és a dir, genera alarma. Per tant què
feim quan pensam que realment la salmonel·la o la
gastroenteritis que es pugui produir per una salmonel·la és
lleu?; en la majoria de casos és que siguin els tècnics, metges
de medicina interna infecciosa, que surtin, que puguin explicar
en què consisteix la malaltia, quins consells s’han de donar...
Perquè no deixen de ser pautes també clíniques, molt
assistencials, molt tècniques per donar tranquil·litat, i
dependent de cada cas se sol fer així.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ferrà...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, ja només per acabar, és un poc si no existeix un
protocol, diguéssim, comunicatiu establert a cap pla; és a dir,
no són com els casos, per exemple, d’emergències, que com
bé coneixem tant amb METEOBAL, com INFOBAL, com
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l’INUNBAL, a tots els plans de gestió d’una emergència, sigui
gran o sigui petita, sempre es contempla un subpla de
comunicació, en aquests casos no hi són.

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

Existeix en el cas de catàstrofes de múltiples víctimes,
existeix per part del 061 tant si és una catàstrofe natural o
epidemiològica, perquè podria ser que si hi ha un èbola, per
exemple, un cas d’èbola, idò hi ha una sèrie de pautes; a nivell
comunicatiu crec que s’ha d’analitzar cada cas. Ara, entre
nosaltres sí que ens comunicam, com és lògic, o sigui que
saben quan han de comunicar determinades situacions.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

I ara per defecte, com que som a la Comissió de control
d’IB3, simplement és per dir si han trobat la col·laboració de
la Radiotelevisió Pública de les Illes Balears per comunicar el
que hagin volgut comunicar?

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

En general dels mitjans de comunicació han estat molt
atents a les notes de premsa, ens han telefonat cada dia, tant
IB3 Ràdio com ràdio i televisió, i col·laboren habitualment
com la resta de companys de comunicació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha consumit 4 minuts i 16. Passam, idò ara, al Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares. Té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sra. Consellera, por
su comparecencia para explicarnos cómo han actuado ante
este brote que ha habido. Yo no soy partidaria de hacer crítica
gratuita sobre estos casos, porque entiendo que no existe el
riesgo cero, esto puede pasar siempre, pero sí que es cierto
que debemos asegurarnos que los protocolos han cumplido y
se han aplicado como toca, que la gestión ha sido correcta.
Entiendo que por eso el Partido Popular o el Grupo Popular
ha pretendido esta comparecencia aquí.

En cualquier caso lo que he entendido, porque poco me
queda ya por preguntar porque creo que se ha hablado de todo,
simplemente quiero aclarar una cosa. Yo he entendido que
hasta que no ha habido 10..., o sea, que hubo 10 personas el
sábado diagnosticadas, y gracias a eso, se declaró este brote.
Lo que pasa es que yo entiendo que la salmonela, la
salmonelosis, es una de las enfermedades que son de
obligatoria comunicación al Servicio de Epidemiología. No sé
si es así o  no entraría dentro de las que son de obligatoria
comunicación. Yo sé que haya una serie de enfermedades que
están estipuladas. Si me podría contestar a esto, porque en ese
caso entiendo que poco tendrá que ver que los pacientes hayan
acudido a un centro médico o a otro; al final el médico esté

donde esté, sea del centro médico que sea, tiene la obligación
de comunicar, en cuanto diagnostica a alguien con esta
enfermedad, tiene que comunicarlo al Servicio de
Epidemiología del Govern balear.

Si es así entiendo que a partir de los dos casos se podría
haber detectado, a no ser que todos acudieran a la misma hora
el sábado, estas diez personas. Entonces ahí es donde me ha
quedado un poco un vacío que no he acabado de entender bien.
Bueno, si me quiere contestar y luego...

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

Gracias, Sra. Ribas. La salmonelosis es una enfermedad de
declaración obligatoria, lo que sucede es que necesitamos la
confirmación analítica de las muestras; entonces estas
muestras se cultivan y pueden tardar pues entre 48 o 72 horas
o más en ser positivas, es más. puede salir el primer cultivo
negativo, se sigue cultivando y puede el segundo salir positivo
o viceversa. Entonces, hasta que no hay la confirmación de
microbiología diciendo que eso es salmonela y no cualquier
otra bacteria pues el médico no lo sabe. El médico lo que ve
es un cuadro de gastroenteritis que por la clínica puede
sospechar que es una salmonelosis y no otra cosa, aunque
también hay multitud de bacterias, parásitos o virus que dan
aproximadamente la misma sintomatología.

Si es leve normalmente se trata como una gastroenteritis,
se dan las recomendaciones y pautas higiénico-dietéticas y no
se suelen hacer cultivos de heces y de sangre. Cuando ya hay
fiebre, cuando los síntomas son más complejos y más graves
es cuando se suelen hacer las determinaciones analíticas y
luego ya sabes al cabo de los días que era salmonela. Eso por
una parte.

