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LA SRA. PRESIDENTA:

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

Atès que no se’n produeixen, passam a l’únic punt de
l’ordre del dia..., disculpa és que no veig la tele, digau.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No, jo substituesc Sílvia Tur.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Alguna altra? No.

Compareixença de la consellera de Salut i  Consum,
sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20, del
Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre la
situació actual del cas de coronavirus afectat en
Mallorca; i  RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari
Ciudadanos, per tal d’informar en relació als protocols
i línies d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut
per fer front a aquest procés infecciós.

D’acord, passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui
relatiu a la compareixença de la consellera de Salut i Consum,
Sra. Patrícia Gómez i Picard, sol·licitada pel procediment
d’urgència, mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20,
presentada a iniciativa pròpia per tal d’informar sobre la
situació actual del cas de coronavirus afectat a Mallorca,
respecte de la qual el Grup Parlamentari Popular ha presentat
l’escrit RGE núm. 5080/20; i RGE núm. 4758/20, presentada
pel Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d’informar en
relació als protocols i a les línies d’actuació dutes a terme des
del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.

Assisteix a la sessió la Sra. Consellera de Salut i Consum,
la Sra. Patrícia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Maria
Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública; del
Sr. Juli Fuster i Culebras, director general del Servei de Salut;
del Sr. Pedro Macías i Rodríguez, cap de Gabinet; i de la Sra.
Miriam Muñoz i Resta, assessora parlamentària.

Abans de passar a l’ordre del dia d’avui, aquesta
presidència demana als portaveus dels grups parlamentaris si
es poden debatre conjuntament els escrits RGE núm. 2955 i
4758/20, tots hi estan d’acord?

Atès que sí, té la paraula la Sra. Consellera, per tal de fer
l’exposició oral, per un temps màxim de trenta minuts.

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

Gràcies, presidenta, bones tardes a totes i a tots. En primer
lloc, agraesc l’oportunitat que m’ofereixen avui per poder
explicar de manera detallada la situació actual de la COVID-19
a les Illes Balears. Es tracta d’un exercici de transparència

necessari i aquest Govern sempre l’ha defensada -disculpi,
Sra. Presidenta, però aquí posa cinc minuts i no passa el
temps...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, aquest temps no és el que consideram, el duem a
través de la secretaria.

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

Perfecte, gràcies. Vaig demanar aquesta compareixença
voluntària en tenir el primer cas de coronavirus a les Illes
Balears, que es va confirmar el dia 9 de febrer; posteriorment,
altres grups, com ha dit la presidenta, també han demanat la
meva compareixença.

Abans de començar l’explicació, vull tenir unes paraules de
condol, d’afecte i d’acompanyament per a totes les persones
que han perdut un ésser estimat a causa de la COVID-19, que
ja són 221. Així mateix, vull transmetre molts d’ànims a totes
les persones que lluiten contra la malaltia, ingressades o a ca
seva, desig que cada dia que passi es trobin més a prop de la
curació.

També vull donar les gràcies, una vegada més, als
professionals sanitaris i sociosanitaris per la seva dedicació,
per salvar tantes vides i per acompanyar tots els pacients en
situacions difícils i fer-los-ho una mica menys complicat, la
seva implicació i professionalitat han estat determinants per
donar una bona resposta al sistema sanitari de les Illes Balears.
Gràcies a la Gerència Hospitalària, a Atenció Primària, al 061,
gràcies a les direccions generals de la conselleria; gràcies a la
resta de les conselleries, administracions públiques i privades,
en una situació de crisi els ciutadans esperen molt de
nosaltres i el treball en equip és fonamental.

El treball conjunt amb el ministeri també ha estat
determinant; gràcies als ciutadans que han complert set
setmanes de confinament estricte a ca seva, no sé si tots som
conscients de la gran quantitat de vides que s’han salvat per
aquest motiu.

Gràcies a tots els que durant les primeres fases de la
desescalada han complert i acompleixen la regla de les tres
emes: mantenir la distància de seguretat, el rentat de mans i
l’ús correcte de la mascareta. L’objectiu final és protegir les
persones més vulnerables, la gent gran i els malalts crònics.
Hem de recordar que la mitjana d’edat de les persones que ens
han deixat a Balears és de 84 anys, tot i que també,
malauradament, les persones amb menys edat es veuen
afectades i, per tant, no ens podem relaxar.

Durant aquests tres mesos i mig d’epidèmia els
treballadors de la Conselleria de Salut i dels sistema sanitari
hem passat moments especialment difícils: en conèixer el
primer cas, confirmat; en tenir la primera mort, i les
successives; en veure que els nous casos superaven el centenar
diari; en tenir constància de cada un dels professionals
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contagiats; en desconèixer cap on evolucionaria l’epidèmia. Hi
ha gent que des de fa tres mesos i mig ha dormit molt poc i ha
treballat fins a l’extenuació, gent responsable i entregada que
té molt clar que la vida i la salut de les persones són la
prioritat a l’hora de decidir. Els assegur que totes les
decisions que s’han pres des de la Conselleria de Salut i
Consum han estat prèviament consensuades amb els experts i
la finalitat ha estat sempre protegir la població.

Aquesta és la vocació dels que fem feina a l’àmbit sanitari,
protegir els altres.

Per això, vull tornar reivindicar la importància de tenir un
sistema sanitari públic universal, equitatiu i ben dotat. Aquest
sistema no ha de tornar patir retallades, ben el contrari, ha de
continuar creixent i millorant en inversió, en recursos humans,
en infraestructures, en tecnologia, en recerca. Aquest ha estat
i és el meu compromís com a consellera i també hauria de ser
el de tots els que som avui aquí.

Com els deia abans, en temps de crisi, més que mai, el
sistema públic de salut s’ha d’enfortir, això suposa més
inversió i la contractació de més professionals; l’adequació de
les instal·lacions; la incorporació de la innovació des d’una
gestió responsable i eficient, si qualque cosa important ens
ensenyen les crisis és que per sobre de l’interès individual hi
ha un bé comú.

Ens trobam davant d’un dels drames sanitaris socials i
econòmics més importants de la història recent de la
humanitat, aquest és el context, milers d’investigadors
s’esforcen per trobar un remei eficaç en forma de vacuna i de
medicaments, des de la darrera vegada que vaig comparèixer
en aquest parlament el 21 d’abril han passat moltes coses, el
nombre d’infectats a to t e l món supera els 4,5 milions, els
morts ja són més de 300.000 a 190 països, més de mig planeta
continua confinat. Alguns països han iniciat la desescalada en
tenir en compte les seves circumstàncies, entre d’altres, com
els Estats i Rússia, la pandèmia avança de manera implacable.

Encara tenim molt per aprendre d’aquest virus, del seu
comportament, de com afecta les persones, de quins seran els
millors tractaments. Les decisions que es prenen estan
basades en criteris científics, els actuals que han variant i que
continuaran canviant al llarg del temps.

Quan es començava a parlar del coronavirus ningú no es
podia imaginar els efectes d’aquesta pandèmia. Ara mateix les
Illes Balears, amb Formentera al capdavant, lideren el procés
de desescalada a Espanya, juntament amb altres comunitats
com les Canàries. Des del dilluns, Formentera es troba en fase
2 i treballam perquè Mallorca, Eivissa i Menorca entrin en la
mateixa fase el proper dilluns, dia 25 de maig. Això és
possible perquè els indicadors sanitaris i epidemiològics han
evolucionat de manera favorable a les Illes Balears durant el
darrer mes i mig.

Els en faig cinc cèntims. A hores d’ara s’han curat un 77%
dels contagiats; els casos actius s’han reduït un 60% en un
mes, ara mateix hi ha 245 pacients amb la malaltia; hem passat

de tenir 107 nous casos diaris a dia 28 de març, que va ser el
dia que més pacients vàrem tenir, a 13 avui, dimecres. A finals
de març els contagis creixien a un ritme del 21% diari,
actualment l’increment de casos es manté per sota del 0,5%.
Durant la darrera setmana el nombre de persones
hospitalitzades s’ha reduït un 15%, avui n’hi ha 168. En planta,
amb hospitalització hi ha un 11% de pacients manco, 135, a
les UCI hi ha un 18%, avui n’hi ha 33 a totes les Balears. Per
contra, les altes hospitalàries han crescut un 6%, fins arribar
ahir a les 1.216.

Quant al seguiment domiciliari, des d’Atenció Primària, a
través de les UVAC, durant les darreres setmanes s’han reduït
gairebé un 25%, avui hi ha 86 casos actius. Les altes en
atenció domiciliària han crescut un 8%, fins assolir les 1.560.

Dia 21 d’abril els vaig explicar amb tot detall el que s’havia
fet des de la Conselleria de Salut i Consum, m’agradaria
resumir-ho i fer-ho d’una manera més breu avui, perquè no em
vull allargar, sé que tenen moltíssimes preguntes i prefereix
donar resposta en la mesura del possible que disposem de la
resposta a les seves preguntes. Però sí que m’agradaria dir que
hem estat capaços entre tots de transformar el sistema sanitari
de les Illes Balears, hem reforçat i creat circuïts assistencials
específics, tant en els hospitals com a Primària; en els
hospitals hi ha 1 miler de llits per a pacients de coronavirus i
200 places de cures intensives. En els centres d’Atenció
Primària s’ha potenciat l’atenció telefònica i la virtual, des de
fa més d’una setmana es recullen mostres de tots els pacients
amb símptomes respiratoris aguts, mostres per fer proves
PCR.

Hem creat les unitats volants d’atenció al coronavirus,
s’han medicalitzat hotels, s’ha reforçat el servei del 061, s’han
posat en marxa mesures per alleugerir la situació de les
persones ingressades i afavorir la comunicació amb els
familiars, gràcies a les noves tecnologies, i facilitar-los
l’accés a internet. A tots  e ls hospitals de les illes s’han
desenvolupat protocols per alleugeriment de símptomes,
l’acompanyament i acomiadament en situació dels darrers dies
de pacients en coronavirus, això va ser un tema que ens va fer
patir molt, també molts de vostès ens ho han dit.

Hem autoritzat la renovació automàtica dels tractaments
farmacològics per un període de dos mesos per evitar que els
pacients haguessin de tramitar la renovació a les consultes de
medicina familiar.

També per evitar que les persones s’haguessin de desplaçar
a l’hospital per accedir als medicaments de farmàcia
hospitalària, s’ha permès que una persona autoritzada els
pogués recollir, i si ningú no els podia recollir els han dut els
medicaments directament a ca seva.

S’han contractat al voltant de 700 professionals pel Servei
de Salut.

Duem 420 tones de material de protecció per als
professionals sanitaris i sociosanitaris, amb els certificats i
controls internacionals i nacionals corresponents. Aquesta
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quantitat ens permetrà tenir estoc suficient per garantir el
subministrament als professionals durant quatre mesos. En cas
que es produeixi un repunt de l’epidèmia disposaríem sempre
de reserves per garantir la distribució de material de
protecció.

Hem posat en marxa serveis d’atenció psicològica per als
professionals. Hem fet una consulta formal a la indústria
balear, avui ho explicava el vicepresident, per saber si volen
fabricar material de protecció a la nostra comunitat autònoma;
han arribat 70 propostes de 31 empreses interessades a
contribuir a la fabricació de mascaretes, bates, pantalles i més
material.

Ens hem coordinat amb el sector privat per atendre les
necessitats assistencials i d’allotjament, clíniques per a
pacients i hotels per a sanitaris.

Hem distribuït 1.300.000 mascaretes a les farmàcies a la
fase inicial, quan encara aquestes no en disposaven.

Hem cribrat el cent per cent de les residències de gent
gran i de discapacitats per fer-los proves PCR i poder captar
residents asimptomàtics o residents positius. Devers 10.000
persones, enter usuaris i professionals. Em consta que hem
estat la primera comunitat autònoma que ho ha aconseguit;
estam cribrant els 18.000 treballadors del Servei de Salut;
s’han fet més de 80.000 proves diagnòstiques; s’ha reforçat la
Direcció General de Salut Pública i hem creat el Comitè
Autonòmic de Gestió i Malalties Infeccioses. Hem fet gairebé
50.000 controls sanitaris en els ports i aeroports per a
viatgers nacionals i internacionals que inclouen qüestionaris,
entrevistes clíniques, presa de temperatura i s’han realitzat
proves PCR si els criteris sanitaris així ho indicaven.

Hem participat en l’estudi de prevalença i seroprevalença
del Ministeri de Sanitat el resultat del qual indica que el 2,4%
dels ciutadans de les Illes Balears han estat en contacte amb el
virus, només el 2,4%. Hem fet més de 70 rodes de premsa,
centenars d’entrevistes i desenes de comunicats. I el més
important, hem atès més de 2.000 malalts de coronavirus i
hem hagut de dir adéu a 221 persones.

Tot i que ja hem començat a treballar per la recuperació de
l’activitat programada, un 30%, no podem oblidar que ara
mateix ens trobam a una etapa de transició que va començar el
26 d’abril per restablir la normalitat de manera controlada.

El Govern de les Illes Balears ha demanat al Govern
d’Espanya fer la desescalada per illes, com vostès saben la
desescalada es basa en quatre fases de dues setmanes de
durada cadascuna, per a cada fase i per a cada illa s’ha de
demanar autorització formalment al Ministeri de Sanitat; la
sol·licitud va acompanyada per un informe exhaustiu de cada
moment i de cada illa. Fins ara els indicadors epidemiològics
no han fet botar cap alarma, però des del Govern insistim a
complir les tres emes.

Si tot va bé, a finals de juny o a principis de juliol hauríem
assolit una nova normalitat. Això no obstant, no descartam, en

cap moment no descartam que l’alarma pugui botar, això ha de
quedar molt clar. Durant aquesta fase de transició i la nova
normalitat continuarem fent feina per a la detecció precoç i
l’aïllament de nous positius.

Ja hem posat en marxa l’estratègia de diagnòstic, vigilància
i control de la fase de transició de la pandèmia generada per la
COVID-19, l’estratègia inclou la realització de proves
diagnòstiques i l’estudi de contactes amb les persones amb
símptomes respiratoris aguts. Aquesta estratègia va començar
el dia 11 de maig a totes les illes, a Mallorca, a qualsevol de
les illes es fa en coordinació amb Salut Pública des d’Atenció
Primària, tant si les unitats COVID exprés o les UVAC que es
desplacen a domicilis o si el pacient pot acudir al centre de
salut.

Des del dia 11 de maig s’han fet 668 proves diagnòstiques
PCR a través d’Atenció Primària a persones que tenien
símptomes lleus i s’han detectat 15 nous positius, 14 a
Mallorca i 1 a Eivissa.

L’aposta per l’Atenció Primària sempre és fonamental,
però en aquesta fase més que mai, d’aquesta manera es treballa
conjuntament amb Salut Pública per poder donar la millor
resposta. Per això, vull anunciar la contractació realitzada
durant els darrers dies de 150 professionals pels centres de
salut d’Atenció Primària, que es dedicaran a dur a terme el
diagnòstic precoç i el seguiment de contactes de persones que
donin positiu per coronavirus, són exactament 105 infermeres
i 45 tècnics auxiliars d’infermeria els quals treballaran en
coordinació amb la Central COVID-19.

Per evitar la propagació de la COVID-19 és molt important
la coordinació des dels centres d’Atenció Primària i el Servei
d’Epidemiologia de la Direcció General de Salut Pública i
Participació, òrgan que també es reforçarà amb un pla
d’inversió en el qual treballa ara mateix la conselleria.

Acab i els dic que la gestió política suposa prendre
decisions contínuament, quan es tracta de la gestió d’una crisi
d’una magnitud com la que hem viscut durant els darrers
mesos, les decisions es multipliquen de manera exponencial.
Com a consellera de Salut i màxima responsable política de la
salut dels ciutadans de les Illes Balears he tractat que les
decisions sempre es prenguin en base al que argumenten els
experts, si alguna vegada la decisió no ha estat encertada hem
procurat rectificar, perquè és una qüestió de responsabilitat.

Per responsabilitat continuarem consultant les persones
expertes, més qualificades, els professionals sanitaris,
epidemiòlegs, científics, investigadors; seguirem tenint en
compte les recomanacions i indicacions del Ministeri de
Sanitat, de la Unió Europea, de l’Organització Mundial de la
Salut, de la societats científiques. Continuarem demanant la
col·laboració i estenent la mà a sindicats, col·legis
professionals, associacions, resta de formacions polítiques i
societat civil en general.

La meva obligació continua essent trobar solucions i
conformar estratègies, així seguirem fent feina, dialogar amb
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tots els que vulguin fer aportació per lluitar contra aquesta
pandèmia.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió, per un temps
màxim de quaranta-cinc minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

S’ha manifestat donar cinc minuts, per tant, reprendrem la
sessió d’aquí a cinc minuts, si us sembla bé a tots i a totes.

Gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, atesa aquesta petició de temps, ara reprenem la
sessió.

Per tal de formular les preguntes i observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris per un temps
màxim de quinze minuts cadascun.

Per tant, pel Grup Parlamentari Ciudadanos, com a primera
o única intervenció, dependrà de l’ús del temps que en faci, té
la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Disculpeu que us hagi demanat els
cinc minuts, que ens pertocaria fins a un temps major que
aquest, però era un poc estructurar, atesa la dinàmica d’aquesta
compareixença, que hi havia dues peticions, una pròpia de la
consellera i una del meu grup parlamentari i aleshores he
hagut de reformular el que pensava que seria major temps, per
tant intentaré ser el més precís possible.

Jo li deman, consellera, que d’algunes preguntes que faci
molt ràpid, vostè sí que tendrà temps il·limitat per contestar-
les, ho pugui fer en la major part del possible. Consider, el
meu grup parlamentari considera que un exercici de
transparència no és només dir-ho, és exercir les respostes a la
immensa majoria o a quasi totes, hauria de ser, preguntes que
es fan des dels grups parlamentaris, això sí que és un exercici
de transparència. Podem repetir la paraula transparència
moltes vegades però l’hem de dur a terme.

Nosaltres no consideram que vostè hagi mentit ni que hagi
ocultat informació, però no l’ha donada tota i no l’ha donada
tota, i vostè mateixa ho ha reconegut a qualque
compareixença, perquè no ha tengut temps o perquè no ha
cercat altres canals de compareixença, ja li faré una sèrie de
valoracions respecte d’això, perquè crec que és important.

S’aprèn molt d’aquesta experiència sobre la COVID-19,
sobre aquesta crisi que no ens ha aplegat a ningú, però el que
hem d’aplicar, de la mateixa manera que patim aquestes
novetats, també l’aprenentatge s’ha d’aplicar el més immediat
possible. Vostè , consellera, no ha estat una consellera que
hagi demanat la compareixença informal d’altres espais que
d’altres consellers sí han demanat, per exemple les
compareixences de la presidenta, la consellera portaveu, de la
consellera Fina Santiago, el conseller Yllanes, a reunions
informals amb grups parlamentaris. Jo entenc que les
compareixences, quan es demanen via seu parlamentària,
evidentment, han dut un tràmit, hi ha hagut una Diputació
Permanent, hi ha hagut una suspensió, però crec que vostè
havia d’haver demanat altres caires informals de
compareixença, perquè li faré moltes preguntes que tal volta
no tendran molt d’espai de resposta.

Miri, avui tenim 13 nous casos i, lamentablement, vull
traslladar el condol a totes les famílies i a tota la societat de
les Illes Balears, 2 persones que han perdut la vida.

La bona notícia és que hi ha manco sanitaris en situació de
contagi i de quarantena i això sí que és un assoliment, però
n’hi ha haguts molts, en una xifra molt elevada.