Ya está... ah, y entonces los diez casos... el tema de los
diez casos es porque se asocia gastroenteritis a un restaurante
o a una zona, entonces se sospecha, o  sea, se comunica la
sospecha; cuando Epidemiología ve que hay más de dos casos
del mismo restaurante pues entonces ya declara el brote.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, por último, también en cuanto al dato que ha ofrecido
de los 20.000 establecimientos o más de 20.000
establecimientos que tenemos en Baleares, no sabemos con
cuántos inspectores contamos para poder atender todas las
obligaciones que el servicio que usted dirige pues tiene que
afrontar para garantizar la salud de los ciudadanos. Me gustaría
saber con cuántos inspectores contamos y si tienen previsto
aumentar la plantilla de inspectores durante esta legislatura. 

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

Contamos con 68 inspectores, como comenté antes, que
inspeccionan establecimientos alimentarios y mataderos i
escorxadors, tenim inspectors que reforcen i inspectors que
coordinen totes aquestes actuacions, tant a una banda com a
l’altra.

Durant la legislatura s’han augmentat el nombre
d’inspectors durant la legislatura passada, i probablement
s’aniran augmentant en el futur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Nada, sólo para acabar comunicarle que nosotros en caso
de que tuviéramos más dudas sobre este tema que nos pudieran
surgir, pues ya haríamos nuestra solicitud de información por
escrito para que nos llegue a nuestro grupo y la analizaríamos
en su caso.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, ara és el torn del Grup Parlamentari El Pi, té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, salutacions també
a l’equip que l’acompanya, bé, han quedat aclarits moltíssims
dels dubtes que nosaltres teníem, tal vegada sí que li
demanaria encara un parell de qüestions que tenen a veure amb
allò que ha explicat i que tal vegada no hem acabat d’entendre. 

És a dir , vostè ha parlat de sis actes que es varen obrir
aquell diumenge 25. Jo no sé si ens pot explicar de què es
tracta o aquestes actes què són. Ha parlat d’estructura, ha
parlat... s’ha dit que no tenia aigua calenta, però si ens pot dir
exactament què és allò que s’obre i què és allò que s’intenta
saber i esbrinar.

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

Crec que... tal vegada és una pregunta que s’ha de fer als
serveis jurídics, però entenc que quan hi ha un expedient obert
els detalls de l’expedient són confidencials, per donar-li
publicitat així. També entenc que si vostès ho demanen per
escrit, com a diputats se’ls pot contesta, però d’entrada, idò
fer-ho públic té un cert... no ho sé, crec que no es pot. 

Llavors, hem parlat de defectes d’estructura i, com deia, i
afortunadament i crec que és una bona notícia, els
manipuladors d’aliments, que s’han pogut revisar pràcticament

tots, han sortit negatius o sigui que... bé, això crec que és
important perquè normalment els defectes d’estructura es
poden resoldre.

LA SRA. PONS I SALOM:

Hem entès el protocol que se segueix, l’actuació que s’ha
fet que bé, que el tall que ens ha explicat ens sembla correcte.
Ha parlat d’aquesta analítica que s’ha de fer que tarda entre 48
o 76 hores, però em deman si hi ha alguna manera, algun
mecanisme d’agilitar la resposta de l’administració, tot i que
ha estat ràpida, vostè parlava que ha estat extraordinàriament
ràpida, si hi ha manera de poder agilitar-la.

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

Crec que en aquest cas... no veig la manera perquè ja dic
que vàrem tenir constància i coneixement estant la directora
general i jo juntes en un acte a Campos i va ser quan vàrem
conèixer... Sebastià ho pot comprovar...

(Remor de veus)

... vàrem conèixer la... aquesta sospita del 061 i a partir d’aquí
ja he llegit les hores fins i tot, no?, perquè un ho repassa i ara
amb els whatsapp i el telèfon és molt fàcil veure quines
comunicacions hem tengut.

També és cert, un poc el que deia el Sr. Gómez, jo crec
que..., o sigui, s’ha de respectar molt perquè quasi sempre en
els casos de brots que tenen toxoinfeccions alimentàries a
posteriori, i ens ha passat en altres ocasions... la gent demana:
“i com així si varen anar...?”, sempre hi ha una explicació, és
més fàcil a posteriori quan es té moltíssima més informació
que inicialment que no en tens pràcticament cap de
confirmada.

Per tant, és que sense tenir pràcticament cap informació
decideixes una inspecció en diumenge i tancar el restaurant.
Jo crec que això és la mesura més ràpida que es pot prendre,
afortunadament.

LA SRA. PONS I SALOM:

A nosaltres ens preocupa sobretot la tasca preventiva.
Entenem que aquest és un problema que han tengut, esperem
que puntual, però jo  no sé si vostès tenen quantificada la
freqüència o la quantitat d’infeccions..., és tal vegada una
pregunta de nota, però no sé si és habitual, si és excepcional
o si vostès tenen dades del que hagi pogut passar, perquè
recordam altres casos, no?, vostè parlava d’aquest risc zero
que no existeix, però... que hagin tengut lloc a establiments de
la nostra comunitat.

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

Sí, per diferents motius, l’any 2018 hi va haver 8 brots de
salmonel·losi, per exemple, en aquesta comunitat.
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Jo record un cas, però el record perquè el record, d’una
família que va anar a la platja amb bastant de menjar perquè
feien una celebració i es varen intoxicar pràcticament tots amb
una truita que estava al sol. És clar, a vegades quan identifiques
l’aliment és molt més senzill també, que això és cert, o sigui,
tot depèn, si totes les persones han menjat el mateix és molt
més fàcil establir la relació causal que no... que no si han
menjat coses totalment distintes o diferents.