Miri, consellera, nosaltres el 27 de gener, li ho vaig dir dia
21 d’abril, vàrem registrar, vàrem ser el primer grup
parlamentari que li vàrem enregistrar dues iniciatives
parlamentàries, amb dues preguntes per escrit, entenent tota
la tramitació tot el temps que té el Govern per contestar-les,
però aquestes preguntes eren precisament el 27 de gener,
eren: quines mesures prendria el Govern de les Illes Balears
sobre la pandèmia i quines actuacions tenien previstes; tant de
bo les haguéssim fetes orals en Ple, però pensàvem que quan
es parla d’una crisi i d’una situació com la de la COVID, els
seus assessors i el seu gabinet el primer que fa, com fan molts
de ciutadans i els periodistes és mirar el registre d’entrada, si
un grup parlamentari fa per escrit una pregunta de quins són
els plans sobre una situació  crítica i que ja hi ha persones
mortes a Espanya, crec que és important que doni vostè  la
resposta.

Vostè sí va demanar una compareixença, i és ver, en el mes
de febrer immediat, i miri quin dia acompleix aquí, és una
llàstima. Sé que ha estat idea de vostè, però tenia altres canals
per poder-ho fer. I no vull competir  amb la Sra. Pons quan
vostè va manifestar e l dia 21 que era l’única persona que
s’havia preocupat de fer una pregunta parlamentària oral, bé, ja
li dic, tenc molt bona relació amb la Sra. Pons i m’alegra que
la dugués al Ple, però li hem fet 150 iniciatives de proposta,
i no de sol·licitud de documentació, i les hem fetes el més
resumides possibles, no n’hi hem presentades 700, consellera,
n’hi hem presentades 150 i de molts d’àmbits.

Faré precisions sobre preguntes o qüestions que crec que
vostè m’haurà de contestar.

Miri, de les primeres coses que nosaltres volem saber,
sobretot passarem al darrer: què passarà a una segona ona,
com tothom diu, que és previsible? Quins plans de
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contingència? Atesos aquests canvis de protocols, amb
l’experiència que hem tengut, quina previsió té la conselleria
com a autoritat sanitària de les Illes Balears a l’hora de
preveure una segona ona?

No és una qüestió de crear por, és una qüestió de crear
previsió, una cosa que trobam que ha mancat a la conselleria,
al Govern i a totes les administracions, perquè ens ha
sobrevingut això, evidentment; però duem tres mesos de
gestió i el que volem saber és aquest pla de previsió, i un bon
pla de comunicació i de formació i sensibilització a la
ciutadania sobre aquest tema, però sobretot que ens conti tots
els protocols, si ja estan coberts tots els protocols amb els
diferents col·lectius, com pot ser el col·lectiu d’odontòlegs,
el col·lectiu d’apotecaris que li han reivindicat, si els ha
consensuats amb ells i  s i  estan acabats, els sectors han
reivindicat protocols específics per a instruccions no només
de prevenció, sinó d’informació cap a la ciutadania. Vostè sap
que els apotecaris són uns fonamentals com a sanitaris en
aquesta línia.

Els metges d’atenció primària, evidentment, vostès han
posat en marxa tota una línia d’actuació immediata, la primera
barrera i, a més a més, gestionen la resposta a aquesta situació
des de l’Atenció Primària, fan telemedicina, telediagnòstic,
telecures per atenció telefònica, per cridada als pacients; el
que volem saber, i ens arriba que no tenen els suficients
recursos en materials, en el tema de línies telefòniques, ni la
formació adequada, crec que caminam tots cap a la
videoconferència per poder, entenc jo, entenem nosaltres, el
nostre grup parlamentari, que un millor diagnòstic, més
precisió en les cures que puguin traslladar sanitàries en
aquesta línia més telemàtica, no tan sols una cridada
telefònica. Per tant, crec i volem saber si la consellera té
previst tota una... i el Govern té un departament tecnològic per
a aquest tema, si té previst aquest tipus de millora
d’instal·lacions i assegurar aquesta Atenció Primària des de la
telemedicina.

Volíem saber la seva opinió sobre les denuncies a
Inspecció de Treball i a la Fiscalia que han presentat diferents
col·lectius, no ens va contestar el dia 21 d’abril, sempre s’ha
dedicat a felicitar tots els col·lectius sanitaris i, evidentment,
els hem felicitat tots i estam d’acord amb la ingent feina que
han fet, però té unes denuncies presentades tant a Fiscalia com
a Inspecció de Treball, volia saber si està d’acord amb
aquestes denuncies, quina és la seva valoració i quina serà la
resposta del Govern, tot i que el tema judicial i Inspecció de
Treball no és un tema, una via de secret de sumari.

Miri, consellera, vostè ha anunciat diferents vegades no
que s’ha de tenir en compte, sinó que es guia per la decisió
que prenguin els experts, estic totalment d’acord que els
experts són els assessors, els amics científics més importants
en una atenció mèdica, però les decisions polítiques les pren
un polític, les pren una consellera i tot un gabinet; voldria
saber la seva opinió sobre les decisions que ha pres el
ministeri del qual vostè ha assistit  a una comissió
interterritorial de Sanitat, entre d’altres coses perquè hi ha
hagut experts que han dit que fer proves al personal sanitari

seria estigmatitzar-los, i això ha suposat començar a fer
proves al personal sanitari molt tard, amb unes conseqüències
també molt dolentes.

També ja no vull citar aquella referència que això seria
pitjor que una grip, perquè es varen fer fa dos mesos i,
evidentment, tots cometem errades, els científics i els experts
també, però la responsabilitat política de les polítiques
públiques, dels instruments i dels recursos la té el Govern de
les Illes Balears, la té els responsables polítics, siguin
professionals o no de la infermeria. Jo crec que vostè en
aquest cas encara està en una situació pitjor, perquè vostè ha
hagut d’empatitzar amb uns col·lectius que l’han denunciada i
l’han denunciada perquè esperaven molt més de vostès,
esperaven aquesta empatia, no esperaven que dugués una
contradicció als experts, e l que esperaven és que exigís,
coneixent la situació, exigís actuacions molt més aviat de les
que s’han dut a terme, no només per vostè, sinó pel ministeri,
i entenc d’aquesta necessitat de treballar en equip.

Els mitjans de comunicació, mentre nosaltres anunciàvem
que ho fèiem millor que altres comunitats autònomes i que
havíem comprat un munt de material i que fins i tot havíem
anat per davant de coses que el ministeri havia dit, quan a la
vegada dèiem que esperàvem que el ministeri donàs
instruccions, els mitjans de comunicació deien que el 15%
d’infectats per la COVID, el 15 en aquell moment, som a més
de meitat, era personal sanitari; que els metges demanaven la
dimissió del doctor, del director Arranz, per culpar-lo dels
contagis; que Salut immobilitzava 95.000 mascaretes i que hi
havia sanitaris... ho denunciaven associacions professionals i
sindicats sanitaris metges, infermers i tècnics d’infermeria,
que immobilitzava mascaretes, que SIMEBAL denuncia la
distribució de mascaretes no homologades entre el personal
sanitari, que, a més a més, hi havia personal que les havia
utilitzades.

M’alegra i  no, sinó tota la ciutadania que finalment el
ministeri hagi vengut a acceptar que s’emprin mascaretes per
la gran majoria de la població i que sigui quan no es pugui
garantir el distanciament, vostè sap que el meu partit polítics
les ha proposades des de fa un mes, que es duguessin com a
mesura de prevenció, crec que era una cosa necessària, i
m’alegra que sigui així. Esper, he vist a les darreres notícies
que hi ha suficient material en estoc ara mateix per a curt i
mig termini per donar resposta a EPI en aquest sentit.

He sentit que vostè comentava avui el tema d’empreses de
les Illes Balears que estan disposades avui a entendre
aleshores que el material d’estoc hi pugui haver cap a aquesta
segona ona, però l’ona no és tan sols per veure-la en el tema
d’estoc de material, sinó en tema de protocols i en tema de
recursos de plantilla, en tema de la formació i l’equipament
dels centres de salut i de la formació dels ciutadans en el tema
de prevenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, li ho dic  perquè vostè sempre em diu que
l’avisi als deu minuts; n’hi queden quatre.
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EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Té previst que continuïn els convenis amb medicalització
d’hotels medicalitzats, allotjaments medicalitzats i que
prevegin de bell nou l’allotjament de personal sanitari quan no
pugui estar amb les famílies?

Està vostè d’acord que a les residències, amb el pla que
s’ha dut a les residències, vostè, com a responsable sanitària,
del pla que s’ha dut a les residències de persones grans i de
persones amb discapacitat, vostè està d’acord que no es puguin
obrir els centres de dia per atendre en temes de logopèdia, de
psicòlegs, de persones especialitzades, amb aquestes persones
que s’han hagut de privar d’aquesta assistència i no l’han
poguda atendre des de ca seva? No és una compensació només
econòmica perquè puguin contractar, és que ho puguin tenir i
no tenir suspès el seu funcionament.

Hi ha hagut una queixa en els centres de salut, consellera,
amb el tema de les persones majors, és evident que per
qüestions de seguretat les persones se’ls atenia de manera
telefònica per part del seu metge i per part dels infermers,
això és evident, però una persona gran que acudeix a un lloc no
sap d’això, necessita que l’atenguin, considera que està atès,
i jo consider que derivar-la a ca seva, “ja la cridarem”, no és
precisament..., perquè no és una urgència, no és precisament
un col·lectiu al qual s’hagi de donar aquesta resposta. La gent
gran necessita una especificació en la seva resposta, i si s’ha
de derivar, s’ha de cribrar, crec que hi ha d’haver suficients
recursos perquè la gent gran que acudeixi a un centre de salut,
que està molt desorientada, sobretot per aquesta malaltia, i que
molta gent no té el suport de famílies, hagi de ser atesa.

Voldria saber si es pot garantir que el 061, durant un altre
col·lapse de cridades, varen arribar a ser, em sembla que va
dir, més de 13.000 en un mateix dia, té la preparació suficient
quant a recursos humans, la preveu, i que a més garanteixi que
qualsevol cridada sigui atesa, i que les filtracions que es
puguin fer, el triatge que es pugui fer d’aquestes urgències
pugui garantir que sigui una resposta a una urgència immediata,
com pot ser un tema cardíac, o un tema d’un trànsit o
qualsevol altre tipus de petició.

Vull saber, i crec que és una altra de les denúncies que han
fet, el 061 amb el sistema de SAMUR té unitats COVID i
unitats no COVID. Quan es crida per un accident o un altre
tipus de trauma i envien una ambulància que no és COVID,
quina garantia tenen quant a EPI i quant a protocols els
treballadors, els tècnics d’emergències a l’hora de preveure el
risc que aquesta persona tengui COVID? Lògicament és un
tema d’un trauma, pot ser un tema d’una aturada, pot ser un
tema d’un trànsit, i evidentment ara hi ha més circulació a les
carreteres perquè s’ha obert l’estat d’alarma, s’està (...) les
fases, i crec que tot el personal sanitari, i a més li deman que
es garanteixi des del Servei de Salut que totes les ambulàncies
duguin el mateix equipament de prevenció en algun supòsit de
COVID, i els recursos necessaris.

Vostè ha dit, consellera, que no s’ha (...) la sanitat. Estic
totalment d’acord, tant de bo no ho vegem, i tant de bo no li

hagi de plantejar mai la consellera d’Hisenda que els faci un
llistat, a vostès, de quines coses són prescindibles, i li diré per
què: perquè és imprescindible, amb COVID i sense COVID, i
en això sap que ens ha tengut al costat per rebutjar qualsevol
retallada en aquest sentit, o en el que siguin serveis essencials
sobretot per a la ciutadania. Però l’ús racionals dels recursos
i de la despesa ordinària és fonamental, i la responsabilitat és
política. De l’organigrama funcional que creï el Govern també
ho és, una responsabilitat política, i sobretot que no afecti el
període de pagament als proveïdors...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, hauria d’anar acabant.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Sí, vaig acabant, presidenta. ...perquè els proveïdors
precisament necessiten ingressos perquè no hagin de prendre
mesures dins el seu àmbit laboral. Ja no hi ha empreses
grosses i petites, estam en una situació de crisi i en una
situació de problemes econòmics a totes les empreses.

El tema dels tests, consellera. Sap vostè que nosaltres li
hem demanat tests per a tota la població. No empraré el
concepte “massiu” perquè vostè ja ens va donar una explicació
de la relativitat del concepte “massiu”, però és que vostè em
va dir que és millor fer proves PCR, i va dir en el Diari de
Sessions que, a més a més, s’anirien realitzant quasi totes les
proves a la majoria de població. Voldria saber quina és la seva
previsió i calendari perquè arribi a tota la població, perquè
conèixer com està la població és important per també donar
seguretat en les respostes que es puguin donar.

I les vacances dels treballadors, molt important,
consellera. Vull saber si vostè ha arribat a un acord amb la
demanda dels treballadors que no es trobin que hagin d’agafar
vacances juliol i agost necessàriament. Una, han fet un esforç
sobrehumà, més que un altre funcionari de la comunitat
autònoma...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu teu s’ha exhaurit. Hauria d’acabar.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies. Em dóna deu segons, presidenta, només?

LA SRA. PRESIDENTA:

Venga.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Per donar una explicació a la consellera del perquè li dic
això.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ràpid.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

El tema del mèrit que tenen, el tema que no han pogut estar
el temps que volien amb les seves famílies perquè s’han hagut
d’aïllar dins un hotel, i perquè tenen el dret a un concepte que
nosaltres aquí defensam tots: la conciliació laboral i familiar.
No els hi podem encabir en dos mesos.

I finalment, consellera, faci’m vostè la seva valoració
sobre si derivarà casos, com li han demanat, a la xarxa privada
sanitària d’hospitals i centres en cas que trobi la saturació o
aquesta necessitat de descans dels treballadors a la sanitat
pública.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Contestació per part de la representant del Govern, de la
consellera Gómez.

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

Gràcies, presidenta. Si no els sap greu quedaré aquí perquè
hi tenc tots els papers.

A veure, Sr. Gómez, nosaltres practicam la transparència.
Crec que la informació que tenim disponible és la que és. A
mi cada dia hi ha informacions que m’agradaria molt tenir
d’una manera més ràpida, d’una manera..., bé, més eficaç, de
poder tenir... Però no, són situacions molt excepcionals, on la
quantitat d’informació que es necessita és molt gran, i on la
demanda d’informació per part de múltiples administracions
és quasi infinita. Publicam a la pàgina web, hem fet les rodes
de premsa diàries, és a dir, feim..., ens hem exposat, ens hem
posat a disposició de la població la major part del temps.
Vostès saben que jo estic a disposició, i és cert que les
estratègies parlamentàries, bé, es decideixen... es decideixen
una sèrie d’estratègies parlamentàries, però sempre he estat i
estaré a disposició. O sigui, si no m’ha arribat a temps em sap
especialment greu perquè precisament vaig demanar aquesta
compareixença voluntària; potser per desconeixement no sabia
que es podia avançar a un període, però saben que em tenen a
disposició.

Vostè em diu la segona ona, plans de contingència. Miri,
per a la desescalada precisament un dels criteris  que més
avalua el ministeri és poder mantenir el nivell de recursos
sanitaris que hem tengut per donar seguretat. Nosaltres és cert
que potser en global, en global, s’ha atès molt a Atenció
Primària, i en canvi l’ocupació dels llits d’hospitalització i de
crítics ha estat al voltant del 60%, el 70% la setmana del 20 i
busques de març, que va ser quan més ocupació hi havia. És
cert que hem patit molt, quan un veu que els llits d’UCI, per
exemple de Menorca, estan tots plens, perquè vol dir que si hi

ha un pacient més s’han de cercar alternatives, i s’ha
multiplicat la quantitat d’alternatives per poder disposar
d’altres llocs, com per exemple les zones de reanimació
postquirúrgica, fins i tot quiròfans, boxs d’urgències..., és a
dir, s’ha multiplicat aquesta capacitat, i aquests plans de
contingència fa molt de temps que estan entregats per a cada
un dels àmbits sanitaris, tant per Atenció Primària, que és el
que farien, vull dir, com s’han diferenciat aquests circuits, i
són documents extensos que fan reflexionar realment, han fet
reflexionar tots els equips de tots els centres sanitaris,
hospitalaris i no hospitalaris. Aquests plans de contingència
existeixen i hi són. 

Però, és més, és que en aquesta comunitat autònoma s’ha
treballat també molt en els darrers anys -i no n’hem parlat- en
els plans de catàstrofe. La catàstrofe pot ser de múltiples
víctimes o podria ser una catàstrofe epidemiològica, i tots
aquests plans s’estan permanentment actualitzant i treballant,
i ja s’estava treballant d’una manera..., bé, molts de centres
tenien molts de plans molt avançats. I qui coordina tots
aquests plans és el 061, normalment quan és inicialment, des
de l’atenció extrahospitalària. 

Per tant crec que previsió màxima. Ara bé, ara bé, les
decisions a toro pasado és molt fàcil dir... Clar, ara..., jo cada
professional que es contagia, és que els ho dic seriosament, o
sigui, cada persona que es mor i cada professional que es
contagia per a mi és un drama cada dia, és el primer i
pràcticament l’únic que mir, perquè ja sé que la resta
d’epidèmia va aproximadament bé en els serveis sanitaris, etc.,
però el primer que mir cada vespre quan em passen la dada és
precisament això. Per què?, perquè un se sent impotent, si no
ho pot evitar. Ara, també sabem que no ho podem evitar tot,
però jo crec que aquesta previsió ha existit. Els ho he dit en
altres ocasions, i el cúmul de material que hi havia, és a dir,
l’estoc de material que hi havia, ens ha permès arribar quasi a
la darrera setmana de març bastant bé.

Ara bé, vostè ara m’ho deia al final. Jo l’altre dia deia a una
persona d’un sindicat que si per jo fos es vestirien de bus
abans d’entrar a l’hospital i sortirien vestits de bus, si per mi
fos; però els serveis de prevenció de riscos laborals no diuen
això, Sr. Gómez; si per mi fos, per la meva..., per la
tranquil·litat, evidentment, evidentment. I també ho vaig a
aquesta persona d’un sindicat, li vaig dir: “No es preocupin que
cercarem material on faci falta, a Xina, a l’Índia o als Estats
Units o on faci falta”, i  si me n’he d’anar jo a comprar-lo
també me n’hi vaig. Ara bé, cada lloc de feina té unes
característiques específiques i un material de protecció per a
aquest lloc de feina. Clar, què és el que s’ha vist? Inicialment,
vostè se’n recordarà, i la Sra. Pons m’ho va dir també a la
darrera compareixença, jo deia: “ens estan dient que la
transmissió és aproximadament la de la grip i els símptomes
són molt semblants a la grip”. Clar, el que no pensàvem era
que hi hagués la..., i a més ens deien al principi: “les persones
que contagien han de tenir símptomes”.

Què s’ha vist després? Que no és així. Llavors, és clar, una
epidèmia, si tu controles les persones que tenen símptomes
això és com a bo de fer, però si les persones asimptomàtiques
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transmeten la malaltia és que és complicat. És complicat, i
vostè ha posat un exemple... que, a més, també l’altre dia un
metge del 061 em va dir “jo he anat a una apendicitis d’un nin
de 8 anys, que ha estat apendicitis, ningú a casa seva..., tots
confinats, ningú a casa seva COVID positiu i l’infant COVID
positiu”. Com es va saber? Al protocol preoperatori. Per què?
Perquè ara es fa. Abans es feia? No, no es feia abans, però no
es feia no per manca de previsió, sinó perquè els criteris que
teníem, el coneixement de la malaltia... és, jo en aquests
moments encara diria que és mínim. És mínim. És mínim, ho
diuen tots els experts.

No tenim un tractament que diguis “aquest segur que va
bé”. S’estan provant tractaments, s’estan cercant vacunes, la
transmissió comunitària al país està al voltant del 5%, si volen
dades més concretes els en puc donar, de l’estudi de
seroprevalença, però la mitjana aquí ens ha donat un 2,4%, un
2,4 en una forquilla d’un 1 i busques a un 3 i busques vol dir de
19.000 a 30.000 persones que han tengut contacte amb el
virus i som 1.200.000. Vol dir que la resta en principi no l’han
tenguda.

Per això vostè deia “clar, la segona onada”. La segona
onada és importantíssima, és el que ens preocupa a tots.
Nosaltres estam... vivim, no diria preocupats, però... sí,
preocupats i ocupats perquè les decisions canvien, la
informació canvia, la forma d’afrontar la malaltia canvia, les
incerteses són tantes que gestionar la incertesa no és gens
fàcil, els puc assegurar que no és fàcil. 

Per això..., és clar, quan ha passat el temps dius “i per què
aquest metge que va anar a toca la panxa a aquell infant de 8
anys no duia un equip de protecció?” Idò perquè en principi en
aquell moment no estava indicat, però clar, és un contacte
estret d’una persona positiva, però això... bé, és cert que són
coses que s’han vist a continuació, no?

Vostè em deia “suficients recursos a atenció primària”.
Miri, això sí que crec que realment hauria de ser un pacte de
comunitat, un pacte per la salut, un pacte per la sanitat, jo...
amb zero protagonisme i tot el protagonisme als grups
parlamentaris, i la societat ens ho agrairia moltíssim. 

I és precisament quan hi ha èpoques de crisi que no es
poden retallar els serveis públics essencials, i això és una
característica que crec que és bastant inherent a l’esquerra
quan governa, però quan no governa l’esquerra passen altres
coses, Sr. Gómez, i les retallades a atenció primària varen ser
brutals.

És clar, en cinc anys, em poden dir “cinc anys du
governant”, efectivament, i en cinc anys hem multiplicat i
incrementat i  hem aconseguit... i ara tenim una plantilla
semblant a la que teníem l’any 2009 o 2010. És clar, això no
es pot fer d’aquesta manera, és que... És a dir, si nosaltres el
que feim en el moment de crisi, perquè necessitam recursos
econòmics, és prescindir de persones quan tornam necessitar
les persones no les tenim, i això és el que no pot ser, o sigui...
Crec que és..., no pot ser. I atenció primària va patir  molt,
molt, a partir de l’any 2012. S’ha anat incrementant el

pressupost; s’ha anat incrementant la inversió; s’ha anat
incrementant de manera molt significativa el nombre de
professionals d’atenció primària i així i tot no basta. Així i tot
no basta. Encara a atenció primària en aquesta comunitat
autònoma falten molts de recursos i en falten.

Per això hem contractat ara aquestes persones, per..., o
sigui, que és per al reforç del centre perquè pensam que
necessitam mantenir durant un temps com a mínim, en espera
de veure com va l’epidèmia, mantenir aquests circuits
diferenciats i persones que puguin atendre per telèfon o
presencialment amb EPI per a atenció a persones amb
símptomes respiratoris d’una manera diferenciada.

L’atenció telemàtica, està previst mantenir-la, és que ho
hem après. Ho hem après, que la gent pot estar molt contenta.
I vostè deia “hi ha persones que no estan tan contentes, la gent
gran”. És cert, però han tengut i tenen atenció i tenen els seus
professionals, però és un risc molt gran que la gent gran vagi
als centres de salut. És un risc molt gran. I que vagin als
hospitals és un risc molt gran, molt gran. O sigui, com més es
mouen les persones és quan tenim risc de contagi.

La denúncia a la Fiscalia. Les denúncies a la Fiscalia són,
crec, si... tenc coneixement jo ara, eh?, crec que és a Madrid,
a nivell central. No em consta que n’hi hagi aquí a la comunitat
autònoma. 

I la Inspecció de Treball inicialment, en la primera
valoració que va fer va desestimar aquella... la presentació de
l’informe que vàrem presentar a Inspecció de Treball. Ara bé,
sempre farem el que ens diguin els jutges, però hem estat
parlant permanentment amb els sindicats, permanentment, i
tots hem d’adequar amb els recursos que tenim i de què
disposam, també les decisions que prenem. Ja dic, no hem
deixat de parlar, és que la quantitat de reunions que es fan...
són..., i contacte permanent amb els sindicats.

Ara, evidentment, si ells..., i jo també els ho he demanat, o
sigui, si troben una situació en un centre, en un hospital, en un
qualsevol lloc que realment les persones que atenen pacients
amb COVID positiu, amb COVID-19 no tenen el material de
seguretat, jo els he demanat personalment que em telefonin,
personalment, perquè, clar... m’entén? Jo... una hi és i has de
fer front a les... has de respondre per tots perquè vostè ho diu,
i la responsabilitat és meva, eh? La responsabilitat política és
meva, ho tenc claríssim, però claríssim a més.

Després..., clar, sap greu també quan... a veure, jo crec... no
podem culpar. A mi em poden culpar de tot el que vulguin i
més, però seriosament que sap greu. A mi em sap greu quan
veig crítiques que es fan al Dr. Fernando Simón, al Dr. Arranz.

El Dr. Fernando Simón és director del CAES, però el Sr.
Javier Arranz és un metge de família, no és un directiu, és un
metge de família, un metge de família interessat per malalties
infeccioses que fa feina a un centre de salut i que per aquesta
situació i per la seva experiència i perquè és una persona
reconeguda a nivell nacional i  internacional dins l’atenció
primària en el tema de les malalties infeccioses pels seus
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coneixements vàrem contactar amb ell i vàrem pensar que una
persona, idò, igual que Fernando Simón, que tenen molt de
coneixement perquè a més han estat sobre el terreny i saben
moltíssim de transmissió de malalties i de totes aquestes
malalties infeccioses i estudien i llegeixen tot el que hi ha a
la terra, idò que expliquin a la ciutadania l’evolució de la
malaltia.

I és cert que quan un s’exposa cada dia..., o  sigui, jo a
vegades sent Fernando Simón i dic “alerta perquè si titulen per
aquí...” i et tallen la intervenció o segons el titular que... o
segons la interpretació també perquè a vegades els temes són
molt tècnics, no? 

Llavors, sincerament a mi em sap greu que... a mi em
poden dir el que vulguin, però que persones que
voluntàriament o en el cas d’aquest metge, el Dr. Arranz,
voluntàriament perquè nosaltres li ho hem demanat, per un
compromís personal perquè ell supòs que estaria molt més
còmode al seu centre de salut fent feina de metge de família
que és el que li encanta, però per un compromís personal per
aquesta situació ha accedit a formar part dels comitès, a fer
les rodes de premsa diàries, etc., que és un tema que desgasta
molt, eh?, molt, perquè un està..., la Sra. Pons ho sap, pot estar
una hora rebent preguntes, matisant la pregunta, matisant la
resposta i, clar, no sempre utilitzam les paraules més adients,
és cert. És cert, però... també cada dia -cada dia- tots els que
hem sortit reconeixem, i això no ens ho qüestiona ningú i
qualsevol que ens conegui a qualsevol dels que tenim un micro
davant, sabem el valor que tenen els professionals, el
reconeixement que tenim cap als professionals i no ens
cansam de dir-ho. Tot depèn després del que un vulgui
destacar.

Després quan diuen “mascaretes no homologades”, a veure,
hem rebut milions de mascaretes, ja no record quants de
milions perquè els milions van pràcticament... a diària.
Precisament perquè quan el personal va detectar que hi havia
dues partides, tres en concret, de mascaretes que no els
donava seguretat, nosaltres, el primer que es va fer des del
Servei de Salut i  des de la Central de Compres va ser
comprovar que tenen totes les certificacions, totes. Llavors,
vistes totes aquestes certificacions, doncs un diu: ho
sotmetrem a una anàlisi externa, no?, una anàlisi, una
contraanàlisi, les anàlisis que facin falta per a realment
assegurar-nos. És clar, fins i tot els proveïdors et diuen:
escolti, jo li he venut un producte que té totes les
especificacions tècniques que ha de tenir; però, precisament
perquè el personal no confiava en aquell producte, en aquelles
mascaretes en concret, es va apartar aquest material, es va
retirar. I s’han fet totes les anàlisis, i totes les anàlisis...,
podria haver sortit una altra cosa, és cert, les que varen enviar
del ministeri, que es varen retirar des del ministeri, la resta de
mascaretes varen sortir que no tenien cap deficiència ni cap
problema.

Per tant, també sap greu, quan es repeteix i es repeteix,
quan amb milions de mascaretes n’hem immobilitzades
40.000, i aquestes 40.000 resulta que, al final, no han tengut

cap problema; però, per manca de confiança dels professionals
es varen retirar. Ara bé, les mascaretes són vàlides.

I vostè em deia del personal sanitari, jo li deia: el personal
sanitari per a mi, miri, és precisament un dels temes que ens
pot llevar el son; és cert que s’han contagiat prou
professionals sanitaris, i cada estudi crec que s’ha de fer a un
moment determinat, els ho he dit moltes vegades: encara a dia
d’avui, a data d’avui no disposam..., ara sembla que Estats Units
n’han fabricat un que sembla que pot anar bé, però és molt
incipient, d’un test ràpid de diagnòstic, si no de test
d’anticossos. Per tant, quan té sentit fer un test d’anticossos
és quan ja han passat una sèrie de mesos en què les persones
han tengut contacte amb la malaltia, perquè si no la majoria de
nosaltres, si no hem tengut contacte doncs és el que passa amb
l’estudi de seroprevalença, que molt poca gent, al final, ha
tengut contacte amb el virus.

Però, per no fer només seroprevalença, que és el que es fa
pràcticament per tot, en aquesta comunitat autònoma es va
decidir fer PCR també, que aquesta sí que és diagnòstica i
aquesta sí que podria o pot detectar pacients asimptomàtics,
no és fàcil, però sembla que sí, que la PCR diagnostica
pacients asimptomàtics. I per aquest motiu es va començar a
fer l’estudi de seroprevalença, amb tot el que suposa. I jo li
puc dir: fins ahir s’han efectuat les proves a uns 7.000
professionals, aquests 7.000 són els que han estat més en
contacte, perquè han estat a les zones de pneumologia,
medicina interna, UCI, urgències, o sigui, radiologia, on se
suposa que passen els pacients COVID positius o sospitosos.
I amb PCR positiva ens han sortit 38 persones, que suposa un
0,57%.

I després, la seroprevalença és d’un 1,57%, és que no
arriba ni al de la població en general. És a dir que és cert que
tenim aquest personal que ha sortit així en aquest estudi, però
que nosaltres som els primers interessats i a fer-ho a tots els
professionals. Ara, a cada fase hem de concentrar els esforços
on ens diuen els tècnics que l’evidència científica va per aquí,
però també hi ha la disponibilitat de material per fer les
proves, etc.

Després, em deia, material per als propers mesos. És clar,
ja els ho he dit, nosaltres ara, en totes les compres de material
que s’han fet, tot el material que s’ha pogut aconseguir, tenim
aproximadament per a quatre mesos seguint el ritme que hem
tengut fins ara. És clar, vostè em diu: pot garantir...? Em costa
contestar sí o no, o sigui, nosaltres mantenim aquest
subministrament continu, però ara vostè s’imagini, Déu no ho
vulgui, que tenim un brot i que començar a haver-hi casos
positius i casos positius; doncs, depèn molt, és que depèn
molt. Per  a quin temps ens abastaria aquest material, quatre
mesos? Doncs, tal vegada no, perquè depèn del nombre de
casos que tenguem. Ara, volem ser positius, no sé si
optimistes, estam molt expectants amb el que passa, molt,
molt, molt, perquè sabem perfectament que la seguretat és
molt important. Però, és clar, jo no li puc dir exactament la
quantitat de temps.
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Els hotels medicalitzats ara a Menorca i a Eivissa es varen
tancar abans, estan retinguts, diguéssim, de moment, i del
Palma Bay, la setmana passada, se’n varen anar els darrers
pacients hospitalitzats a l’hotel. Tendrem probablement un
parell de setmanes més, no un parell mallorquí, un parell de
dos, o  sigui, segurament, dues setmanes més,
aproximadament, l’hotel. Per què? Perquè la capacitat
hospitalària que tenim ara mateix doncs de moment és
important; hem de veure també quines són les previsions
turístiques, com es comporta el sector hoteler i com podem
tenir a disposició  aquests hotels medicalitzats a qualsevol
moment.

Ara, si seran aquests o seran uns altres doncs dependrà
molt també de la propietat, que aprofit per agrair, perquè, la
veritat és que ho han posat tot de la seva part per deixar-nos
l’hotel Palma Bay i crec que també s’ha d’agrair públicament
les vegades que siguin necessàries, perquè ens ha donat un
respir. Així i  to t, saben que en el Palma Bay hi caben 350
persones i hem utilitzat prop de 10, entre 0 i 15 llits.

Les residències de persones grans i de discapacitats. Què
és el que hem plantejat? Miri, és clar, ens ha passat un poc el
mateix, és a dir, quan un s’adona que realment el risc és allà?
Quan, desgraciadament, a altres comunitats autònomes
comencen a aparèixer casos a les residències, llavors és quan
s’encenen totes les alarmes, i quan el ministeri també ho posa
en el radar de l’atenció, i que s’han d’atendre totes aquestes
persones especialment vulnerables, i parlam... a Balears a
residències de gent gran tenim 4.500, vostè ho sap
perfectament, residents a residències de gent gran i hi
treballen quasi 4.000 professionals, per tant, són col·lectius
molt grans. És clar, quan parlam de cribratges massius, això
seria un cribratge massiu, tot el personal de residències i
professionals.

Ara, en la meva opinió, i això és una opinió i no ho duc
escrit enlloc, crec que s’ha d’articular un sistema i es
comença a treballar, perquè així també m’ho han dit avui des
d’Atenció Primària, per donar més suport a les residències. I,
és clar, això passa també per tenir més professionals
nosaltres, perquè amb els professionals que tenim podem
arribar on arribam, però és important, és molt important, és
molt important i que ells tenen una normativa, bé, crec que
ells  també fan el que poden, però realment les persones
ingressades a residències moltes vegades tenen una gran
dependència, són persones molt vulnerables que necessiten
moltíssima cura. I es va posar aquest equip coordinador entre
l’IMAS, Serveis Socials i Salut, per analitzar diàriament,
permanentment diàriament, la situació de cada una de les
residències.

Hem de dir que els principals problemes els hem tengut a
7 de les 56 residències de les Illes, on realment hem tengut
més complicacions o més casos. Alguns s’han solucionat molt
bé i altres ens ha costat molt, i per això vàrem haver
d’intervenir dues residències, però fins i tot a una d’aquestes
es resol molt millor que a l’altra en aquests moments.

Des del moment que s’ha creat tota aquesta xarxa d’atenció
a les residències el focus el tenim perfectament posat i crec
que tots som molt conscients de la vulnerabilitat de les
persones que hi ha allà.

Si li contest totes les preguntes crec que la resta...

Els centres de dia. Li vàrem transmetre al ministre, ja li he
transmès per dues vegades i avui torn tenir bilateral amb ells,
doncs els centres de dia pensam que, de moment, no es poden
obrir amb les màximes condicions de seguretat i, per tant, per
això romanen tancats.

El 061 sempre dóna resposta, o sigui, jo diria que és un
servei... està tan avesat a donar resposta dins la incertesa, a
gestionar crisis, a gestionar velocitat, és tan ràpid que sempre
donen resposta, ara, és cert, és una de les coses que ens vàrem
veure totalment desbordats durant uns dies i afortunadament
es va poder solucionar aquest tema, i no ha tornat passat, i de
moment no tenim problemes aquí.

Ja li he dit que els serveis de prevenció de riscs laborals
són els que analitzen cada un dels llocs de feina i decideixen
quin tipus de material de protecció s’ha de dur.

Totalment d’acord amb vostè, o sigui, crec que no s’han de
produir retallades, però també s’ha de ser eficient i per a això
també tots hem de ser responsables, perquè també hi ha grups
polítics que em demanen coses que no precisament
combreguen amb l’eficiència, i ho hem vist també en aquesta
cambra.

Els tests per a la població. Hem augmentat molt, ara
treballam amb els col·lectius essencials, però és cert que a
mesura que les tècniques diagnòstiques milloren, també la
possibilitat de tenir nous materials ens permet testar més gent
amb menys temps, de moment anticossos i la PCR, que encara
no és ràpida, no és una prova ràpida.

Totalment d’acord amb vostè, que la conciliació..., miri,
sempre, sempre, les vacances es procuren programar de juny
a setembre, a èpoques de retallades, o sigui quan s’agafaven
vacances fora d’aquests mesos fins i tot es donaven uns dies
addicionals de compensació, per no agafar-les durant aquests
mesos. Enguany, és cert, aparentment, a l’administració
pública, al personal funcionari de les administracions
públiques sembla que els mesos de juliol i agost, sembla,
perquè no ho sabem, no sabem què passarà, seran mesos on
probablement hi haurà menys feina a l’administració general.

En els hospitals  i en els centres sanitaris? Doncs depèn
també, depèn del que passi, és clar nosaltres no tenim
capacitat per donar vacances els mesos de juliol i d’agost, no
tendríem substituts suficients si només agafassin aquests dos
mesos. I està previst..., també es compensa, ja es torna
compensar quan les persones agafen les vacances fora dels
mesos determinats en el període de vacances.

I com a darrera cosa, crec que la sanitat privada, he de dir
que la veritat és que ha estat molt fàcil treballar amb totes les
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clíniques privades d’aquesta comunitat autònoma; ens han
tramès la informació de manera impecable cada dia; cada nova
informació que els demanam, perquè canviam contínuament,
es canvia contínuament la necessitat de recollir determinades
informacions, ha estat permanent, o sigui, el contacte i les
facilitats. I evidentment estic convençuda que els
necessitarem de cara a recuperar l’activitat ordinària, com
abans, són temes que estan (...) en aquests moments.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Ara correspon el torn al Grup Parlamentari
Popular, com a primera o única intervenció, té la paraula la
Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Molt bones tardes a totes, a tots. Primer de tot, des del
nostre grup parlamentari, vull dir, vull saludar els diputats que
ens segueixen de manera telemàtica i en especial a Tania Marí,
he de dir que jo avui intervenc aquí perquè la meva intervenció,
la meva compareixença que li faré, Sra. Consellera, l’hem
preparada conjuntament, i ho volia dir perquè és de justícia.

Primer de tot, volem tenir un record per totes aquelles
persones que han mort per la COVID-19, són 221 a dia d’avui,
i 2.018 contagiats, 2.018 persones que han patit la malaltia o
que en aquest moment encara en queden que la pateixen.

Volem agrair, com no, una vegada més, un agraïment sincer
a tot el personal sanitari i sociosanitari per l’esforç que han
fet durant aquests dos mesos.

I una reflexió, una reflexió personal que he tengut avui
quan he vist en el BOE que tots, a partir de demà, hem de dur
mascareta al carrer, i he pensat en tots aquells sanitaris, en
totes aquelles persones que feien feina a les residències, en
totes aquelles persones que jo parlava setmanalment, que feien
feina del tercer sector, amb totes les ONG que feien feina,
que l’únic que em demanaven eren mascaretes i guants. Per
tant, sí que feien falta. O aquelles més de 170 persones que
anaven a visitar persones majors als seus domicilis que també
hi anaven sense mascareta i sense guants. Bé, doncs sembla
ser que ara tots, a partir de demà, en tendrem a les farmàcies
i hi podrem anar, però hi ha hagut molta gent que ha patit.

I també els sanitaris, perquè jo l’escoltava i jo crec que
duen viure, Sra. Consellera, i li ho dic amb respecte, una
realitat paral·lela, vivim a un món paral·lel vostè i jo, perquè
la realitat que vostè ha explicat a nosaltres no ens quadra. Hem
de dir que nosaltres hem fet una oposició molt responsable
durant dos mesos i ho seguirem fent com sempre, hem
presentat propostes en positiu, crec que quant a propostes el
nostre partit polític n’ha presentades més de 200 de tots els
àmbits, i de propostes concretes ja aprovades aquí, en aquest
parlament, de sanitat n’hi ha tres. Per tant, crec que no hem de
demostrar res, perquè ha quedat ben demostrat durant aquests
dos mesos.

Miri, el material sanitari va arribar tard, molt, molt tard,
vostè parlava de bussos, que li agradaria posar els bussos a
tothom, escolti, és que no tenien ni mascaretes, no tenien
mascaretes, no les tenien, o les havien de rentar. Jo, com tots
els d’aquí, segurament, vaig rebre no sé quantes vegades a
veure si teníem una màscara de bus del Decathlon a ca meva,
per si la podia entregar, i vostè ho sap; i això t’ho demanaven
les mateixes persones que feien feina dins el món sanitari, ja
no li dic que no les podien tenir a Atenció Primària o no les
tenien els de pediatria, o tot això, i això ha passat.