Tenim... o sigui, com deia, el 8% dels establiments
controlats són sancionats, el 8%, i l’import de les sancions
l’any 2018 va ser de mig... 560.242 euros, mig milió d’euros;
es varen fer 350 propostes de sanció. Suspensió d’activitat,
tancar l’establiment, 93..., 93.  Després hi ha propostes de
suspensió o immobilització d’aliments que també passa molt
en les indústries, no?, de..., si s’ha d’immobilitzar una partida
per sospita d’un aliment, idò s’immobilitza tota la partida.

La feina és intensa, la feina de Seguretat alimentària i la
que fan els nostres inspectors, crec que encomiable i molt
rigorosa.

LA SRA. PONS I SALOM:

Una pregunta més, consellera, es pot garantir que al final
en aquesta tasca preventiva que ens preocupa que els locals,
establiments que ha dit que n’hi ha més de... crec que ha dit
20.038 que hi ha a la nostra comunitat, tenen totes les
llicències que pertoquen. És a dir..., o encara els colen alguna
activitat que no tengui la reglamentació com toca.

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

És clar, estan obligats i saben els empresaris...,
normalment es posen en contacte amb gestories o amb... i
saben quina documentació han d’entregar i si no la tenen, idò
no poden obrir. Per tant, les llicències d’activitat estan
sotmeses a la nostra inspecció.

LA SRA. PONS I SALOM:

I una pregunta més, 68 inspectors per a aquests 20.038
establiments, ha parlat també d’escorxadors, tot això, semblen
insuficients, jo no sé quina problemàtica té el Govern de les
Illes com tantes administracions que els inspectors mai no
basten, mai no són suficients, no ho són a turisme, no basten
per vigilar tot allò que han de vigilar, totes aquelles lleis que
han fet, que han aprovat i que s’han posat en marxa, to ta la
reglamentació i tots els protocols. 68 inspectors per a aquesta
actuació tan important que té a veure amb la nostra salut, amb
allò que menjam. Hi ha possibilitat d’incrementar-ho?, ho
tenen previst?, tot i que crec que als pressupostos no acaben
de sortir tampoc els números, però si hi ha una possibilitat de
fer un increment d’aquests inspectors.

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

És clar, nosaltres hem de créixer també en funció del
creixement, però ens passa en general. A l’assistència sanitària
tenim 140.000 persones més, 3 milions de turistes més,
estam construint centres de salut, estam posant més
professionals, però també és cert que tenim molta més
població. Per tant hem d’anar adaptat els recursos a les
necessitats que tenim. 

I després també hem d’aprofundir, com deia la Sra. Duran,
en el tipus de risc que té cada establiment. Sembla que quan hi
ha una puntuació de 4 l’establiment no té risc; depèn de
moltíssims de factors l’establiment d’un risc determinat, i
llavors la norma no t’obliga a fer aquestes inspeccions. Per
tant es poden a través d’una denúncia d’un ciutadà que ha anat,
o que ha trobat, o que considera... Llavors és una manera que
nosaltres hi anem, quan hi ha una sospita per una denúncia d’un
particular. O es fan aquestes inspeccions d’ofici quan el risc
és elevat, que solen ser restaurants que tenen una gran rotació,
moltíssimes de taules per a moltíssimes persones.

LA SRA. PONS I SALOM:

I aquest restaurant, que ara ja té una taca negra en el seu
expedient, mediàticament també, a partir d’ara se’ls vigila més,
a aquests tipus d’establiments? És a dir, un establiment que ha
tengut una sèrie d’inspeccions, crec que ens ha dit tres els
darrers anys, a partir d’ara se’l vigila més intensament o quin
seguiment se’n fa, quan hi ha problemes en qualque tipus de
restaurant com és aquest cas?

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

Entenc que pot canviar el risc. Si el r isc és..., no té risc
inicialment quan obre i després succeeix la reiteració, és una
falta que a més se sanciona com a més greu.

LA SRA. PONS I SALOM:

Però se’l vigila més?

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

Sí, entenc que sí.

LA SRA. PONS I SALOM:

I ja per acabar, una pregunta que té a veure amb allò que
menjam a tots els establiments, tenguin risc 1, risc 2, risc 3,
risc 4 o risc 5. Podem estar tranquils amb allò que consumim?
És a dir, vaig més enllà de les infeccions que puguem agafar,
és a dir, si efectivament podem estar tranquils amb allò que
menjam als establiments, allò que ens donen.

Sí, ja sé que és una pregunta que tal vegada sigui absurda,
però és que és un moment aquest que vivim en què ens hem de
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preocupar d’allò que consumim. És a dir, si podem estar
tranquils o simplement que no ens emmalaltirem, ja m’entén.