Evidentment, vostè pot repetir una i mil vegades que han
gastat 40 milions d’euros en protecció, que el mercat era
complicat, que la crisi era una crisi internacional, però també
ha de fer autocrítica. I li he de dir, Sra. Consellera, que jo avui
trobava que tocava l’autocrítica, vostè va dir aquí, dia 21
d’abril, que no era aquell el moment, que ja es faria, però jo
crec que ja toca aquest moment.

Vostè ha dit aquí que s’ha fet una gestió responsable i
eficient. Segur, Sra. Consellera? Perquè els sanitaris
l’acusaven d’irresponsable i de negligent, la seva gestió, no
vostè, la seva gestió, evidentment.

Miri, ha de reconèixer que els sanitaris a Balears han estat
desprotegits, han estat desemparats. Els equips directius, les
persones que prenien la decisió podia ser que estiguessin
segurs, però els seus companys sanitaris es jugaven la vida, i
vostè ho sap; ho aval·len les dades, ho aval·len les denúncies
de tots els sindicats, n’hi ha prou a collir l’hemeroteca de tots
els  sindicats i denúncies que li han fet, i n’hi hauria prou a
veure-ho.

Quan metges infermers patien atacs d’ansietat provocats
per la pressió a la qual estaven sotmesos, vostè i la directora
general de Salut Pública afirmaven que hi havia material, que
estava la situació controlada. Ara, suposadament, superada la
part crítica de la crisi sanitària, pensa assumir
responsabilitats? Ha dit vostè aquí que la responsabilitat és
seva, fa comptes assumir-la, fa comptes assumir-la? Sabem
com s’assumeixen en política, fa comptes assumir-la?

Miri, nosaltres creiem que s’ha de fer un balanç de
l’emergència sanitària d’aquests dos darrers mesos, nosaltres
hem presentat 974 preguntes, 530 sol·licituds d’informació,
ens n’han contestada una, després n’hi parlaré.

Miri, si en el gener ja encarregaven..., ara passaré a fer-li
una sèrie de preguntes sobre aquest tema, sobre protocols,
materials i EPI, jo ho vull fer en tres blocs, perquè no tengui
cap tipus d’excusa que no em pugui contestar. Si en el gener
ja encarregaven material, perquè en el mes d’abril encara hi
havia imatges de sanitaris amb bosses de fems? L’única
pregunta que ens han contestat, nosaltres li vàrem demanar si
els casos sospitosos..., quantes persones tenien com a un cas
sospitós sense haver-li fet la prova? Contestació de la
conselleria: cas sospitós no estava definit a cap protocol del
Ministeri de Sanitat, aquesta és la contestació. Una setmana
després aquí s’aprova una PNL nostra que s’havien de fer totes
les PCR a totes les persones que fossin sospitoses; bé, doncs
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la resposta de la conselleria va ser riure’s de nosaltres a la
nostra cara.

Per tant, li torn demanar: quantes persones sospitoses
d’estar contagiades per COVID es troben pendents a hores
d’ara de realitzar una prova diagnòstica?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, du cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies. Considera que els protocols que han seguit
han estat encertats? Comparteix les declaracions de la
directora general de Salut Pública que cap sanitari es va haver
de protegir amb bosses de fems? Comparteix les declaracions
del Sr. Palomino, (...) de salut ara, que mai no ha faltat
material de protecció sanitari?

Quant a residències, dia 19 de març, cap positiu, cap
positiu, 19 de març; bé, idò som ara dia 19 de maig,
malauradament, de persones residents, 347 persones
infectades, de les quals 87, malauradament, han mort; d’aquí
el nostre condol a totes elles. I dels treballadors, 168
contagiats, 168 contagiats. Hem de dir que el mes de març hi
va haver un dia que teníem el 92% dels contagiats que eren
sanitaris, personal sociosanitari o persones de les residències.
Per tant sí va faltar material i molt. Li deman, de les
residències, per què no varen tenir els EPI necessaris, per
què?, per què?, i  no em parli només de les residències del
Govern que sabem que sí que els tenien; les altres residències
no tenien EPI, els havia de distribuir el Govern. Per què?
Vostès només els distribuïen quan tenien molts de casos
contagiats, i feien tests quan tenien molts de casos contagiats.
Per què hem arribat a aquesta situació, Sra. Consellera?

Per quin motiu denegaven proves diagnòstiques a la
població durant el pic de la pandèmia?, com per exemple es
deia a Menorca, Diari de Menorca, 8 de maig: “Salud denegó
178 tests a menorquines en el pico de la pandemia”. Quina
sensibilitat tenen els tests que estan realitzant als hospitals de
les Illes Balears? Quin tipus de tests són? El sindicat
SIMEBAL denuncia que desconeixen si les proves que estan
realitzant al personal sanitari són fiables; ens pot dir què troba
d’aquesta denúncia de SIMEBAL?

Per quin motiu ha retallat -perquè sí que han retallat, tenc
una sèrie d’imatges al meu mòbil que després li ensenyaré de
tots els retalls que vostès estan fent- per quin motiu ha retallat
a Eivissa els dispositius Delta, els vehicles dotats de tècnica
sanitària, amb un metge i amb un infermer, una ambulància de
suport vital?, per quin motiu han retallat aquest servei?

Moltes gràcies. Esperarem la seva resposta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, pot respondre.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ja li ho he dit, la
responsabilitat s’assumeix cada dia prenent decisions.
Intentam que aquestes decisions siguin el més encertades
possible. Aquesta és la meva actitud, aquesta és la del meu
equip. 

Li ho deia abans: el volum de decisions que s’han de
prendre diàriament són moltíssimes. Que totes són
encertades?, segurament no, segurament no; i que després a
posteriori quan un veu com ha anat l’epidèmia, com han anat
canviant els criteris, com han anat passant les coses, un diu
“tant de bo haguéssim pres aquestes decisions al principi de la
crisi”, però al principi de la crisi no sabíem el que sabem avui,
i avui no sabem quasi res, també li  ho dic, és a dir, crec
sincerament que d’aquesta malaltia en sabem molt poc. Per
tant continuaran passant coses que no podem garantir a dia
d’avui. Clar, hem de veure com evoluciona aquesta pandèmia.

En un moment..., no és una disculpa, Sra. Diputada, però
vostè situï les Illes Balears en el món, en el global del món,
amb 190 països i amb 400 milions de contagiats; situï les Illes
Balears a un mapa i digui’m la força que tenim nosaltres per
lluitar..., per combatre, no per lluitar, per combatre amb tota
la resta de països, de comunitats autònomes, de lander,
d’estats d’Estats Units, etc. És a dir, som una comunitat
autònoma que som importants, però molt petits en comparació
amb altres llocs. I el que hem dit és que aquest patiment ha
estat pertot, i l’oposició responsable es fa, s’ha de fer, crec
que pertot, i a tots els parlaments, i jo també veig diferències,
Sra. Diputada, jo les veig, jo les veig. Jo sent diputades de Más
Madrid, per exemple, sentia l’altre dia Mónica García, que
sincerament, o sigui, per treure’s el capell moltes vegades,
perquè un pot ser crític amb les actuacions del Govern, que
em sembla molt bé, que és aquest paper el que crec que han de
fer, però oposició destructiva també n’han feta, Sra. Diputada;
inventar, també han inventat, i mentir, també, i això és una
realitat.

Vostè em diu “hem fet més de 200"; no, han fet 1.000...,
no, perdó, han fet..., esperi, li ho diré, han fet multitud de
preguntes parlamentàries, 1.400 preguntes tenim, en un
moment on tots els recursos..., o sigui, tenim veterinaris del
Cos de seguretat alimentària als aeroports fent controls als
passatgers que arriben, perquè es faci una idea, perquè els
recursos són els que són. Evidentment hem contractat més,
hem invertit més, però són els que són. I si vostè troba
responsable... Estan en el seu dret de demanar el que vulguin,
quan vulguin, com vulguin, i això és una realitat parlamentària,
és una autèntica realitat parlamentària. Ara, demanar-me el
nombre de proves PCR que s’han fet per municipi i des del
dia... de tal a tal setmana i de tal a tal setmana, de tots e ls
municipis...

(Se sent de fons la Sra. Durán i Cladera que diu:
“Només faltaria.”)
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... dels 60 i busques de municipis, de PCR, Sra. Diputada!
Vostè ha sentit mai demanar quantes radiografies s’han fet?
Les radiografies es fan per pacient, les PCR es fan per pacient,
no es fan per municipis, es fan a aquelles persones en què està
indicat. És que això... I després, clar, però després podem dir
que hem presentat 200 iniciatives que demanen dels 60 i
busques municipis, setmana per setmana, quantes PCR per
exemple s’han fet. 

Bé, idò nosaltres evidentment, amb tota la informació que
tenim, i molta, li puc assegurar que costa; hi ha tècnics, no sé
quants, destinats a poder contestar aquestes preguntes, perquè
he dit sempre el mateix: si disposam de la dada la donarem.
Evidentment aquesta ja li dic que la podríem donar mai, perquè
nosaltres no comptam les PCR fetes per municipi, ni les
anàlisis fetes, les determinacions de colesterol que ha tengut
Alaró. Idò no, això no, no es compta així, es compta el nombre
de proves, en tot cas, que s’han pogut fer, però no per
municipis.

Bé, idò coses així n’hi ha. Per què?, per què? Jo
sincerament no ho sé, però aquesta és una realitat. Per tant
oposició responsable, bé...

Després els he intentat explicar... A veure, estam amb un
comandament únic; després alguns partits que defensen el
centralisme aquest i que no comparteixen les autonomies han
de pensar què vol dir, han de pensar molt bé què vol dir això,
però el ministeri, per poder donar una equitat territorial i una
homogeneïtat dins tot el territori, és el que decideix a qui se
li fan les proves, Sra. Diputada. No és un tema polític, no és el
ministeri, no és el ministre ni és el secretari general del
ministeri, són els tècnics que fan feina a Salut Pública i a
Epidemiologia, que estan estudiant contínuament, a veure, amb
els tests que tenim, els hisops que tenim i les proves que
tenim, que han estat les que han estat, ara en tenim potser
algunes més perquè tot va evolucionant i es poden fer
tècniques més amples, processam més mostres en menys
temps, idò es decideix una estratègia, i en aquest país es va
decidir fer proves PCR als pacients amb símptomes més
greus, als pacients que ingressaven, als pacients d’UCI i a les
persones sense diagnòstic..., sense aparença respiratòria amb
possible COVID positiu.

Això és el que es va decidir i això és el que vàrem fer. No
anam per lliure, no anam per lliure! Vostès volen donar la
imatge que aquí feim i desfeim, i no! I a més és que em sembla
molt bé aquesta coordinació permanent amb el ministeri, que
hem arribat a reunions diàries, precisament perquè... I ja ho
vaig dir l’altre dia, i estic molt orgullosa de tots els meus
companys consellers i conselleres de tot Espanya, que tots
hem patit molt, Sra. Diputada, tots . Parli vostè amb el
conseller de Madrid, el de Múrcia, el de Galícia, perquè jo hi
parl; parli amb ells, de Catalunya, del País Basc, de Castella-
Lleó, na Verònica, pobra. O sigui, hem patit tots moltíssim,
uns més que altres. O sigui, la situació ha estat més crítica a
determinades zones d’Espanya. A La Rioja, una comunitat
autònoma com La Rioja, que va tenir la desgràcia de tenir el
focus que va tenir, i clar, ningú no s’ho pensava mai. Però
tothom ha estat prenent decisions, tothom ha intentat comprar,

tothom ha intentar fer-ho el millor possible. Que ens hem
equivocat? Clar, segur que sí, però de tots els partits, de tots!,
i de totes les situacions, i jo assumesc la meva responsabilitat,
faltaria més que no l’assumís.

Vostè em diu: per què no tenien material les residències?
Miri, també dit pel ministeri: la vostra responsabilitat, la
responsabilitat del sistema sanitari és garantir el material de
protecció per als sanitaris. Evidentment, Sra. Diputada.
Després nosaltres som conscients, hem ajudat a tots els que
hem pogut, o sigui, amb una sobresaturació, perquè també el
personal que tenim el tenim dimensionat a la central de
compres, a la unitat de contractació i a tots els departaments,
que són persones que no surten tant i que també els hem
d’agrair moltíssim tota la tasca que estan fent, perquè sense
ells res de tot això no seria possible, i no els anomenam,
quasi, i és cert que a vegades no pensam que per poder
desenvolupar tota l’activitat que s’està desenvolupant, a
vegades 500 vegades per damunt del que s’està desenvolupant,
hi ha moltíssimes persones que fan feina en els serveis
jurídics, que fan feina en les unitats de contractació, que fan
feina a la Central de Compres. La Central de Compres està
dimensionada per donar suport als hospitals i als centres de
salut, està dimensionada per a això, i així i tot, hem comprat
per als consells insulars, per als ajuntaments, hem intentat
ajudar en tot el que podíem.

Quan vàrem ser conscients de la situació que tenien les
residències vàrem començar, evidentment totes les empreses
privades ens poden demanar ajuda en un moment determinat,
però tothom ha d’assumir la seva part també i la seva compra
de material de protecció. El primer és garantir a les persones
que tracten pacients COVID positius. Aquesta ha estat la
norma des del principi i és cert, a les residències també n’hi
havia i hem ajudat tot el que hem pogut a les residències, a la
compra de material. I ja li dic, tot això molt per damunt de la
capacitat que tenim, perquè tenim la que tenim, però s’han fet
compres de material entenent que si nosaltres teníem
dificultat, molt més en tenien altres sistemes, a un ajuntament,
per la neteja per exemple, o pel que sigui.

Em diu quin test. Justament em sap greu perquè no he dut
el quadern que tenia la marca dels tests. Hi ha diferents tests,
però també va millorant la tècnica, però els tests que hi ha avui
en dia són tests d’anticossos, que tenien una sensibilitat al
voltant del 80% i busques i un 100% d’especificitat en
persones amb símptomes greus; què és el que hem vist?, que
en persones, en població en general, en persones com els
professionals, que són persones que han estat o no en
contacte, l’especificitat és un poc més baixa i la sensibilitat
també és un poc més baixa, com menys símptomes tens o més
lleus són els símptomes, el test d’anticossos és menys
específic i la sensibilitat disminueix un poc, però és el que hi
ha, en tenim uns dels millors del món, els tests. Els que ens
varen enviar el ministeri es diuen Wondfo, els altres que
vàrem comprar nosaltres no me’n record, però són molt
semblants a la resta. Ara estan sortint altres tipus de tests,
altres tipus de tècniques, la tècnica de quimioluminiscència
podrà ser molt més econòmica, podrà fer més quantitat perquè
són determinacions en sang, com quan te miren si tens
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anticossos de l’hepatitis o d’VIH, et miren també si tens
anticossos del coronavirus. I aquests són ... pareix un poc més
específics i es podran fer a més gent.

Però això ens diu, que és el que els dic sempre, això ens
diu si jo he passat la malaltia o si jo tenc defenses contra la
malaltia, però difícilment detecta una persona positiva
asimptomàtica, difícilment. I és on hem de posar el focus crec
jo, en la majoria de casos. Després la resta de gent ens ve bé
per als serveis essencials tal vegada i les empreses si ho volen
saber, el que veim és que de cada vegada més empreses ho
demanen, ara hem creat uns circuits, uns protocols perquè les
persones essencials puguin fer les proves, els laboratoris
privats, les clíniques privades, però sempre ens hem de
presentar el protocol, a quin col·lectiu li han de fer i com li
han de fer; i aquesta és la forma que tenim de treballar amb
aquests tests. I les proves, ja li dic, van avançant i tant de bo
tenguem un test d’antigen que puguem fer tots nosaltres aquí
per exemple perquè sense tenir símptomes, si el test és fiable,
sortiria que jo som positiva, perquè he tengut o no he tengut
cap símptoma, aquest és el que realment ens podria dir, tu te’n
vas a ca teva i t’aïlles i cercam els teus contactes. 

Però això, de moment, ja li dic, hi ha una experiència a
Estats Units l’FDA i que jo sàpiga és l’únic test antigen que de
moment s’està estudiant amb més sensibilitat, perquè n’hi
havia un, però tenia un 30% de sensibilitat, però tampoc no
serveix perquè no és fiable.

I les retallades seves ..., les retallades és llevar allò que has
posat. I clar, Sra. Diputada...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

No, no, hi ha més coses.

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

Li deia al Sr. Gómez, a veure, nosaltres podem fer una
previsió avui de dir quins serveis pensam que s’han de posar,
ja li he dit, hem contractat 150 persones aquests dies passats,
150 persones per reforçar, 105 infermeres en concret i 45
tècnics en cures auxiliars d’infermeria, precisament per
reforçar Atenció Primària. 

Si la situació d’aquí dues setmanes canvia, tal vegada en
lloc de 150 en necessitam 300 i hem d’adaptar les decisions
en cada moment. Però si, pel que sigui, aquestes 150 no les
necessitéssim d’aquí un temps s’ha de valorar si això és
eficient o no és eficient, perquè després em demanen
responsabilitat en l’eficiència. Llavors no posarem un servei
que no és necessari i més en una situació com la que estam
vivint en aquests moments, el que s’ha de posar és realment el
que necessita la ciutadania, el que demostrat que genera
valorar, invertir en tot allò que és necessari i deixar d’invertir
en allò que no té cap evidència i que ha demostrat no tenir
valor.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, Sra. Durán, el seu torn.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies. Si em poden avisar quan em quedin tres minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Cap pregunta no m’ha contestat, crec que n’hi he fet cinc
concretes, quantes persones tenim pendents que tenguin
símptomes que no li hagin fet les proves, si està d’acord en les
declaracions que havia fet la directora general de Salut i el Sr.
Palomino, n’hi he fet cinc o sis seguides, bastant concretes,
cap ni una. Això sí, no m’ho esperava i m’ha pegat una
barrejada brutal, Sra. Consellera, crec que amb el seu balanç
de gestió no pot treure pit i molt manco dir-li a aquesta
diputada i al nostre grup parlamentari que no feim una bona
oposició, o pegar-nos una passada perquè li feim moltes
preguntes. 

Escolti’m, vaig tenir l’honor de ser presidenta d’aquesta
casa i me’n record perfectament les preguntes parlamentàries
que entrava el que ara és president d’aquest Parlament, que
nom Vicenç Thomas, cada vegada que n’entrava, n’entrava 400
i demanava el cost de la garsa, cada tipus de garsa per a cada
centre de salut, és a dir, una garsa de 0,60 per 0,60 el seu cost
i quantes n’havien subministrades per centre de salut. Ja li dic,
cada tongada en feia 400, en menys d’una setmana en feia
4.500. És a dir, no m’ha de donar lliçonetes ni vull que vostè
em barregi, perquè jo no tenc l’ànim perquè vostè avui em
barregi. Això per començar.

Després, li deman per favor que em contesti, però a part
que em contesti, vostè ha dit que no fan retallades. Bé idò, 18
de maig, nota de premsa de SIMEBAL, “SIMEBAL denuncia
recortes sanitarios en las Pitiusas”, “Supresión de la base
fija del 061 en Ibiza y Formentera”. Això és SIMEBAL,
també enganen.

Després m’ha dit que si nosaltres mentim, que si inventam.
Escolti, per favor contesti'm, per favor digui'm tot el que jo li
he demanat i el que li demanaré ara, que ara ve allò bo. 