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

És molt important, ahir parlàvem amb experts i
investigadors i metges, precisament els vaig citar per un altre
tema, i em deien que és més fàcil agafar una toxoinfecció
alimentària per no rentar bé una lletuga que per menjar un
determinat..., per menjar un escorpí, per posar un exemple.
Clar, el risc depèn també molt de la manipulació que nosaltres
facem, i crec que aquí és on hem de fer molta més campanya
de promoció de la salut, perquè a vegades anam massa ràpid i
no donam la suficient importància a la manipulació i a la
conservació dels aliments, que fins i tot a casa... Bé, és que
ens va passar també un altre cas, però va ser una altra malaltia,
uns joves que compren una carn per fer una torrada i la deixen
al maleter del cotxe fins al dia següent, això durant l’estiu.
Varen emmalaltir tots. Però, clar, és la conservació, no donam
la suficient importància. 

Per tant és important transmetre, és important la prevenció
en general, però en general. Per això parlam tant de la
promoció de la salut, perquè són moltíssimes mesures les que
estan incloses en ella i, com li deia, el risc zero no existeix
mai, no existeix enlloc.

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltíssimes gràcies, consellera. Si de cas en el següent
torn ja li demanaré... Quan parlava de si estàvem segurs amb
això que menjàvem, aquesta darrera pregunta, precisament
anava a això, polítiques de prevenció i d’educació, de
pedagogia cap a la ciutadania, perquè moltes vegades no tenim
gens clar ni com hem de conservar, ni què hem de menjar, ni
de quina manera ho hem de conservar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Ara per part del Grup Parlamentari Socialista té
la paraula la Sra. Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Bé, abans de tot volem
agrair una vegada més a la consellera que comparegui avui.

No entenc molt bé els grups que diuen que aquesta
informació, que aquesta compareixença arriba tard, perquè
varen començar les sessions la setmana passada, vostè va ser
aquí i aquesta setmana torna a ser-hi, i entenc que la
compareixença s’ha fet el més aviat possible, s’ha atès el més
aviat possible.

Després de la seva intervenció, de totes les intervencions
dels companys diputats, poc resta a dir sobre aquesta
toxoinfecció alimentària, però és d’agrair la claredat i la

forma tan acurada en què vostè ha exposat el problema i el
temps de resposta de la conselleria, fins i tot arribant al
minutatge punt per punt de cada una de les actuacions. Al
nostre  grup li pareix que es va ajustar escrupolosament al
protocol fixat, i és també és d’agrair l’excel·lent treball, la
feina feta pel 061. 

La meva pregunta en aquest cas és si arran de les
actuacions, de com s’ha desenvolupat aquesta vegada aquesta
crisi, si tenen previst actualitzar o revisar d’alguna forma el
protocol; és a dir, el protocol ha funcionat, però moltes
vegades quan el posam en marxa ens adonam de si potser feim
aquest petit canvi, o feim aquesta cosa d’alguna altra manera,
la propera vegada funcionarà una miqueta millor.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera...

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

Gràcies, presidenta. Sí, Sra. Fernández, és a dir, en salut
res no és estàtic. Els protocols es revisen de manera
permanent conforme a la darrera evidència científica, i
canvien. Per exemple, una de les coses que canvien és el
calendari de vacunació infantil: augmenten vacunes, canvia la
pauta de vacunació, se’n posen més, menys, es canvia l’edat.
Això sempre respon a uns estudis, a una publicació d’una
evidència que fa necessari fer aquests canvis.

En qualsevol cas és cert que quan hi ha un brot d’aquestes
característiques, que afectat bastants persones, sempre es fa
un poc aquest informe de seguiment, punt per punt, pas per
pas, per veure si qualque cosa se’ns ha escapat o se’ns escapa.
Jo crec que quan el brot està tancat és el moment de fer
l’anàlisi retrospectiva amb tota la informació i, ja dic, no
sempre ha estat així, no sempre ha estat així, no sempre hem
tengut suficient informació per actuar de manera tan ràpida,
però crec que en aquesta ocasió sí que hem de felicitar els
tècnics perquè s’ha fet de manera molt ràpida.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Fernández...

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Sí, m’agradaria també remarcar que coincidim amb el que
han dit altres grups, el que ja s’ha comentat, que la prevenció
és essencial en aquests casos i que queda clar amb les dades
que ens ha donat que la labor d’inspecció es fa i es fa d’una
forma acurada, seriosa i rigorosa, però és evident que no
sempre comptam amb tots els recursos que nosaltres volem,
i això és a causa d’una manca de finançament adequat que
pateix històricament aquesta comunitat autònoma. Per tant jo
la vull animar a ser reivindicativa en aquest aspecte, amb
l’objectiu d’assolir les nostres fites en matèria de
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finançament, i que això ens permeti, entre moltes altres coses,
en salut i sanitat poder ampliar el nombre d’inspectors.

Gràcies.

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

Moltes gràcies. Sí, efectivament, hem de ser molt
reivindicatius amb el Govern de la nació perquè no podem
estar a la cua, com va explicar molt bé la presidenta ahir, i ens
afecta, gestionant aproximadament el 45% del pressupost de
la comunitat autònoma, som els primers afectats quan el
finançament és insuficient. Per tant els assegur que tots feim
els informes necessaris i cada vegada que trepitjam la capital
explicam la nostra situació i les nostres necessitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Començaríem ara una segona ronda
d’intervencions. Per part del Grup Parlamentari Popular la Sra.
Durán té la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, just per aclarir,
perquè he sentit aquí una sèrie de persones que deien que...
collien aquesta compareixença de manera positiva i
constructiva. Nosaltres també, vull dir que jo des del primer
moment, quan nosaltres decidim demanar la compareixença...,
i a més ho feim amb aquest ordre, nosaltres pensam que millor
primer demanam una compareixença perquè ens feia falta
molta informació que crèiem necessària, i després vàrem
deixar per al final, per després d’aquesta compareixença, fer
una sol·licitud de documentació o unes preguntes escrites,
perquè consideràvem que aquest havia de ser el procés, i
consideràvem perquè ens havia mancat informació, com li he
dit abans.

Li he demanat abans el protocol de comunicació, com
l’havien duit a partir que ja el diumenge es declara que hi ha un
brot i vostès procedeixen al tancament. A partir d’aquí, miri,
un protocol de comunicació s’ha de dissenyar amb
anterioritat, ha de contemplar tota una sèrie de fases,
evidentment tot d’una que es desenvolupa hi ha d’haver primer
de tot un gabinet de crisi, hi ha d’haver uns responsables, hi ha
d’haver unes fases, hi ha d’haver un públic objectiu, hi ha
d’haver una preparació de contingut per a cada públic que ha
d’anar i tot això. A nosaltres aquí ens ha mancat tota aquesta
informació que vengués directament de vostè i evidentment si
vostè  hagués demanat una compareixença, de la mateixa
manera que en un moment determinat la Sra. Fina Santiago va
donar una compareixença per un tema determinat que va passar
doncs el mes d’agost, doncs, nosaltres no l’haguéssim
demanada. Per això, li he demanat i no m’ha explicat quin és
el protocol de comunicació que vostès tenien en aquest cas,
en el cas del brot, i no he vist aquestes fases. Si m’ho vol dir
ara i em..., val. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera. 

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

Sí, gràcies. No, tal vegada no m’he expressat bé.
Evidentment, sempre hi ha un responsable quan hi ha una
situació de crisi, en aquest cas era la directora general de Salut
Pública, però després en funció la màxima responsable, per
tant, la que dóna la cara habitualment als mitjans de
comunicació, excepte que s’hagi de tranquil·litzar la població,
com he explicat, que llavors se seleccionen pel grau de
coneixement que tenen, que és més ampli en un sentit que en
un altre, un metge assistencial internista de medicina
internoinfecciosa, doncs, té més..., se li suposen molt més
coneixements clínics que no..., bé, una infermera de quiròfan,
per dir qualque cosa. 

Llavors, en funció del tipus d’informació que volem
transmetre a la població s’identifiquen una sèrie de persones,
això es fa amb anterioritat, això es fa amb anterioritat. No els
posaré un exemple per no donar pistes, però aquesta setmana
n’hem fet un de protocol d’aquest tipus per un tema concret,
que després, bé, sempre hi ha..., quan hi ha una necessitat
d’informació ja establim prèviament qui sortirà a donar la
informació necessària i la periodicitat, vàrem considerar,
equivocats o no, no ho sé, però vàrem considerar que per no
alarmar la població amb una nota premsa informant i
responent a la premsa, perquè s’ha donat resposta
permanentment, no és que la premsa esperàs la nota de
premsa, han telefonat tots els periodistes que han volgut i els
hem atesos, hem donat aquesta informació a premsa. Ja dic, de
vegades convé per no alarmar no elevar massa i posar persones
tècniques que poden donar una explicació més propera i jo
crec més encertada quasi sempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Val, jo em referesc que si parlam d’un fet ocorreguts entre
dia 24 d’agost i dia 6 de setembre després, dia 10, dia 11, a la
setmana següent perfectament la consellera hagués pogut
donar aquesta informació; hem hagut d’esperar una
compareixença demanada per un partit polític per saber avui
que teníem, doncs, 43 casos de salmonel·losi. I parlant
d’aquests casos que jo abans li he demanat a veure quina era
l’evolució d’aquests casos, només demanar-li, perquè vostè
m’ha dit que la gran majoria evolucionen favorablement o que
han tengut una milloria i més, hi ha una sèrie de casos que ho
estan fent. Hi ha encara gent ingressada, Sra. Consellera?
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Patricia
Juana Gómez i Picard):

En aquests moments no, no hi ha gent ingressada, però
perquè es faci una idea, les dades que tenc a la compareixença
parlen de 98 casos i avui, avui, l’informe ens ha donat una
actualització de 102; per què? Perquè s’han de desduplicar
casos, perquè s’han de fer investigacions, per tant, aquests 102
és una dada d’avui, el tema no està tancat encara, el brot no
està tancat. Per tant, tal vegada en el moment que es tanca,
doncs, es pot fer aquest..., que feim, eh?, ja feim aquesta
revisió de cada una de les passes que s’han fet per veure si
podem millorar o corregir en el cas que hi hagi un
desequilibri, no? Però és que les dades encara es produeixen. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. I sempre des de la sensatesa i sempre amb
responsabilitat jo li vull demanar, és normal que un restaurant
japonès que manipula diàriament peix cru estigui quatre anys
sense ser inspeccionat? És normal, Sra. Consellera?