Contractacions, ara entram en el bloc de les
contractacions, perquè evidentment estam en estat
d’emergència, però vostè sap perfectament que en estat
d’emergència s’ha de complir la Llei de contractes sempre,
una altra cosa és que el mateix article 120 de la Llei de
contractació pública ens permeti una tramitació especial per
a emergències, que una vegada ha passat i al cap d’un mes has
de complir amb tota la legalitat i has de complir la llei i has de
publicar i has de fer transparència i la resta.
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Ara vull parlar en concret de la contractació del bufet
d’advocats del Sr. José María Lafuente, d'aquesta contractació,
que una cosa és el que vostès varen dir pel que l’havien
contractat i l’altra és el que posa la plataforma de contractació
de l’Estat, quin ha estat la feina que ha fet aquest advocada (...)
d’aquest despatx. Dir-li que així com nosaltres hem estat
mirant les contractacions públiques de l’Estat i quan s’han
publicat a la plataforma, o les dels hospitals, ens ha estranyat
moltíssim que fins dia 18 que nosaltres entram una pregunta
parlamentària per veure ahir, no es publiqués a la plataforma
de l’Estat aquest contracte, no es va publicar, es va publicar
abans d’ahir, dilluns, cosa raríssima, perquè no havia passat
mai. 

Miri, vull que vostè me digui aquí en seu parlamentària,
vostè com a consellera d’aquesta comunitat autònoma de
Sanitat, vull que vostè ens asseguri al nostre grup parlamentari
i a tots els c iutadans, que cap dels proveïdors habituals tant
nacionals com internacionals, els que compren normalment
guants, mascaretes, bates, no haguessin pogut adquirir aquest
material. 

Vull que em digui qui va contactar amb aquest despatx en
concret, qui va ser la persona. Sabem, pel que ens diuen, que
no ha passat per centrar de compres, vull dir que no és un
contracte que es fes per la central de compres, es va fer
directament per part d’una sèrie de directius que varen
contractar amb aquest despatx, vostè  em dirà si vaig
equivocada. Això és una pregunta, no afirm, pos una pregunta. 

Qui va contactar, per què pensen que aquest despatx és
l’adequat, varen contactar amb més despatxos, varen fer més
telefonades? Jo vull que vostè em digui "vaig ser jo la que vaig
telefonar a aquest despatx", o va ser el Sr. Palomino, no ho sé,
o un directiu o un alt directiu, no ho sé, vull saber qui és la
persona que fa aquest contacte, perquè m’imagín que no és el
bufet que es posa en contacte amb vostès per oferir-se, no ho
sé, vostè m’ho explicarà. 

Qui va prendre finalment la decisió d’aquesta contractació,
quins varen ser els criteris dels honoraris, per què 40.688 hem
vist al portal i no 20.000 i no 60.000 i no 35.000, quins
criteris? Perquè si hi ha un contracte públic sabem els criteris,
aquí no els sabem. Per tant, vull que ens ho expliqui.

I li dic, no prejutjam res, Sra. Consellera, no importa em
pegui una altra passada, no prejutgem, però per favor,
informi'm. És que vostè crec que ens vol tenir callats, hem
estat dos mesos callats, bé, doncs ara tenim xerrera.

Miri, vostè va afirmar públicament que el contracte era
d’assessorament mercantil, però en el contracte posa a la
plataforma de contractació que ha estat per fer serveis de
gestió necessaris per a l’adquisició. Expliqui’ns-ho.

Fins el mes d’abril el Govern havia invertit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, li resten tres minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Perfecte, gràcies. Fins el mes d’abril el Govern havia
invertit 40 milions d’euros, fins aquí sembla ser que a més
varen utilitzar aquest despatx d’advocats per fer una compra de
6 milions d’euros, per què no han hagut de menester
intermediaris per als altres 34 milions d’euros restants? 

Miri, després dues coses. Balears paga... ah!, una
informació d’avui, d’avui matí del diari El Mundo, també per
favor m’ho digui ara si pot, Balears pel que es veu ha
contractat per valor de 8,2 milions d’euros material sanitari a
empresaris que aquests mateixos empresaris tenen societats
opaques, les tenen offshore a Panamà i a Malta, quan aquí la
setmana passada el PSOE va presentar una proposa que deia
que ni subvencions ni contractar cap empresa que tengués una
vinculació o fins i tot els seus empresaris amb aquests tipus
d’empreses. Si ens ho pot explicar.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Molt bé. Sra. Diputada, jo, com vostè, faig els comentaris
que consider oportuns a cada un dels moments. 

Atenció primària, vostè em diu, la capacitat de fer proves
a atenció primària, no la capacitat, la decisió de fer proves a
atenció primària en els símptomes, a les persones que tenen
símptomes lleus es va prendre per part del ministeri la
setmana passada i nosaltres a partir de dia 11 s’estan detectant
aquelles persones que tenen símptomes lleus com a casos
sospitosos. Això, que és un procés complex, perquè és
complex, perquè ja li dic, aquesta malaltia també està donant
la cara de moltes maneres diferents, doncs els metges han de
determinar si aquell és un cas sospitós. Si és un cas sospitós
se li fa la PCR, se li fa prova diagnòstica. 

I li he dit abans, s’han fet quasi 700 proves PCR i hi hagut
15 positius, de tots els sospitosos que s’han fet a Mallorca
n’hi ha hagut 15 positius. Aquests 15, què permeten?, aquesta
detecció de 15 persones permet fer un control dels seus
contactes, no només els propers sinó tornar un poc com fèiem
al principi, a totes les persones que estan al voltant d’aquesta
persona, que han estat contactes estrets d’aquesta persona. Per
a això fa falta moltíssima gent i moltíssims recursos per poder
fer aquest rastreig. A mesura que anem ampliant i que anem
passat de fase jo crec que més, en funció de la quantitat de
gent que ens arribi i tant de bo l’epidèmia vagi a menys i hi
hagi menys casos cada dia. Però s’està fent des de dia 11.

En principi, quan el metge diagnostica un cas sospitós ja li
indica la PCR. Per tant, no n’hi ha de pendents, ja s’han fet, es
fa, s’estan fent.
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LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Val, ara en aquest moment no n’hi ha.

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

En principi tenim no sé si són 24 o 48 hores per fer
aquesta prova des que el metge la indica i començar-la a fer,
i és un dels requisits que ens demana més el ministeri a partir
de dia 11.

Jo no faré declaracions de les declaracions dels altres, ni
d’articles del diari que el periodista és lliure i sap
perfectament com ha obtingut la informació. Per tant, jo no li
faré declaracions sobre els altres. 

He tractat d’explicar, abans li he dit al Sr. Gómez, la nostra
intenció, Sra. Diputada, nosaltres venim, la majoria de
nosaltres, del sistema sanitari públic i hem fet feina molts
d’anys tots, tots, molts d’anys, i els que ens coneixen saben
perfectament el reconeixement que tenim a tots els
professionals que fan feina i si qualque vegada les
declaracions no són tot clares que haurien de ser, hem pogut
molestar algú amb les nostres declaracions, hem demanat
disculpes i ho pensam i ho reflexionam i deim, doncs, això no
ho hauríem d’haver dit, però jo no faré més declaracions, més
sang. Declaracions de persones que en general són persones
tècniques, excepte jo, que, és veritat, que estan molt sotmeses
a les rodes de premsa diàries, a hores de preguntes i hores de
preguntes. Jo entenc que a vegades podem estar desafortunats.
Per tant, crec que no he de fer declaracions sobre aquest tema.

Les retallades. A veure, m’ho demanava l’altre dia la
diputada de Formentera, de Gent per Formentera. És a dir,
nosaltres, és veritat, ens vàrem comprometre a posar una base
del 061 a Formentera. En aquest moment fan unes quatre
sortides diàries, unes quatre sortides diàries..., setmanals,
això, o sigui, fan molt poques sortides diàries. Llavors, a vostè
li sembla responsable en aquests moments, amb la quantitat de
persones que tenim, ... és veritat, nosaltres vàrem dir que el
mes de maig posaríem un suport vital avançat amb el 061
perquè els metges, els professionals que estan a urgències no
hagin de sortir amb l’ambulància, posaríem professionals.
Cada ambulància són 6, 7 professionals i metges i infermers
i tècnics. Troba realment que hem de posar aquesta
ambulància? 

A Sant Joan de  Labritja passa el mateix, és a dir,
desgraciadament els turistes en aquest moment no hi són, per
tant, quan hi siguin, quan tornem a obrir les fronteres...,
evidentment cada decisió s'avalua de bell nou, però això no és
retallar, això és prendre una decisió i després haver de prendre
una altra, però no hem llevat l’ambulància. Li record, a més, o
sigui, totes les que s’han posat de més s’han posat en aquesta
legislatura també, a Santa Eulària d'Eivissa o molts de suports
vitals bàsics i avançats, l'avançat de Campos, etc. És a dir, que
crec que les decisions s’han de prendre en el moment oportú.

I ara anem al procés de contractació, els ho vull explicar
amb detall, els ho vull explicar amb detall. El dia 18 de març
el Consell de Govern va aprovar l’acord pel qual es concreten
les mesures que s’han d’adoptar en matèria de contractació
pública com a conseqüència del que es disposa al Reial decret
463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma
per a la gestió i la situació de crisi sanitària ocasionada. És un
pla de mesures excepcionals per limitar la propagació i el
contagi del coronavirus. Segons aquest acord l’administració
de la comunitat autònoma i de l’ens del sector públic
instrumental de qualsevol classe de mesures..., perdó, o sigui,
es justifica la necessitat d’actuar de manera immediata a
l’estat d’alarma, i tot això està emparat, etc. Això permet
tramitar procediments d’emergència a tots els contractes
subscrits amb l’administració de la comunitat autònoma.

El consum del material de protecció en aquells moments
es va multiplicar per deu, però d’algun material, fins i tot per
500, perquè les granotes, per exemple, s’utilitzaven en una
quantitat molt petita, clar, no en tens, tens una quantitat petita
que s’utilitza habitualment. I en molt poc temps, perquè el
volum de casos veim que va incrementant-se de manera
exponencial i la necessitat de tenir més professionals també
protegits va en augment. Llavors, evidentment, s’ha d’explorar
qualsevol possibilitat de mercat, estam en una situació de
pandèmia on competim amb tot el món i amb totes les
comunitats autònomes.

Nosaltres des del principi ens vàrem posar en marxa. Ja li
dic, gràcies als estocs que hi havia es va poder mantenir la
situació durant una sèrie de setmanes, a diferència d’altres
comunitats autònomes que no ho varen poder sostenir. El
ministeri també va fer unes previsions de compra i el material
va arribar quan va arribar. Per tant, nosaltres, clar, veient que...,
vostè em diu, proveïdors nacionals, no, cap, a Balears per
descomptat cap, nacionals tampoc. O sigui, nosaltres teníem...,
hi havia material f ins i tot que estava..., és a dir, que estava
supervisat pel Ministeri de Sanitat perquè es pogués distribuir
a les comunitats autònomes que més casos tenien o que més
ho necessitaven.

Per tant, nosaltres ens quedàvem..., vèiem que aquest
procés s’havia d’accelerar de qualque manera i després a partir
d’aquí també a tot el món, a tot el món, jo diria que a tots els
països del món, però a totes les comunitats autònomes varen
arribar multitud d’ofertes d’intermediaris, de proveïdors, del
seu grup parlamentari o, bé, persones que han estat importants
en el seu grup parlamentari ens varen enviar contactes, tots,
tothom, de VOX, de tots, de tots els grups, de Ciutadans, de
tots els grups, de tots els grups en general. Per què? Perquè la
gent s’oferia, s’oferia, s’oferien intermediaris, s’oferien
empreses i tal.

Què es demana a tots els proveïdors, a tots?, que les fitxes
tècniques siguin les correctes dels materials. La forma de
pagament també era molt important perquè hi va haver qualque
comunitat autònoma que va perdre carregaments sencers,
varen perdre els doblers, varen avançar els  doblers i el
material no va arribar. I això ens preocupava moltíssim, ens
preocupava moltíssim no pagar per avançat. I li assegur que
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són decisions molt difícils de prendre, perquè tu quan te
garanteixen que una empresa de Xina et servirà i en aquell
moment varen començar a aparèixer persones que podien
oferir  material. Però clar, necessites que les fàbriques
estiguin dins la llista validada de l’Estat xinès, el material ha
d’haver passat els controls i les auditories independents, el
material ha de tenir el mercat CE i el mercat UNE. I fins a sis
controls hem arribat a fer després per confirmar totes
aquestes condicions adequades.

La gestió està feta amb màxima transparència, Sra.
Diputada, li ho puc assegurar, aquí anam a protegir els
professionals i a poder tenir el material suficient, que no
només ens demanaven de l’àmbit sanitari públic i privat, que
també hem ajudat, sinó com li he dit abans, els consells, els
ajuntaments, perquè es veien incapaços de tenir aquest
material de protecció. 

Per tant, es va tramitar per emergència i és ver que es va
decidir comprar directament el material sanitari a Xina,
perquè vèiem que era l’opció que agafava la gent que al final
aconseguia tenir el producte i el mercat és allà, és a Xina,
bàsicament a Xina i part dels medicaments a l’Índia, però són
els dos països que estan fabricant més material i que estaven
fabricant més material i, a més, havien tengut més casos. 

Per tant, vostè m’ha dit, hi ha diversos intermediaris, hi ha
diverses empreses i bàsicament són cinc i han ajudat a tramitar
aquest material. 

Després, a veure, ... com es va contactar amb aquesta
advocada, idò miri, a través de la comunitat xinesa. La
comunitat xinesa va fer una donació d’unes mascaretes que
tenim, no record exactament si eren 1.000 mascaretes i
llavors varen dir que ells coneixien una advocada xinesa que
era una advocada que treballava molt amb la comunitat xinesa
i que tenia contacte amb Xina concretament, parlar xinès,
posar-se en contacte amb el Govern, conèixer tota la
normativa xinesa, que és completament diferent a aquesta,
però no és l’única, com li he dit com a mínim n’hi ha cinc.
Llavors amb aquesta advocada ... es varen contactar de del
departament de contractació, tenim un departament de
contractació, que ha avaluat cada una d’aquestes empreses,
cada un dels intermediaris o cada un dels oferiments que s’han
fet, n’hi ha hagut més de cent, i aquí tenc una relació de quines
observacions es fan, alguns demanen el pagament anticipat,
altres no tenen el mercat, mercat CE o mercat UNE, altres són
persones físiques. Clar, si jo dic, és un risc també, sense tenir
cap empresa dir, jo puc dur mascaretes així i hi havia molta
gent, molts d’oferiments. Clar, va arribar un moment que
aquest nivell d’oferiments que tenim, uns 290 correus
electrònics de diferents oferiments, els que es varen fer que
varen sorgir efecte i es va poder contractar, es varen deixar de
fer. O sigui, després deixes de cercar, estàs treballant en la
voràgine de poder dur tot aquest material.

El que li he de dir és que aquesta advocada és associada al
Bufet Lafuente, és una advocada associada, no és una
assalariada, està associada, com a molts d’advocats que estan
associats a un bufet per diferents motius funcionen dins aquest

àmbit i vostè segur que ho sap molt millor que jo que no som
d’aquest gremi i ho desconec, però està associada. Per tant,
per aquest motiu el Servei de Salut ha tramitat aquestes
factures a l’advocada, no al bufet. I per això li dic, hi ha moltes
coses que s’han dit que no són certes, Sra. Diputada, vostè
m’ha dit, ara deman, molt bé, gràcies, gràcies per demanar i no
afirmar, perquè s’han fet moltes afirmacions i jo n’he sentides
moltes també, ...

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Nosaltres no.

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

... jo n’he sentides moltes que donen per fet coses sense tenir-
ho. Hi ha dos vols que s’han produït, evidentment la facturació,
tot el procés de facturació requereix un temps i e ls dos
primers vols, el del 30 de març i el de 6 d’abril, de 17 tones de
material ha generat aquests honoraris. 

I li puc assegurar, perquè també m’ho han dit, dels
intermediaris que tenim, és el material que ha sortit més
econòmic de preu. La resta d’intermediaris, que no sé si també
havien fet la pregunta oral o escrita, inclouen els seus
honoraris, els fabricants, els distribuïdors nacionals també,
també tenim un distribuïdor nacional que contacta amb Xina
i al preu que ens dóna del material va inclosa la seva
participació en el procés. Per això estan fetes aquestes dues
factures a aquesta persona directament. I les compres es
realitzen directament a una fàbrica xinesa que és Ryan
Holding. Llavors aquesta advocada ajuda a assessorar
legalment a realitzar els tràmits, en l’exportació i en el
transport del material, i tot això es fa amb la corresponent
factura. Més transparència, Sra. Diputada, jo crec que és
impossible.

I esper amb això haver contestat les seves preguntes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán té la paraula.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, els deixaré pel final aquests dos minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

O sigui, faràs un segon torn?

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam idò al Grup Parlamentari Podemos, com
a primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Martín.
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LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc voldria donar el
condol als familiars i a les amistats de les 221 persones que
han perdut la vida a les nostres illes a causa de la COVID. 

Vull agrair a la consellera la seva compareixença i a tot
l’equip que avui l’acompanya. I també vull agrair evidentment
com ja s’ha fet, a la població per com ha dut el confinament,
perquè ens han donat una lliçó, ens han donat una lliçó
persones de totes les edats, de totes les condicions, hem vist
grans mostres de solidaritat entre veïns i veïnes, en els
carrers, en els comerços, hem vist la solidaritat dels pagesos,
dels productors, d’empresaris, de treballadors i de
treballadores. 

Hem vist també un comportament exemplar en la
desescalada, encara que sí que és cert que hi ha persones que
han demostrat e l seu incivisme, però que no són
representatives de la nostra comunitat autònoma. Hem d’agrair
també a altres administracions la feina que s’ha fet per part
dels municipis donant suport en tot moment, als consells
insulars adaptant espais per a persones sense sostre i
moltíssims altres exemples. I també als professionals sanitaris
i no sanitaris, que a vegades no ens en recordam i també fan
feina en el nostre sistema de salut, als sociosanitaris i de
residències, al 061, com bé s’ha anomenat ja, amb l’atenció
directa, amb la informació, amb el gran esforç de
teleoperadors, amb la medicalització d’hotels i d’espais per
atendre a les persones contagiades, infectades, etc.

Hem vist també com la població ha agraït la feina de tot el
personal sanitari i ho han fet amb mostres petites, duent
qualque tipus de queviures als centres de salut i a les unitats
bàsiques, també ho han fet determinades empreses acudint als
hospitals on els sanitaris estaven fent la seva feina i donant el
millor de si mateixos. 

Hi ha hagut bones decisions en tot aquest període, hi ha
hagut decisions doloroses, però que també han estat eficaces,
com pugui ser el tancament de ports i aeroports. Hi ha hagut
decisions positives en la gestió dels llits hospitalaris, amb una
bona programació que ha permès disposar d’espai adient per
poder atendre les persones que ho han necessitat, tot recollint
també i donant l’atenció d’urgències que ha estat
imprescindible, i també l’atenció oncològica. 

Hi ha hagut sobretot també una passa endavant a Atenció
Primària, que ha adaptat via noves tecnologies, també amb
atenció telefònica a pacients crònics, i amb l’adaptació
contínua a canvis de protocols; hem vist com els professionals
horabaixes i vespres estaven estudiant allò que havien
d’implementar al dia següents.

Llavors tothom ha posat de la seva part, tothom,
absolutament tothom. S’ha fet tot bé? No. S’ha fet tot
malament, com sembla que a vegades se sent en aquest
parlament? Clar que no, evidentment que no. Hi ha hagut
dificultats amb el material de protecció, sí que n’hi ha hagut;
hi ha hagut un mercat competitiu on tots els països, tots els

territoris es varen llençar a intentar solucionar les mancances
que hi havia, evidentment, i s’ha aconseguit dur material.
Aquest material no sempre ha estat adequat, s’han retirat
determinats lots, ja ho ha contestat la consellera; jo no li
demanaré sobre aquesta qüestió. Hi ha hagut problemes en la
distribució també per part de l’Estat, i hem de reconèixer, hem
de reconèixer i així s’ha fet aquí, que no hi va haver sempre...,
hi ha hagut qüestions logístiques de distribució o d’altre caire,
però sí que és cert que si bé hi ha hagut declaracions que s’han
reorientat, s’han demanat disculpes, etc., consellera, jo li ho
he alabat aquí en seu parlamentària, li ho he alabat, és cert que
aquesta concreta del material no s’ha redreçat, i sí que
demanaríem que de qualque manera això es pogués fer perquè
als professionals sanitaris això va generar tota una sèrie... una
polèmica, i lamentam que per una qüestió d’aquestes realment
hi hagi friccions, quan realment hi ha moltes altres coses
bones positives que li estic reconeixent que s’han fet per part
de la conselleria i de tot l’equip. Crec que hi ha moltes coses
en positiu. 