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

Si no tenia risc en el moment que va obrir, sí, i les normes
són europees, és a dir, hi ha unes normes i responem a
aquestes normes. Si en el moment de l’obertura les
instal·lacions estan correctes, els manipuladors tenen el
carnet, les instal·lacions són correctes, si hi ha tot el que hi ha
d’haver i les condicions de refrigeració, els coneixements
dels manipuladors, etc., si tot això és correcte i se li posa un
4 sobre 5, llavors, no té risc, en principi, no té risc; e l risc
zero no existeix, continuo repetint, el risc zero no existeix. 

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, 4, és al revés, zero és quan està molt malament i 5 és
quan està tot perfecte. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Li demanarem, com li he dit abans, li demanarem per escrit
la qualificació d’aquest restaurant. 

Una altra cosa, vostè ha parlat dels inspector, ha parlat del
nombre de restaurants que tenim i dels inspectors. Vostè passa
pena que puguin afectar les retallades a poder posar més
inspectors si és que hi ha hagut una manca d’inspectors?

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

Bé, jo sempre..., no parlam de retallades, no parlam de
retallades i menys dins la inspecció, no tendria sentit, són
funcionaris de la comunitat autònoma, en tenim 68 i esperam

que puguin augmentar si no en funció del volum
d’establiments, en funció del volum d’activitat que
requereixen aquests establiments.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

I un tema que ens preocupa, Sra. Consellera, i molt, és a
dir, el mes de juny aquest restaurant té una inspecció, se li
dictamina el nivell 1, o li posen un nivell 1 i li fan un
expedient sancionador. No ens ha pogut donar més detalls
perquè diu que és confidencial, li demanarem per escrit, com
li he dit abans, però diu que hi ha deficiències estructurals,
deficiències d’infraestructures, jo li he comentat si tenia aigua
calenta o no, pot ser que no se solucionassin les deficiències,
que hagi continuat obert fins dia 24 d’agost i ens trobem que
tenguem les mateixes deficiències sense solucionar que
teníem en juny quan vostès el varen inspeccionar?

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

Quan s’inspecciona i s’estableixen unes deficiències per
norma tenen deu dies per solucionar-les, tornen els inspectors
i si estan solucionades poden continuar amb l’activitat normal
i si no estiguessin solucionades, en reiteració llavors és quan
probablement es tanca l’establiment o s’estableix una sanció
més elevada. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Idò, ja per acabar, quan vostès fan la darrera inspecció que
va ser el diumenge, després de l’alerta que..., el diumenge,
crec que era dia 10, bé, el diumenge no sé quin dia era, dia 25,
diumenge dia 25, es veu que vostès decideixen ja el tancament,
quines deficiències es troben? Vostè m’ha tornat a dir un altre
pic que les deficiències que es troben eren estructurals, però
a part de les estructurals hi havia més deficiències, quines
deficiències es troben quan vostès decideixen tancar-lo? I a
què al final donen la culpa a aquest brot? Per què s’ha produït
aquest brot de salmonel·losi? No sabem les causes al final.

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

A veure, quan parlam de deficiència d’estructura pot ser
des de no tenir un rentamans a tenir-lo, però no tenir, per
exemple, l’aigua calenta o no tenir paper per eixugar-se les
mans o no tenir algun dels objectes que puguin necessitar per
a la correcta elaboració, utilització dels aliments, no?, del
maneig dels aliments. Llavors, a això ens referim quan és
estructural.

També hi havia condicions deficients d’higiene, que també
les consideram estructurals. O sigui, bé, dins..., és a dir, no
són humanes, no són de les persones que poden ser els
possibles transmissors, no?, perquè també pot passar que vagin
a un restaurant i la gent no es posi guants per manipular, per
exemple, aliments crus; podria passar, no és el cas, no és el
cas en aquest..., no és el cas sinó que eren d’estructura del
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recinte, no?, i se’ls ha donat un temps, i el restaurant continua
tancat.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Bé, jo just per acabar, dir-li que agraesc aquesta
compareixença, torn a repetir, perquè li he de dir, des del
nostre grup si vostè hagués donat la compareixença
evidentment no l’haguéssim demanada, si vostè hagués fet una
roda de premsa, hagués sortit de la conselleria, hagués donat
tota aquesta informació que avui ha donat aquí, nosaltres no
l’haguéssim demanada. És veritat que hi ha tota una sèrie de
qüestions que no ens ha pogut dir i sí que ho demanarem per
escrit i sempre amb la idea que casos com aquest, evidentment
ja ho ha dit vostè, no ho tornaré a repetir jo, que el risc zero
no existeix, i tenim molt clar que la responsabilitat final és del
local, això ho tenim claríssim, el que passa és que evidentment
en aquest cas Salut Alimentària està perquè tots aquests casos,
doncs, no passin, no ocorrin. I sí que li demanaria que reforci
la inspecció, que reforci la inspecció. 

Jo no sé si és normal o no, li demanarem estadístiques, li
demanarem documentació, li demanarem molta documentació
d’aquest tema perquè ens preocupa, perquè volem saber a
veure si tots els restaurants estan quatre anys sense cap
inspecció, perquè a nosaltres no ens sembla que sigui normal,
a posta li he demanat a vostè si a vostè li semblava com a
consellera. A nosaltres, des del grup nostre, i després d’haver
llegit, després d’haver mirat normativa no ens sembla normal
perquè, a més, totes les normatives que nosaltres hem vist
estableixen períodes de tres mesos, sis mesos, tots els mesos,
dos anys, no hem vist enlloc que posi cada quatre anys
s’inspecciona un nou local quan es dóna una llicència.

Per tant, li demanam que sí que és veritat que es revisin els
protocols que facin falta, que vostè ha dit que és una cosa
constant i que si alguna cosa s’ha de reforçar en salut
alimentari que evidentment sigui el tema d’inspecció.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Unides Podem té
la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Entenc que si al Partit Popular s’inspeccioni cada quatre
anys es vendrà a bé a canviar la normativa europea que com bé
ha dit la consellera recull aquesta freqüència o altres lleis i
normatives que prioritzen l’activitat econòmica per damunt, a
vegades, dels interessos generals. Vull dir, hi ha coses a fer.

Simplement una pregunta que m’ha suscitat, l’exemple que
ha comentat dels adolescents. A l’Ajuntament de Palma varen
posar en la legislatura passa en marxa un programa destinat
precisament a adolescents que es titula “Sabem què menjam”,
damunt l’etiquetatge dels aliments perquè es conegui la
composició i enllaçant amb els problemes d’obesitat que

tenim a la nostra comunitat autònoma i una mica amb la
seguretat alimentària just li volia demanar per acabar si
trobaria adient que es fessin aquests tipus de programes bé fos
des de Sanitat, des d’Educació, de manera conjunta o com
pertocàs.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera.

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

Gràcies, sí, absolutament perquè és una prioritat realment
tant l’obesitat infantil com la necessitat d’implementar aquesta
dieta mediterrània que tenim tan meravellosa a tots els joves
i adolescents, no?, infants.

Es fa feina amb les escoles promotores de la salut, però
crec que la suma de tots els esforços ens dóna seguir millor
resultat. També ara se m’ocorre per exemple a Consumopolis,
que és un programa de consum, també parla de l’etiquetatge i
del tipus de productes també i ho fan en una edat que és cinquè
de Primària on són molt receptius a la informació que reben,
però crec que és molt important i animam a les escoles que
n’hi hagi cada vegada més adherides al concurs de
Consumopolis perquè és voluntari. És cert que cada vegada
tenim més alumnes, però hi podrien participar encara més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam al Grup Parlamentari Ciudadanos, Sr.
Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El Grup Parlamentari Popular ja ha fet
una sèrie de valoracions a les quals també em sum, en segons
quines aportacions que s’han fet. Per tant, no reiteraré algunes
d’aquestes coses.

El decret diu el que diu i el decret nosaltres no el podem
modificar, no ens pertoca, ni les directrius de la Comissió
Europea tampoc, però les instruccions de servei sí. És a dir,
vostè no pot ampliar més temps del que li demana, ni vostè ni
ningú, ampliar més dels quatre anys que li demanen, sí, però
pot fer i crec que es dedueix d’aquí, per la manca d’inspectors
precisament i pel nombre de població que hi ha a l’estiu, no
només pel nombre de..., és el que deia, no només pel nombre
d’establiments, sí el nombre de la població que hi ha, que en
aquests específics establiments que tenen aquests tipus
específic  de manipulació d’aliments de peix cru crec que
alguna instrucció de servei des de la direcció general s’hauria
de tenir, sobretot, quan hem trobat a un establiment amb
qualificació 1 -amb qualificació 1.
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Per tant, jo l’inst que dins els seus protocols i dins la
competència l’àmbit d’elasticitat que té vostè per poder... i li
permet la llei per poder crear instruccions de servei ho tengui
en compte.

L’únic responsable del que ha passat, evidentment, està
clar que ha estat aquell establiment i els directors o
responsables d’aquell establiment, però la prevenció sí que és
responsabilitat pública i per això enllaç una cosa amb l’altra,
eh? Simplement instar-la a aquesta major cura damunt la
vigilància d’aquests establiments específics via una instrucció
de servei o via el que vostè trobi i sobretot, específicament en
aquest tipus de comerç de peix cru per allò de l’anisakis.

Desconec..., jo entenc que vostè aquí no pot esmentar tot
el que ha passat, ja ho demanarem, però crec que no necessit
ni demanar-ho, vostè ja ha pres algunes reflexions de les
nostres intervencions com per saber en l’àmbit de la seva
competència, de la seva responsabilitat que això s’ha de fer o
consideri el que hagi de fer.

Per tant, amb la seva resposta nosaltres en el que és
aquesta compareixença, fins i tot la pregunta que li vàrem fer
per escrit ens donam per contestats i informats en el meu grup
parlamentari.

Gràcies, consellera. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Passam idò al Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Simplement agrair a la
consellera la compareixença i al seu equip i no faré ús del meu
torn. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, Sra.
Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, todavía después de todo lo que hemos estado hablando
no me ha quedado claro si se sabe o no cuál era de todas estas
deficiencias que tenía el restaurante, cuál era...,cuál ha sido el
origen, la causa de que se haya producido este brote porque
puede venir de multitud de despistes o de cosas que estén de
forma no correcta, ¿no? Entonces, si ya se sabe, si se sigue
investigando, si nos puede contestar.