Cert que hi ha hagut les infeccions dels professionals.
Vostè  ja hi ha entrat i ho ha explicat. Jo no reiteraré les
preguntes que ja han fet companys anteriors, portaveus
anteriors, malgrat sí que estaven dins el nostre llistat. Els
professionals ho han donat tot, i ara afrontam una desescalada
amb un possible repunt que podria venir conformement es
vagin adaptant aquestes mesures de liberalització tant de
l’activitat econòmica com dels moviments. Aquest és el repte,
salvar vides en el temps que es reactiva l’activitat econòmica,
els dos platets de la balança que al final no són dos, que són
un, van tots dos junts.

Sobre el pla de la desescalada li voldríem demanar com es
planificaran les consultes a l’àmbit hospitalari, donat que hi ha
aquestes dificultats d’organització a la sala d’espera. Hem vist
que s’han distribuït les cadires de manera diferent, es farà amb
programació de matí i horabaixa, alternant consultes..., bé, si
tenen algun tipus de planificació en aquest sentit, que pensam
que sí. 

Una altra de les qüestions que també està generant dubtes
és com s’aplicarà el pla de teletreball a l’ib-salut; ja tenen
vostès, crec, qualque tipus d’esborrany i s’està fent feina en
aquest sentit, també per intentar adaptar aquestes modalitats
que han funcionat a altres àmbit de l’administració i que també
a l’ib-salut ja s’han implantat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Martín, ja du cinc minuts i mig.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Val, perfecte, gràcies, presidenta. El tancament de
l’activitat programada que s’ha hagut de fer precisament per
alliberar aquells llits que eren necessaris per atendre els
pacients contagiats de COVID i altres circumstàncies ha fet
augmentar, com és lògic i previsible, les llistes d’espera;
d’aquí a no res sentirem l’oposició queixar-se per aquesta
qüestió, supòs. Llavors li volíem demanar si s’estan plantejant
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reformar o modificar el Decret de garantia de demora; estan
mirant en aquest sentit de canviar la programació quirúrgica?
Quin tipus de mesures, encara que sabem que és molt prest per
pensar sobre això, però pensam que segurament vostès ja
tenguin qualque cosa planificada.

En el sentit de les vacances del personal també hi ha hagut
tota una sèrie d’inquietuds. Ens consta que s’ha arribat a un
acord en què es restableix el gaudi de permisos, reduccions de
jornada i llicències en els mateixos termes de concessió que
s’utilitzaven abans de la pandèmia; que es donarà prioritat en
la contractació d’aquells professionals que per motius de la
COVID-19 no s’ha pogut renovar el seu contracte; que es
redistribuiran les treballadores que per la seva situació..., bé,
han tengut tota una sèrie de circumstàncies, pensam que això
és la línia que s’ha acordat però voldríem que si és possible
ens ho confirmàs. 

També en aquest sentit es parla de l’estrès posttraumàtic
d’un percentatge de la població en la salut mental; és cert que
ara hem prioritzat salvar les vides, però pensam que també la
salut mental cada vegada més tendrà mancances, que es pot
veure... no direm desbordada però sí que pot tenir un augment
de pressió derivat no només d’aquest estrès posttraumàtic de
professionals o de la població, sinó també derivat de la
situació social en funció de com es vagi reactivant l’activitat
econòmica a les nostres illes.

Bé, fins aquí les preguntes que li volia fer. Reservaré per
al segon torn el temps que em pugui restar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entesos. Vostè ha exhaurit 7 minuts i 40 segons. Respon
la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Està clar que la reactivació
econòmica és un repte i que també sense salut no hi ha
reactivació econòmica. Per tant l’equilibri l’hem de trobar
entre tots i crec que en aquesta comunitat autònoma és cert
que hem tengut el protagonisme innecessari i involuntari de la
crisi sanitària inicial, però en aquests moments hem de centrar
molts d’esforços en aquesta recuperació econòmica i en
aquest suport social, sobretot, de tantes i tantes famílies que
ja estan patint.

Quant a l’activitat hospitalària i d’atenció primària, s’ha
recuperat un 30%. Es va començar la setmana passada,
l’anterior ja, amb un 30% d’activitat ordinària. El que s’ha fet
és que, des de cada un dels serveis dels hospitals, hospitalaris,
es planifica que aquelles consultes que els metges consideren
que es poden mantenir telefònicament es mantenen, i quan es
manté aquesta conversa amb el pacient, si consideren que s’ha
de traslladar a l’hospital idò es trasllada. És cert que les sales
d’espera és el lloc on es poden acumular més pacients, i per
tant són vulnerables i s’ha de tenir molta cura a mantenir
aquestes distàncies de seguretat. I ara benvinguda sigui també

la decisió de també poder tenir mascaretes, que s’ha pres ara
perquè tampoc no estava garantit en el seu moment poder
prendre aquesta decisió mesos abans, quan el material era més
escàs.

I sí s’està treballant en la programació d’horabaixes, també.
He de dir que hi ha molts de serveis hospitalaris, mèdics
hospitalaris, que ja fan activitat programada d’horabaixes, i per
tant pensam que també és una possible via d’eficiència.

Quant a les llistes d’espera no ens hem plantejat encara què
fer amb el Decret de garantia de demora. Hem de veure la
realitat d’aquestes llis tes d’espera. Avui parlava amb un
traumatòleg i em deia que les llistes d’espera, en concret
d’aquell hospital, no havien augmentat perquè pràcticament no
havien vist pacients, tampoc, a consultes ordinàries, però el
que sí és molt important i hem demanat és que es revisi molt
bé aquesta llista d’espera i es pugui donar preferència a qui
realment la té, i crec que és cert que encara no podem dir per
serveis com està la llista d’espera encara a cada un dels
hospitals. S’està encara estudiant.

I després estam contents i orgullosos també d’un tema que
no he comentat avui, que crec que sí hi vaig fer referència
l’altre dia, que va ser precisament la inquietud de molts
d’investigadors per poder investigar temes sobre la COVID, i
m’ha cridat l’atenció que no només són temes de laboratori
sinó que n’hi ha molts que estan..., bé, n’hi ha alguns que estan
relacionats amb determinants socials o amb afectació
psicològica o problemes psicològics o estrès posttraumàtic
a causa de la crisi de la COVID. Per tant també hi ha projectes
ja aprovats per l’IDISBA, que de fet aquesta setmana hem
ampliat, perquè teníem un crèdit inicial de 300.000 euros que
ens han permès ampliar perquè hi ha hagut més projectes que
s’han presentat, i crec que n’hi ha al voltant d’una quarantena
ja presentats per poder estimular els nostres investigadors en
aquests temes.

I a l’ib-salut, clar, a l’ib-salut i en general, a l’administració
general, el que hem vist és cert que el teletreball és possible,
i és possible a més fer-ho. Pens que des de la Conselleria de
Funció Pública s’ha fet moltíssima feina tant de cara al decret
llei com per pensar com poder mantenir aquest teletreball amb
mesures garantistes, per al treballador i també per a nosaltres,
o sigui per a la funció pública.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el
Sr. Ensenyat.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Molt bones tardes, Sra.
Consellera, moltíssimes gràcies per haver comparegut per
segona vegada, ho va fer una vegada davant el Ple o  la
Diputació Permanent, el Ple, i en menys d’un mes torna
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comparèixer a la comissió després de tota una sèrie de mesos
que sé cert que han estat ben intensos.

Jo un dia li vaig dir pels corredors, pels passadissos, li vaig
dir “no m’agradaria estar dins la seva pell” i li ho deia de cor,
perquè crec que han estat uns mesos amb una pressió damunt
molt forta tant per part seva com també del seu equip. Per tant,
vagi per endavant el nostre més profund agraïment per ser-hi
i per haver-hi estat.

Jo  sempre deia a la gent que es dedica a la política,
sempre..., a la gent que es planteja dedicar-se a la política
sempre li dic que hi ha un element d’inconsciència. És a dir,
quan a un li proposen si vol anar de candidat a batlle o si vol...,
si ho pensa molt no hi sol anar. I els que ens dedicam a la
política ens passa això, que si no hi hagués aquest element
d’inconsciència segurament no ens hi dedicaríem i te n’adones
quan ets enmig del fregat i enmig del marró, que, segurament,
deu ser el que li ha passat a vostè, no?, que hi deu haver pensat
més de dues vegades.

Crec que hem viscut una sèrie de mesos on hem anat vivint
diferents..., moltes coses, moltes coses, des de la por, des de
la prevenció, des de l’expectació, des que hem sentit moltes
veus crítiques que pareix que d’un dia per l’altres tothom sabia
absolutament de tot i no sabies molt bé a qui havíem
d’escoltar. Són moltes qüestions que haurem de... ho haurem
d’avaluar, això, en algun moment, traient evidentment les
conclusions tant d’allò bo com allò dolent perquè des del punt
de vista inicial, com vostè bé ha dit un parell de vegades, no
sabíem molt bé cap on anàvem, perquè era tot com a molt nou.
Això és una situació que ens ha agafat de manera sobrevinguda
i per tant, moltes vegades hem hagut d’anar improvisant i en
qüestions hem encertat i en altres qüestions... s’ha anat
descartant.

Jo entenc de totes maneres que sí que hi hagut tot una sèrie
de temps amb què la total i absoluta prioritat per part de les
administracions ha estat l’aportació de la salut de les
persones, però jo a dia d’avui tenc el meu dubte que això sigui
així.

És veritat, com li deia, que hem viscut molts de moments
i en el moment actual especialment des de la perspectiva
política veim que vivim un moment de tensió i de confrontació
i si no basta veure la manifestació dels “cayetanos” diumenge
passat al barri de Salamanca a Madrid, on es manifestaven
curiosament amb un crit que era el de “llibertat”. No sé si és
que ja s’han cansat d’estar a les ordres d’un govern “progre” i
comunista i ja n’estan tips i ja no poden pus o bé el què, no? 

Sí que em va cridar molt l’atenció que tots ben... tots ben
apropet un de l’altre, això sí, amb la bandera espanyola posada
per capa, no sé si... no ho he provat mai, un dia ho provaré per
ventura et dóna superpoders i te n’adones que ets immune al
coronavirus. No ho sé, crec que al Sr. Ortega Smith no li ha
anat... no li va anar molt bé la...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat, s’ha de centrar en l’objecte de la
compareixença...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, m’hi centro, m’hi centro,...

LA SRA. PRESIDENTA:

... sí però no es desviï...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... no parl de res pus més que de política i de sanitat, i de saber
anar pel carrer així com toca, amb les tres emes que ens
recomanen dia sí i dia també, Sra. Presidenta, tres emes,
després li demanaré a veure si sap quines són...

(Rialles de l'intervinent)

Per què ho deia això? Perquè precisament existeix aquesta
tensió entre el que són interessos econòmics i el que són els
interessos que són sanitaris. Jo per a mi els que tenen total i
absoluta prioritat són els sanitaris, aquests són els que han de
comandar i aquests són els que han de regir precisament també
l’economia. Sempre ho hem dit: una economia al servei de les
persones i unes persones al servei diríem del que és
l’economia.

I per tant i dit això, és a dir, nosaltres, el nostre grup i
especialment també amb la complexitat dels grups que donen
suport al Govern hem anat parlant de diferents iniciatives i
PNL que hem anat duent a terme, alguna d’elles amb prou
importància com instar el Congrés de Diputats a protegir la
sanitat pública mitjançant una modificació de la Constitució
Espanyola. És a dir, sí que hi ha els interessos de determinats
sectors que estan protegits a través de la modificació de
l’article 135 que es va produir anys enrere, però en canvi no
està blindada la salut com a dret fonamental de les persones a
través de la Constitució.

 I si hem après alguna cosa ha de ser aquesta: la
importància que té un sistema sanitari, una salut pública que
sigui de qualitat. I entenem que això és molt important i,
d’això, hem tengut ocasió de parlar-ne, de fet ja hem aprovat
alguna PNL, crec que n’hi ha alguna més que està pendent que
es pugui tractar, però crec que -com deia abans- si alguna cosa
hem après és aquesta.

I com que ja hem deixat d’aplaudir a les vuit del vespre,
vàrem fer un aplaudiment final, i com tenim memòria de peix
moltes vegades com a societat passam pena, o jo almanco pas
pena que d’aquí mig any o d’aquí un any la gent ja no recordi
per què sortíem les vuit a aplaudir, que no se’n recordi ni de...,
bé, la música serà mal de fer que l’oblidem, el Resistiré crec
que més o manco tothom ja la té un poc avorrida, d’aquesta
segur que ens en recordarem, però no exactament de per què
sortíem a les vuit.
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Per tant, crec que això és important, mai no perdre de vista
per què hem sortit durant tot aquest temps a les vuit del
vespre. I ho dic especialment en sentir parlar determinades
persones que vénen de grups polítics que no acaben de creure
en els serveis públics i que quan governaven en el seu moment
es dedicaren ni més ni manco que a desmantellar-los. 

Per tant, està bé sortir a les vuit, està bé aprendre dels
errors, està bé aprendre del camí que hem fet i crec que hi
haurà un abans i després, i aquest després ha d’estar marcat
sobretot per aquest blindatge dels drets fonamentals de les
persones.

I ara un altre tema que ens fa passar molt pena també, què
passarà el dia que hi hagi una vacuna? Perquè si... hi hauria una
situació dramàtica o si hi pot haver una situació dramàtica és
que algú, algú, es fes d’or damunt el patiment del personal
sanitari de tots aquests mesos i molt especialment dels que
han quedat pel camí. Crec que això socialment i des del punt
de vista històric seria imperdonable i això ha passat moltes
vegades. Basta recordar evidentment casos com el de la vacuna
de l’hepatitis C mateixa, el preu que això evidentment té a
nivell de mercat que moltes vegades l’usuari no se n’adona
perquè ho paga directament l’administració pública o la grip
A o moltíssim... o la mateixa SIDA.

Per què ho dic, això? Perquè l’altre dia hi va haver una
reunió entre Trump, Donald Trump que és aquell gorà que
tenen de president als Estats Units que cada vegada que parla
puja el pa, que precisament estava reunit amb les principals
indústries farmacèutiques del país, la qual cosa ens ha de fer
passar molta pena i això com a societat democràtica i avançada
també evidentment ens ha de fer caminar.

I en aquest sentit també aquesta comissió fa feina, és a dir,
s’està preparant, per cert a petició de la Plataforma per la
defensa de la sanitat pública, una PNL on s’insta Madrid a
aquesta comissió que regula els preus dels medicaments, que
prengui part activa en aquesta batalla contra les multinacionals
farmacèutiques.

Per tant, respecte d'una i d’altra, en una sí que li diré que és
veritat que s’ha de blindar la sanitat pública via Constitució,
però això vol dir evidentment fer moltes passes. Jo li ho dic
perquè li ho he de dir, però estic convençudíssim que vostè
pensa com jo. Evidentment tot  això passa per ja donar
seguretat laboral a tot el personal sanitari que tenim fent feina
en aquesta comunitat autònoma. No ens pot passar el que ha
passat a Madrid que en un moment donat en què es fa un
hospital de campanya a IFEMA es contracta tota una sèrie de
professionals i una vegada que això acaba aquests
professionals se’n van cap a casa seva amb una mà davant i
l’altre darrere, i fa dos dies que fèiem mamballetes. Aquí no
ens pot passar i estic convençut que això no ens passarà aquí. 

Per tant, hem de seguir avançant en aquest sentit quant al
que és donar estabilitat laboral als professionals de la nostra
sanitat.

Vostè sap perfectament, ho sap tant com jo, que tenim un
percentatge altíssim encara d’interinatge dins el nostre
personal. I sap perfectament que el sou base no és el que
hauria de ser i que un personal sanitari per poder arribar a un
sou mínimament mitjà ho ha de fer a través de complements,
ho ha de fer a través de carrera professional i ho ha de fer a
través d’hores extres moltes vegades, quan el que caldria seria
evidentment que aquest sou base no fos tan baix com és a dia
d’avui; crec que en aquest sentit vostès ja han fet tot un camí
per recórrer, imagín que la crisi d’aquests mesos passats va
paralitzar aquest procés, però sí que m’agradaria saber com va
aquesta qüestió.

Per altra part, i seguint amb aquest binomi entre la cosa
pública i la cosa privada, hem vist que, especialment quan
parlàvem de residències de gent major, hi ha hagut unes
diferències abismals entre el nombre d’infectats que hi ha
hagut a una banda i el nombre d’infectats  que hi ha hagut a
l’altra. És ver que, així com la diferència entre sanitat pública
i sanitat privada és que, havent-hi una sanitat pública molta
gent va a una sanitat privada com a una opció, però no, en
canvi, quan van a una residència privada moltes vegades és que
no hi ha una plaça a una residència pública i moltes vegades no
els queda més remei que anar a una residència privada.
Segurament això a determinats grups polítics no els convé fer
moltes residències, perquè si hi ha residències privades és
perquè qualcú ha pensat que aquí hi pot haver negoci, perquè,
si no, no n’hi hauria, entre d’altres coses.

Per tant, jo sé que vostès...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Ensenyat?

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí?

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha exhaurit deu minuts, només l’inform. N’hi queden cinc.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Me’n queden cinc encara, o no?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, n’hi queden cinc.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Ah, m’havies espantat. Aleshores, jo li deman, perquè és
ben cert que una cosa és una persona que perquè no té una
plaça a una residència pública l’envien a una privada i l’altra és
aquell que ha pensat que darrera una residència privada hi havia
una font de negoci; per tant, és vera que la comunitat autònoma
ha hagut d’intervenir de facto unes determinades residències
privades, per tant, això quin cost ha tengut i aquest cost qui
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l’assumirà? És a dir, i una altra pregunta, quan aquestes
empreses privades havien de menester material de protecció
de qui era obligació facilitar aquest material de protecció
d’aquestes residències privades? Això també és una altra de
les preguntes que li vull fer.

Bé, i vist que gairebé he exhaurit el temps, vull acabar com
he començat, generalment solen arribar primer les garrotades
que les ditades de mel, i li ho dic per l’experiència d’un que
n’ha rebudes moltes de garrotades i poques ditades de mel. En
moltes qüestions l’hauran encertada i en altres hauran hagut de
rectificar, això depèn el mateix fet de la condició humana, i
generalment només és qui fa coses qui s’equivoca, qui no fa
res generalment no se sol equivocar mai.

Per tant, enhorabona, molts d’ànims i especialment ho
transmeti a tot el seu equip i a tota la gent de darrere que són
els que s’hi deixen la pell cada dia.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares,
com a primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Ribas.

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

Presidenta, he de contestar jo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ai, perdonau! No, no, no, ha de respondre la Sra.
Consellera, disculpin.

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

Gràcies, presidenta. Jo, quan em demanen..., ara ja... avui
una persona m’ha dit, quan li he demanat com estava, m’ha dit:
que no podia anar millor. I crec que és una bona resposta per
a cada dia, per tornar una resposta positiva; però és cert que hi
ha moments molt intensos, però també hi ha moments de
moltíssimes oportunitats, també hem de dir que hem vist
accelerar processos que no havíem aconseguit en anys, per
exemple les receptes de MUFACE, MUGEJU i ISFAS no hi
havia manera que aquesta recepta fos electrònica i ara jo ho és,
o sigui que el que no ha estat possible en anys, en aquests
mesos hem pogut en determinats projectes -em sap greu no
veure’l- hem pogut també accelerar. Per tant, crec que també
hi ha moments de moltes oportunitats.

I ara el que hem de fer és aprendre i, com vostè molt bé
deia, no oblidar, no oblidar determinades coses, i aquí som per
recordar-les.