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

Sí, la causa, me la ha pedido la diputada Sra. Durán y es
cierto que no he dado esta respuesta, la causa no se cono..., no
m’ho has demanat?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no t’he contestat, no, per això, per això, que no he
contestat. 

La causa no se puede establecer, la causalidad en un sólo
alimento. Parece que la mayoría de las personas que comieron
allí comieron un surtido de un determinado alimento, pero sin
poder especificar cuál de ellos, ¿no?, entonces no podemos
decir exactamente la procedencia o la causa de..., cuál era el
alimento contaminado. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Para finalizar, simplemente nosotros constatamos que...,
que, bueno, estamos de acuerdo con otros grupos que para la
cantidad de locales que tenemos abiertos en Baleares de cara
al público, pues, desde luego con 60 y pocos inspectores es
prácticamente imposible, incluso creo que no ocurren más
desgracias porque..., por mucha suerte que hemos tenido hasta
ahora porque dada la escasez de medios con los que cuenta la
conselleria, pues, todavía casi podemos agradecer que no
tengamos más casos de estos. Yo lo que entiendo es que
debería ampliarse la plantilla de inspectores, para esto
precisamente es para lo que debería usar el dinero la
administración pública, precisamente estos son los tipos de
servicios que necesitamos, yo me refiero a la administración
finalista, la que está al servicio de los ciudadanos y no tanto en
alimentar esta burocracia que es otro tipo de administración
que también está ahí que se come mucho de los recursos.
Simplemente si pueden tomar nota e intentar ajustar de alguna
forma el presupuesto para destinarlo a lo que realmente
importa, que para mí sí que son estos inspectores o este tipo
de profesionales que son los que están al servicio directo de
los ciudadanos. 

Muchas gracias. 

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

Sí, un comentario, precisamente como importa, se ha
aumentó el número de inspectores la pasada legislatura. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Nada más. Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam, idò, al Grup Parlamentari El Pi, la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Sí, gràcies, presidenta. Consellera, una darrera pregunta
que té a veure amb aquesta darrera qüestió que he formulat,
que li ha fet tanta gràcia a la diputada del Partit Popular, sobre
aquesta seguretat que tenim a l’hora de consumir els productes
que ens venen. Jo sé que tot està reglat, absolutament estudiat,
ple de conservants, colorants, no sé si això és seguretat
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alimentària o no, però sí que incidiria que aquesta conselleria
que té la responsabilitat de la nostra seguretat alimentària que
faci tota la pedagogia que pugui, tota la salut que pugui
preventiva perquè almanco, ja que ens menjam qualsevol cosa
que ens venen que efectivament no ens emmalalteix, no ens fa
còlics ni ens fa absolutament res, però que a poc a poc ens va
emmalaltint, que almanco aprenguem a menjar bé,
saludablement, productes de quilòmetre zero que també
ajudaran a la nostra agricultura i de qualque manera que
estiguem educats no només en segons què sinó també en allò
que consumim que és tan important per a la nostra salut.

Gràcies.

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

No hi puc estar més d’acord. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari Socialista, la Sra.
Fernández.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies, presidenta. Bé, només per acabar, esperam que
puguin continuar ampliant aquest compromís amb la prevenció
i també que sortia ara el tema de la conscienciació també no
només als restaurants sinó de les famílies o de les persones
individuals que moltes vegades feim coses que no sabem, que
per prudència no hauríem de fer, no sé ens falta una mica
d’informació al respecte i no estaria malament poder donar
més informació. 

I els felicitam per la ràpida resposta a aquesta actuació
concreta. També m’agradaria que ens pogués fer un balanç
final, un petit balanç final en relació amb aquesta actuació i la
resposta que ha donat la conselleria en general a aquest brot.

Gràcies.

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

Com deia, cada any tenim brots de diferents malalties de
declaració obligatòria, l’any passat n’hi va haver 8 de
salmonel·losi i malauradament es continuaran produint, el més
probable és que es continuïn produint, això és..., té a veure que
el risc zero no existeix, però tampoc no ens eximeix la
responsabilitat de promocionar la salut, que és la primera línia
estratègica de la Conselleria de Salut, fer molta més feina en
educació, que l’hem començada la passada legislatura, però
per a nosaltres és fonamental, i impulsar tots els projectes i
programes que puguin ser interessants per a la promoció de la
salut i aquesta seria la protecció de la salut i la protecció dels
consumidors, no?, que també és la segona línia estratègica de
la Conselleria de Salut. 

Tenim també molt en compte que els nostres inspectors
fan feina de manera coordinada, que a vegades sumen esforços
Consum amb Seguretat Alimentària o amb Turisme o amb
Treball, es fan campanyes conjuntes que ens ajuden a tot el
Govern a tenir una resposta també molt més àmplia que si
donàssim una resposta individual a cada un dels casos. 

Vull agrair-los sobretot la seva voluntat constructiva i per
suposat prenem nota del model, nou model de compareixença
i segur que anirem millorant; demanar-los disculpes si no hem
tengut to ta la informació, però que estam disposats,
evidentment, com no pot ser d’una altra manera a oferir-la.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies. Idò, agrair també la presència de
la consellera i del seu equip pels aclariments i  la seva
presència aquí avui, també als grups parlamentaris per les
seves aportacions.

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