A mi, quant a una reflexió  que ha fet, és vera que crida
l’atenció que quan es parla molt d’un tema hi ha molts
d’opinadors i això és la condició humana i la naturalesa que hi

ha molts d’opinadors; jo crec que com més opinadors hi ha
que creuen que en saben molt, contrasta molt amb aquells que
realment en saben que diuen que en saben molt poc, el que
m’he trobat és que la gent més tècnica, els professionals que,
en teoria, més formats estan i més informats amb criteris hi
estan, doncs reconeixen que en saben poc.

Jo sempre lament les tensions i les confrontacions perquè
pens que tots intentam fer-ho el millor possible dins el nostre
àmbit, i tots, vostès com a diputats, jo ara mateix al Govern,
però crec que tots som aquí, com deia, crec que un poc
inconscients quan em deien de repetir legislatura, jo deia és un
poc una inconsciència més que una enhorabona, perquè dius,
bé, doncs sap el que suposa, però també tenim aquesta
oportunitat de tenir un sistema sanitari de qualitat. I crec
sincerament que els aplaudiments a les vuit han de continuar,
jo ho procur, també hi ha un moviment a les xarxes perquè
continuïn, perquè si queden diluïts doncs no tendria sentit.

Quant a la regulació del preu dels medicaments, crec que
també el ministeri fa bona feina en aquest sentit; s’ha
aconseguit posar, topar el preu, per exemple, per al tema de
les mascaretes i l’hidrogel, que és important.

I en les vacunes, és cert que surten normalment amb preus
prou elevats, però quan després es converteixen en estratègies
de protecció de la població solen ser més econòmiques, tot i
així doncs ja crec que podrem preparar una partida i serà una
bona notícia. Però a mi de vegades també em sap greu, no es
pensin que no, perquè tot el que gastam nosaltres doncs sabem
que s’ha de deixar d’invertir en altres àrees, també molt
necessitades.

I vostè ho deia, jo crec que es fa una molt bona feina des
de Serveis Socials en intentar augmentar les places públiques
també de les residències, i tenim molta il·lusió en un projecte
com Son Dureta el qual suposa, a més d’hospitals d’atenció a
la cronicitat, una residència, i tant de bo que puguem fer un
model integrador que seria, crec, un bon exemple per a tot el
país.

Quant a l’interinatge, és cert, vàrem començar la
legislatura amb un 50% de plantilla interina o eventual, això és
un percentatge altíssim, jo me’n record en els primer
interterritorials, el meu company d’Extremadura tenia un 17%,
això vol dir que nosaltres necessitàvem donar més seguretat.
És vera que continuam tenint molt d’interins, afortunadament
les oposicions més nombroses se celebraren, però com que
ara també està aturat el procés d’oposició, doncs no hem
pogut continuar amb les oposicions, que serà de les primeres
coses que puguem reactivar tot d’una que es puguin mantenir
les distàncies de seguretat, però també fer tots aquests
exàmens per donar estabilitat, i seguretat també.

I quant a la intervenció a residències privades, n’hem
hagudes d’intervenir dues, també com deia hi ha 50 i busques
de residències a Balears, i hem tengut els problemes més a 7
residències, a dues més que a les altres cinc també. Però això
també ens ha de fer posar..., no llevar del radar aquest
col·lectiu vulnerable, i crec que mereix una profunda reflexió
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en tots els sentits per poder dotar i exigir més mitjans a totes
les residències que atenen gent gran, que és gent realment
molt, molt vulnerable, i tampoc no hem de deixar de fer feina
en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, com a
primera o única intervenció, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Sra. Gómez, creo que mi intervención,
hoy aquí, es muy previsible y muy predecible, y lo es porque
en nada ha mejorado la gestión de la consejería que usted
dirige desde la última vez que compareció usted aquí, sino más
bien lo que ha ocurrido es que hemos conocido datos que
revelan la nefasta gestión que ha llevado a cabo durante esta
emergencia sanitaria.

També es previsible mi intervención porque ya le  he
formulado antes diferentes preguntas y solicitudes de
documentación, tanto por escrito como desde esta misma
tribuna, en su última comparecencia, y aún hoy sigo esperando
su respuesta.

Yo insisto en que me conteste ¿en qué momento fue usted
consciente de la gravedad de la situación? Le recuerdo que el
12 de febrero usted nos decía en esta misma comisión que el
coronavirus era un ejemplo de coordinación constante y
permanente y que el coronavirus no era más grave que
cualquier gripe, un ejemplo de coordinación constante y
permanente entre este gobierno y el gobierno del Estado, y
que el coronavirus no era más que cualquier gripe, eso fue el
12 de febrero. Pero dos días antes, e l coordinador de las
alertas y emergencias sanitarias de España, el Sr. Fernando
Simón, ya había firmado un informe donde se reconoce el alto
riesgo de contagio del coronavirus y su alta letalidad.
Entonces ¿quién nos mintió, usted? ¿O es también usted una
víctima de la desinformación y de las mentiras del gobierno de
Sánchez?

Porque aquí lo que está claro es que no ha habido
suficiente previsión para proteger a los sanitarios. ¿A usted le
parece que ha habido suficiente protección?

El informe del Sr. Simón decía, y se  lo voy a leer
textualmente, porque usted debería conocerlo, e l día 12 de
febrero, porque decía que había mucha coordinación; pues
decía: “El coronavirus no solo no es una gripe, sino que
resulta muy contagioso. Su tasa de letalidad es alta y causa
graves complicaciones a un porcentaje elevado de infectados”,
el 10 de febrero firmó esto el Sr. Simón. Y usted nos dice que
es una simple gripe, dos días después.

¿Ha pedido ya la dimisión de quienes le mintieron y le
ocultaron la información o es que está usted también metida
en el ajo?

Y por su irresponsable gestión, de la que, salvo que nos
diga lo contrario, es corresponsable con el Gobierno de
España, hemos tenido una pandemia absolutamente
descontrolada que, según el estudio de seroprevalencia del
Gobierno de España, que usted ha mencionado antes, habría
infectado en Baleares a más de 28.500 personas, bastante
lejos, por cierto, de los 2.000 contagios reconocidos apenas
y diagnosticados por su consejería.

Ustedes, lejos de prepararse para afrontar la situación,
siguieron con su fiesta ideológica, y llegó la pandemia sin
estar preparados, dejando a nuestros sanitarios y al personal
que trabaja en los hospitales y en los centros de salud
completamente desprotegidos. Hasta el punto de llegar a
recomendar que no usasen mascarilla en el hospital,
sencillamente porque no podían suministrarlas, porque no
tenían. ¿Reconoce usted que su consejería ha indicado al
personal que trabaja en hospitales que no es necesario usar
mascarilla para circular por el hospital?

Porque yo tengo en mi móvil una fotografía de un cartel,
con el membrete del hospital de Son Espases, donde dice
textualmente: “No necesitáis el uso de la mascarilla si
circuláis por el hospital, en la cafetería, cuando usáis el
ascensor, cuando repartáis el material, lencería, fungible, etc.”
Y ahora resulta que, a partir de mañana, es obligatorio usar la
mascarilla en todos los espacios públicos, y usted decía a los
trabajadores de la salud pública que no se las pusiesen en el
hospital. Eso se merece, como mínimo, el cese, por
incompetente, de la coordinadora del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales del ib-salut.

Pero es que no solo ha habido mala gestión en la fase
previa a la expansión masiva del virus y que no supieron prever
ni evitar, sino que, una vez reconocida la situación, por
supuesto, tras las manifestaciones ideológicas para mayor
gloria del sectarismo social-comunista que dirige este país,
pues resulta que su gestión ha ido de mal en peor: las
trabajadoras de admisiones del hospital de Son Espases han
tenido que protegerse con fundas para folios, mientras les
decían que no usasen mascarillas porque no las necesitaban. Y
para colmo, nos enteramos hoy, en un medio de
comunicación, en medio de toda esta tragedia, que este
gobierno ha pagado 8,2 millones por mascarillas a
empresarios con sociedad offshore en Panamá y Malta; 6
millones de euros a través del despacho de un histórico
miembro del PSOE balear, como ya ha introducido otra
diputada en un turno anterior, un histórico miembro del PSOE
balear, que es el mismo partido político que gestiona la
Consejería de Salud que usted dirige, ¿un abogado importando
mascarillas y material sanitario? ¿Me puede explicar eso?
Porque yo le pedí, hace ya tres semanas, copia de los
contratos de suministro del material sanitario formalizados
por su consejería durante marzo y abril, y aún espero que me
remita usted la documentación, a la que tengo legítimo
derecho a acceder, por ser diputada de esta cámara, para
ejercer mi función de control a este gobierno, que es para lo
que me han elegido los ciudadanos de estas islas y para lo que
estamos aquí, entre otras cosas.
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Y mientras se piensan ustedes si me envían o no la
documentación que les pido, que son contratos de suministro
del material sanitario y contratos de intermediación para
adquirir material sanitario, le pido aquí que nos explique qué
tipo de contratos, cuántos y mediante qué procedimiento de
los que están previstos legalmente se ha llegado a contratar a
un abogado, afiliado al PSOE, para adquirir material sanitario
por valor de 6 millones de euros, en vez de recurrir a los
proveedores habituales de la consejería o del Servicio de
Salud de Baleares. O bien, en caso de que no sea un contrato
de suministro, como parece ser que ha explicado ya, entonces
¿cómo justifica usted el contrato de intermediación? ¿Es
necesario un contrato de intermediación cuando se compra
material sanitario? ¿El resto de contratos de suministro de
material sanitario llevan aparejado un contrato de
intermediación?

Y encima nos dice que, claro, que el material conseguido
a través de esa abogada china que trabaja en el despacho del
abogado del PSOE, pues resulta que es más barato que el de
otras empresas suministradoras, pero es que el intermediario
no adelanta ni un euro, ni asume ningún riesgo, es que son
contratos diferentes con contenidos diferentes. Y eso
teniendo en cuenta que lo barato a veces sale caro, ¿podría
indicarme el importe exacto que se le ha pagado a esta
abogada por hacer de intermediaria y no de suministradora?

Desconozco los acuerdos comerciales que tengan
pactados entre ellos los abogados del despacho del Sr.
Lafuente, pero le adelanto que lo habitual suele ser participar
en los honorarios de los abogados que están asociados, lo
desconozco en este caso; en cualquier caso, la intermediación
lo que sí que sé es que no es necesaria si acude uno a un
suministrador directamente.

Usted ha dicho que disponía de múltiples contactos de
empresas importadoras y va usted a elegir a un intermediario,
¿desde cuándo el Govern balear paga comisionistas para
contratar con un suministrador?

Todo esto en cuanto...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Ribas, ha exhaurit deu minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

D’acord, gràcies. Todo esto en cuanto a lo  que hemos
vivido y padecido hasta ahora de su gestión, pero también
podría usted explicar muchas cosas que hacen prever que el
futuro tampoco es nada prometedor para su gestión, ¿es cierto
que el ib-salut ha anunciado ya que no va a contratar a muchos
residentes de los que están terminando, ni siquiera a muchos
de los que se lo habían prometido, como internistas y
pneumólogos, que durante la pandemia han hecho más horas
que un reloj, que, por supuesto, no les han pagado? ¿Piensan
ustedes retribuir al menos todos los turnos que han doblado
los profesionales de la salud, porque muchos doblaban turno
porque desde el ib-salut se les informó que, pasada la

pandemia, se les devolverían las horas? Pero ahora, sin
contrato, ya no hay horas que devolver.

Y en Primaria, ¿van a contratar a los que acaban?

Por último, también quería apuntar que tal vez aquí haya
diputados más preocupados por la existencia de una bandera,
que es un símbolo de unidad de nuestro país, que por la nefasta
gestión que ha llevado a cabo el Gobierno autonómico que ese
mismo diputado está sustentando, veo que los homenajes a
etarras en Navarra o el funeral del Sr. Anguita no son
preocupantes en cuanto a riesgo de propagación del virus de
Wuhan, pero, en fin, es el viejo sectarismo en el que yo no voy
a entrar porque yo sí que estoy preocupada por la gestión de
este govern y por cómo se está propagando este virus, sin
ningún tipo de control y sin ningún tipo de eficacia por parte
de esta consejería.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, ai!,
perdona.

Respon la consellera. No sé que em passa avui!

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

Gràcies, Sra. Presidenta, em vol tenir callada, que sap que
parl molt.

Sra. Diputada, yo no sé lo que usted llegaría a decir en un
comunidad autónoma, en otra comunidad autónoma, porque le
hago saber, por si no lo sabe, como suele decir usted, que
somos una de las comunidades autónomas con menos casos.
Aunque solo haya uno, pero, de profesional contagiado a mí ya
me duele, pero también somos una de las comunidades
autónomas donde hay menos profesionales contagiados.
Somos una de las comunidades autónomas donde los pacientes
han tenido que ingresar menos y hemos podido mantener la
mayor parte del tiempo los hospitales con un 50% de camas
libres. Somos una de las comunidades autónomas donde
hemos tenidos menos pacientes en las unidades de críticos y
donde hemos podido garantizar el tratamiento de estas
personas permanentemente. 

Entonces, ¿de qué gestión estamos hablando? No sé, o sea,
a lo mejor vivimos en mundos paralelos, a lo mejor vivimos en
mundos paralelos, Sra. Diputada, pero la realidad es ésta, la
realidad es ésta. Y se lo he dicho antes, afortunadamente..., o
lo he explicado antes, afortunadamente, esta enfermedad, en
el 80% de los casos, son síntomas leves, son síntomas leves,
y muchas personas han estado en su casa y no se les ha hecho
prueba de COVID, se está haciendo ahora, pero no se ha hecho
durante un tiempo, porque no dábamos abasto, se ha tenido que
priorizar el número de pruebas. También somos una de las
comunidades autónomas donde se están haciendo más pruebas
serológicas y más pruebas diagnósticas.
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En cualquier caso, no somos una comunidad autónoma que
esté a la cola de nada en este  país. Y yo no me quiero
comparar con los demás, he evitado mucho porque, digo,
tengo muchísimo respeto por todos mis compañeros que les
ha tocado gestionar situaciones muy complicadas, más
complicadas que las que hemos vivido en esta comunidad
autónoma en la mayor parte de las veces; pero hemos tenido
que hacer muchas cosas que tampoco sabíamos hacer o
tampoco sabíamos cómo hacer: dar apoyo a los puertos y
aeropuertos es una competencia de Interior, normalmente;
estamos dando apoyo a puertos y aeropuertos, más de 50.000
persones han sido por lo menos valoradas por profesionales
en puertos y aeropuertos, ¿de dónde salen estos
profesionales? O sea, ¿se pueden poner por un momento en el
contexto actual? La crítica fácil es fácil, pero no es la verdad,
o sea, muchas de las cosas que usted ha dicho no son verdad.

Yo en el mes de febrero le dije lo que sabía,
modestamente, y repito y vuelvo a repetir que sé muy poco, y
de cada vez sé menos porque creo que hace falta mucha
investigación todavía. He reconocido aquí que al principio
decíamos que la enfermedad no se contagiaba, nos decían,
según lo que había pasado en China, cuando las personas no
tenían síntomas, y ahora se ha demostrado que sí, y eso es un
grave problema. En aquel momento decíamos, si esto pasara
con personas asintomáticas, tenemos un problema, porque
entonces desconocemos la transmisión, y la transmisión así
y todo ha sido baja. En esta comunidad autónoma se han
tomado medidas de confinamiento y en este país, en este país,
y por un gobierno al que usted aborrece, pero por un gobierno
que ha tomado una serie de medidas de confinamiento mucho
más estrictas que el resto de los países. A lo mejor usted
admira al Reino Unido o a Estados Unidos o lo que se está
haciendo en muchos países donde gobierna... no sé muy bien
como tildar las personas que están gobernando en este
momento, tomando decisiones absolutamente irresponsables
que están llevando a la muerte a la gente.

Pero en esta comunidad autónoma, Sra. Diputada, desde el
primer día del inicio de la crisis, que hemos podido ir
tomando decisiones, hemos tomado las decisiones que hemos
considerado oportunas. Y el 15 de febrero, o el día de febrero
que me ha dicho, dije lo que sabía y hoy digo lo que sé, que es
muy poco, le vuelvo a decir, es muy poco, ¡ojalá pudiera saber
mucho más! Pero ni miento ni engaño, esto lo pueden tener
muy claro. Llevo muchos años ya en el sistema sanitario
público como para que se me pueda pasar esto por la cabeza.

Parece que soy yo la que voy decidiendo... y ¡ojalá!, ya le
digo, ¡ojalá!, porque más de un comentario he hecho esta
semana al respecto sobre la protección que yo le pondría a los
trabajadores, pero no soy yo, Sra. Diputada, también para esto
existe la ciencia, la evidencia, los técnicos y los servicios de
prevención de riesgos laborales, que también, con la
información que tienen, intentan tomar las mejores
decisiones, las decisiones que consideran oportunas en ese
momento. 

Le he comentado antes, un amigo mío, un compañero mío
me estuvo explicando un caso en el que no tomó medidas de

protección, porque él iba a otro tema. ¿Qué tenemos que
hacer? Pues tenemos que ir adoptando a medida que va
pasando el tiempo y que vemos que las decisiones se tienen
que ir acompañando de otras medidas, y eso es lo que se ha
ido haciendo en esta comunidad autónoma.

Porque, como usted dice, parece que aquí todo es más
dramático que en cualquier otra parte, yo creo que,
afortunadamente, los ciudadanos tienen sensación de control,
de que este gobierno ha controlado, y estamos liderando la
desescalada en este país, con Formentera a la cabeza, pero
hemos entrado en fase 1 en principio sin excesivos problemas,
con toda la prudencia, porque mañana podemos tener un brote
o un rebrote. Por eso, apelamos continuamente a la conciencia
social.

No voy entrar yo en actitudes de determinados partidos,
pero creo que me parecen algunas muy irresponsables, como
ha comentado antes el diputado de MÉS. 

Yo llevo cinco años como consellera, no he dejado de
contestar a una sola pregunta, lo único que les he dicho es,
¿pueden entender que en estos momentos la mayoría de las
personas que están trabajando están volcadas en atender a la
crisis, en dar la máxima seguridad a los ciudadanos? Pues
hemos llegado hasta donde hemos podido llegar, pero no se
preocupe, no se va a quedar ni una sola pregunta sin contestar,
he contestado muchísimas, he firmado muchísimas preguntas
en relación al tema de la COVID, pero tienen su trámite
parlamentario también las preguntas escritas. Yo he firmado
un montón ya de los diferentes grupos, supongo que les
llegarán las respuestas, pero yo no dejaré de contestar una sola
pregunta y si no tenemos la información, o no procede, se lo
diremos también, pero por supuesto que tiene usted derecho
a la información y no la dejaremos de contestar.

Usted me decía, los proveedores habituales. ¿Usted cree
por un momento que si los proveedores habituales, los que
nos sirven habitualmente el material, hubieran tenido
capacidad de darnos, de suministrarnos el material, que hemos
multiplicado por 500 en algunos casos, nosotros hubiéramos
tenido que ir a comprar a China, usted lo cree por algún
momento? O sea, ¿qué es una apetencia ir a comprar a China
o ir a la India o ir al país, al lugar donde se produce que se está
comprando desde el Servicio de Salud?

Y sí, Sra. Diputada, el mercado es muy complicado, muy
complicado, mucho. Esto creo que lo sabe usted mejor que
yo, aunque quiera parecer que no, esto usted lo sabe mucho
mejor que yo. Los trámites que se tienen que hacer a nivel
empresarial con un gobierno que tiene una normativa
completamente diferente, un idioma diferente y todo
diferente, pues, ¿qué quiere que le diga? Nos ha ido bien, nos
ha ido bien tener personas intermediarias. ¿Se podría haber
hecho sin? No lo sé, a lo mejor mucho más tarde, a lo mejor
mucho más tarde. Hay comunidades autónomas en que el
material ha llegado mucho más tarde. Ya le digo, yo odio
compararme porque todos hemos sufrido, pero yo sé que hay
comunidades que han sufrido mucho más que nosotros.
Entonces, esta es la realidad. 
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A mí lo que me molesta es que parece que a usted le sepa
mal que en las Islas Baleares hayan ido las cosas bastante bien.
Ya le digo, con una persona fallecida y con un personal
contagiado para mí ya no han ido bien, pero que han ido
muchísimo mejor que en otros lugares. Entonces, que estamos
en una situación de pandemia, que es una crisis a nivel mundial
y que podemos cometer errores y los hemos cometido, claro
que los hemos cometido. Y ojalá hace dos meses hubiéramos
sabido lo que sabemos hoy, y ojalá hoy supiéramos lo  que
sabremos dentro de dos meses más, que va a ser muy
diferente, muy diferente.

Y evidentemente, usted ha hecho una referencia al personal
sanitario, el personal sanitario que ha hecho horas de más o se
le da o se le retribuye. Y siempre hemos sido prudentes y
evidentemente tenemos que contratar aquellas personas
necesarias, claro  que sí que tenemos que contratar aquellas
personas necesarias, y tener, vamos, todas las consideraciones
con nuestros trabajadores, hoy, mañana y la semana pasada
también.

Gràcies, presidenta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per
acompanyar-nos i contar-nos tot allò que va fent feina perquè
a vegades ens agradaria també saber molt més. Vostè ha dit, jo
sabia molt poc y también ahora sé menos, li ha dit a la
companya de VOX, imagini nosaltres si en sabem poc
d’aquesta història, tot i que ens interessa moltíssim perquè
d’una manera i de l’altra, des de qualsevol perspectiva, hi
estam implicats i podem ser víctimes d’aquest virus i també
per la nostra responsabilitat política.

Nosaltres no en sabem gens, el que sí sabem fer és fer
resums i fer preguntes, això sí que amb 30 anys d’exercici de
la meva professió és el que he après sobretot i també tenir una
mica de criteri. Vostè ha dit, m’ha fet gràcia, ja fa tanta estona
que per a mi el meu comentari quedarà caducat perquè, és clar,
com que som dels darrers o de les darreres de tots els grups
parlamentaris, ha dit, tremol quan si titulen aquí o retallen allà,
és vera, de vegades passa, però hem de pensar que en un 90%
els periodistes titulen bé i tallen on toca, encara que els seus
editors els diguin en 20 segons m’has de resumir la
intervenció, per exemple, de la consellera. 

Li hem de dir també..., bé, he saludat l’equip, no sé si l’he
saludat, però el salut una altra vegada, benvinguts i gràcies per
la feina, vostè ha parlat d’extenuació, jo ho crec, crec que fan
feina fins a l’extenuació i això s’ha de reconèixer, crec que fan
feina vostès, crec que fan feina els sanitaris, el personal
sociosanitari, crec que fan feina els que fan feina als súpers
els quals han de duplicar la feina perquè han de netejar i entre
una cosa i l’altra també els ha vengut de nou i han de protegir.

I sobretot em vull quedar, d’inici, amb una frase que m’ha dit
avui de matí una senyora: “és que hem de tenir cura uns dels
altres”, també em vull quedar amb aquesta lectura positiva,
perquè avui una dona m’ho ha dit, i diu: “és que, és clar, hem
de tenir cura uns dels altres”, i és clar ella feia net, bé, he anat
a comprar i feia net per tenir cura de tots.

Dit això, un record, com ja han dit els meus companys,
pels casos que hi ha de COVID-19, pel número de morts,
nosaltres teníem 219, vostè ha dit 221, que supòs que ja té les
dades més actualitzades, però també celebram els recuperats
que són 1.537, o tal vegada o hores d'ara algun més.

També li vull dir, ja d’entrada, ja hi haurà temps per a la
crítica, o almanco per a les preguntes, que pensam que a les
Illes Balears s’ha fet molt millor que al Govern central. Jo
crec que a Pedro Sánchez l’han de convidar a l’estiu, quan tot
això passi si ha passat i li facin un curset, perquè crec que sí
que ha improvisat i que no és fàcil, jo crec que no és fàcil,
però crec que a qualque moment li ha tremolat la mà, quan no
li hauria d’haver tremolat, i també comprenc que aturar un país
és una gran responsabilitat que no es pot prendre d’un minut
per l’altre.

En qualsevol cas, e l passat no ens interessa, aquí s’ha
insistit molt per part d’alguns partits polítics a repassar el
passat, és important, però també volem comprendre que és
difícil i que ha estat molt complicat, com vostè deia, no en
sabíem gens i ara en sabem menys, però bé, si que hi ha hagut
una manca de material de protecció; hi va haver algunes
partides defectuoses, ja ho ha explicat, és que podria gairebé
no intervenir, perquè moltes de les coses que li he de demanar
les ha contestades i no crec que em contesti massa més; hi ha
hagut ineficiència inicial dels protocols; manca de proves
diagnòstiques.

El que no podem, que vostè no ho ha fet, i li agraeix, és
negar l’evidència d’una realitat, i  tampoc serem
malintencionats quan parlam d’algunes declaracions que han
indignat la comunitat, però entenem que vostè ha demanat
disculpes per activa i per passiva. Però bé, em botaré aquesta
part, quan vengui el Sr. Palomino ja li demanaré a ell, que hem
demanat la seva compareixença, així que no l’atacaré per aquí.

Segons les dades facilitades per la seva conselleria, 350
dels contagiats per la COVID-19 fins dia 17 de maig són
professionals sanitaris , ara suposa un 17,5% del total de
contagiats a les nostres illes. Pensam que també aquesta xifra
ha davallat considerablement, pensam també perquè hi ha hagut
més protecció. A dia 20, 72 casos positius actius i 119 en
quarantena. Com valora aquestes dades? M’agradaria saber-ho,
vostè ja ho ha dit, però jo li he de demanar, perquè si no, com
deia, no importaria gairebé ni que intervingués.

Respecte de la situació a les residències de gent gran, a
data de dia 17 de maig, 7  nous casos positius, entre
treballadors. A dia 20, 72 usuaris amb contagi actiu, 188 han
superat la malaltia i 87 persones han mort. En el cas dels
treballadors, 44 contagiats actius i 128 que s’han curat. 87
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morts d’usuaris de residències de gent gran són molts de
morts, quina valoració faria d’això?

Pel que fa al present, Balears es troba en fase 1,
Formentera ja en fase 2, nosaltres segurament dilluns, si tot va
bé, podrem ja fer qualque capfico, estarem en fase 2, estarem
més contents, més relaxats, ens podrem relacionar, tot això
amb totes les mesures de protecció  que nosaltres en som
conscients. Voldria saber si ho tenim tot previst i si estam
realment preparats; sobre el paper sí, perquè el paper tot ho
aguanta, tot ho tenim clar, però estam preparats, la ciutadania
està preparada, nosaltres estam preparats? Ho tenim assumit?
Han destacat aquí la responsabilitat dels ciutadans i ciutadanes
d’aquesta terra, és vera, ens vàrem confinar i vàrem fer molta
més bondat de la que nosaltres mateixos podíem esperar, però
estam preparats per això? Perquè duem, és clar, molts de
mesos, no és el temps que aguantes la tassa que pesa, o sigui,
no és el que pesa la tassa que ja ho he dit qualque vegada, sinó
és el temps que l’has d’aguantar. Ara ens amollen i jo no sé
com anirà.

Una altra pregunta, per què romanen tancades les unitats
bàsiques de salut? Li trasllat també preguntes que ens han fet
al grup parlamentari, és a dir, hi ha unitats bàsiques de salut, li
puc posar..., bé, no li posaré exemples, però hi ha poblacions
que les tenen tancades, si és perquè no han vengut turistes sí,
però és que també hi ha poblacions d’interior que les tenen
tancades i ja els podrien tenir obertes. I, a més a més, hi ha un
rumor que cada vegada és més gran, nosaltres no ens movem
per rumors, per això m’estim més demanar-li directament, que
és perquè esperen que hi hagi qualque rebrot i que les guarden
per si hi ha un rebrot. A mi em sembla una teoria una mica
surrealista, però m’agradaria que ho aclarís a les persones que
ho pensen, si és que aquestes unitats bàsiques es guarden per
si hi ha un rebrot en el futur.

Pel que fa al personal contractat, ja ho hem parlat.

En aquests moments a quins perfils es practiquen
concretament les proves PCR? Crec que ho ha contestat
també, però sabem que ha fet cribratge a les residències de
gent gran, que en fan a tot el personal sanitari. Nosaltres
celebram que s’hagi incrementat, també pensam que s’ha
arribat tard, però fins on pensen arribar? Ens deia aquí la
darrera vegada que no era recomanable fer tests a tothom,
perquè si avui estàs bé, et confies, però resulta que d’aquí una
setmana no estàs bé, que podríem estar fent tests tot el dia,
ens va dir. Però a veure si aquest criteri, com que hi ha
protocols que canvien, si ha de canviar.

Quantes PCR realitzen a una persona que ha patit  la
COVID-19 per certificar la seva alta mèdica? Coneixem casos
concrets de persones que l’han patida, que la seva parella ha
mort i que han esperat 15 dies, però ningú no els fa la prova i
hi ha gent que té família, no sap si..., li han dit, bé, si ja no tens
febre i no tens símptomes estàs bé, però, és clar, igual estan
bé físicament, però emocionalment no s’atreveixen ni a visitar
els familiars, ni els amics, fins que algú, una autoritat sanitària
els digui: mira, estàs curat, pots circular amb tranquil·litat i
besar els teus.

Sabem també que han començat a fer tests  a Atenció
Primària, una decisió que ens sembla encertada, com està
funcionant? N’ha fet també cinc cèntims aquí, si està
relacionat amb l’augment del nombre de casos positius actius
d’aquests dies. Sabem que els caps de setmana ballen els
números, però bé, hi ha hagut com a una mica de repunt i
volem saber si ens hem de confiar, o ens hem de tornar
preocupar, si ens hem de confinar més, o què és el que hem de
fer.

Quin seguiment posterior es fa dels malalts que han estat
donats d’alta? Coneixem possibles efectes secundaris de la
malaltia i dels seus tractaments, trombes, o coàguls en els
pulmons, o conseqüències que després han estat fatals també
per a alguns dels malalts, que s’han curat de COVID, però que
han mort d’altra cosa.

I pel que fa a les mascaretes. Ha contestat Fernando Simón
fa uns minuts una pregunta que li volia fer, però, en qualsevol
cas, entenem que si tenim mascaretes a partir de demà o si
hem de dur obligatòriament mascaretes a partir de demà és
perquè ara n’hi ha i no n’hi havia, ja ho ha reconegut Simón,
cosa que agraesc. I no li demanaré per què ara sí i durant
aquests dos darrers mesos no, perquè és evident, no n’hi havia
i, per tant, no en podíem tenir. Ara és més fàcil trobar-ne i, si
no, el Sr. Ensenyat, a Esporles té un grup d’amigues que en fan
moltes amb tela de llengües.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La setmana passada sindicats de funcionaris públics
s’oposaven a l’ordre de tornada a la feina per manca de
protocols de seguretat, protocols sanitaris  de tornada a la
feina, perquè aquí tot està relacionat, vostè tan si vol com si
no és protagonista gairebé transversal de les decisions que es
prenen en llocs de feina i en moltíssims d’àmbits de la nostra
societat. Quina valoració  fa d’aquestes manifestacions que
varen fer els funcionaris? Han de tornar, han de vèncer la por,
hem d’esperar, hem de teletreballar tota la vida? Com ho hem
de fer?

Ports i aeroports, com valora la quarantena de 14 dies?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons, li resten cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Ja en duc deu? Jo que quasi no volia intervenir.

Bé, quines altres opcions serien viables per controlar els
viatgers estrangers, ens va contar la presidenta que hi ha
protocols..., aquests corredors amb altres països, que a partir
d’ara legalment poden anar plens els avions, però han de dur
mascareta, què li sembla?

I llavors, una cosa que ens sembla escandalosa, nosaltres
hem demanat sempre cogestió de ports i aeroports, és que no
només Madrid no ho fa, sinó que el Govern de les Illes ha
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hagut de suplir les proves quan han aterrat aquí o dels viatgers
i que, a sobre, ho hem hagut de pagar. Els pensen passar la
factura? Sé que és un altre departament, però pensen passar la
factura al Sr. Sánchez? Perquè pensam que ho han de pagar.

I hi ha més coses, però com que no tendré temps, moltes
veus acreditades, vostè ho ha dit, que tremola, que està
preocupada, diuen que hi haurà un rebrot a la tardor. El que ha
passat fins ara ha passat, però estam preparats per a aquest
rebrot? Vostè ha parlat d’un material, ho he llegit avui, que
tenia un material acumulat, també ho ha dit, que ens podria
durar un temps limitat. Tenim un pla d’actuació  davant un
possible rebrot de la COVID-19 a la tardor, que inclogui
previsions òptimes sobre els recursos humans i materials
necessaris, el manteniment o modificació de protocols? Si
ens podria detallar alguns dels aspectes, perquè també, com a
societat, necessitam tranquil·litat, seguretat, començar a
pensar que estam tranquils, els nins no van a l’escola, per anar
a fer feina..., la gent pel carrer ni es mira -jo això no ho havia
vist mai, és que ni ens miram, no es contagia per la vista, però
la gent no es mira-, o sigui, estam espantats, i, és clar, també
hem de generar confiança, nosaltres des de la nostra
responsabilitat d’oposició, vostès des del Govern. Per tant
quin és el futur si hi ha un rebrot?, que tot pinta, si tenim un
2,5 de contagis o de prevalença, tot pinta que ens contagiarem.
Com més oberts anem, encara que duguem mascareta, ens
contagiarem.

Només vull dir que el Grup Parlamentari El Pi va registrar
una PNL fa uns dies, una proposició no de llei, que va en
aquesta línia de previsió. Consideram imprescindible i
necessària una acurada planificació de tot un seguit d’aspectes
i actuacions, previsió de recursos humans i materials
necessaris a la revisió i modificació, si s’escau, de protocols
d’actuació. 

I també s’ha parlat del personal. Ens preocupa, és a dir, ha
dit el Sr. Ensenyat que no s’havia acomiadat gent com s’ha fet
a altres llocs; jo crec que sí que s’ha fet, però bé, no li ho diré
directament; persones que han estat acomiadades i que potser
ara no tenen feina i llavors les tornaran contractar; llavors les
trobarem, per contractar-les?, és una reflexió que faig en
positiu.

I res més de moment. No sé si em sobra res, si no és igual.
Sra. Consellera, gràcies; a l’equip moltíssimes gràcies, molta
salut i vacunes per a tots. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li resten 2 minuts i 40 segons. Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. A veure, jo li comentava els
professionals contagiats, és cert, són 314 dins l’àmbit sanitari,
i a dia d’avui n’hi ha 72 actius. Això és un tema amb el qual
hem de lluitar cada dia, o sigui, a tenir el material necessari,
intentar anticipar les decisions en la mesura del possible i

determinar aquells llocs de feina en què realment és
imprescindible tot el material i tenir-lo. Per tant, doble
responsabilitat. Després també hem fet tota la formació a
l’abast per no abaixar la guàrdia, perquè a vegades ens confiam,
els primers el personal sanitari, a vegades ens confiam i no
ens podem confiar, sobretot els professionals.

Em demanava pels morts a les residències. És cert que, ja
li ho deia, la mitjana d’edat són 84 anys, crec, de tots els
morts a les Illes Balears. També és cert que la gent gran viu
molt més i molt millor avui en dia, però també hem de dir que
les persones que són a les residències són persones, en
general, en general, molt vulnerables: molt dependents, amb
molta malaltia associada, que qualsevol infecció els pot
suposar problemes molt greus, i és una malaltia que fa un
procés inflamatori molt important, respiratori, i que per tant
aquestes persones vulnerables tenen evidentment molt més
risc, i per això totes les estratègies, i per això el confinament,
i per això totes les mesures de protecció, per protegir els més
vulnerables. Tot i que sempre dic que la gent jove tampoc no
es pot confiar, perquè també tenim molts de casos en gent
jove.

Les unitats bàsiques es varen tancar per poder garantir a
Primària els dobles circuits. Hi ha unitats bàsiques tan petites
que els professionals estan una estona, estan unes hores o
només hi ha un metge i un infermer a la unitat bàsica; per tant
aquests professionals no poden garantir tenir dos circuits
diferenciats i atendre pacients que vénen amb símptomes
respiratoris i pacients no respiratoris. Això és una decisió que
es va prendre a l’inici de la crisi que ha permès tenir els
hospitals amb bona situació en general, i quan dic això som
molt conscient de tots els esforços que han fet les persones
que han treballat amb aquest tipus de pacients perquè, com
vaig dir l’altre dia, dur equips de protecció durant 7 o 8 hores
al dia és realment molt feixuc, però es varen tancar per aquest
motiu. Bé, estan amb personal administratiu que el que fa és
dirigir les persones que hi pugui anar, o  redirigir, o que hi
pugui haver qualcú que pugui donar resposta a una consulta
més administrativa. I és el motiu, són unitats bàsiques petites.

Fins quan estaran? Clar, la nostra voluntat és reobrir-les
com abans millor, però sabem que necessitam unes setmanes,
perquè encara tenim, com vostè molt bé deia, tenim entre 0 i
15 casos de mitjana cada dia, o sigui que no és una forquilla
gran, però hi ha dies que n’hi ha 9, un altre dia n’hi ha 13, 15...,
aproximadament. Clar, això és un volum de casos diaris, amb
els contactes que s’han de seguir ara, les proves que s’han de
fer, etc., que és una feina molt important, i s’han de mantenir
aquests circuits respiratoris diferenciats, s’han de mantenir
també pel que hem vist al llarg del temps. Hi ha hagut pacients
que han entrat per la porta d’urgències amb un procés
totalment diferent, sobretot al principi de l’epidèmia, i aquell
pacient ha estat..., record una pacient a Son Espases que va
estar ingressada a urgències, va anar a rajos, va ser a l’UCI, va
ser a un munt de llocs, amb uns símptomes que res no feien
pensar que tengués la COVID, i va ser positiva, i aquesta pobra
pacient la veritat és que va contagiar bastants de professionals
en aquest sentit. Per tant mantenir aquests circuits és
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important i mantenir les màximes condicions de protecció
també.

Sé que és un inconvenient, sobretot per a persones grans
dels pobles que necessiten poder anar..., tal, però bé, també
pens que de cada vegada més es podrà anar recuperant
l’activitat domiciliària i per tant podran anar al seu domicili a
visitar-les.

Quant a les PCR, és cert. Jo del test ja no en parl, vull dir
que són estratègies... Tècnicament el que es diu és això, que
els tests d’anticossos serveixen per fer estudis poblacionals
de seroprevalença dins diferents col·lectius, que també són
poblacionals, com feim als professionals sanitaris, i amb les
PCR, que és una tècnica més diagnòstica, que afina el
diagnòstic, idò s’han anat ampliant: a part dels sanitaris hem
agafat tots els col·lectius essencials i s’estan fent. I abans
m’ho demanava la Sra. Durán i no li ho he contestat, hi ha
col·legis professionals que han pres la iniciativa de fer proves
PCR a tots els seus associats o col·legiats i així ho estan fent
també, diferents col·legis professionals amb els qual també
hem estat en contacte permanent.

Després vostè em demanava, i de fet em varen fer la
consulta també la setmana passada des del seu grup. Clar, no
es fan normalment als pacients ingressats; se suposa, i dic se
suposa, que les persones que més contagien són les persones
que tenen més... més capacitat de contagi tenen és quan tenen
més símptomes; per tant els pacients que han estat ingressats,
que han tengut símptomes més greus, se’ls fa PCR de control
per determinar..., i no se’ls dóna l’alta fins que no tenguin la
PCR negativa, fins que la prova no sigui negativa. Però els
pacients més lleus que han pogut estar a ca seva, o que els han
diagnosticat a l’hospital o després han passat a ca seva després
d’estar uns dies hospitalitzats, el que es considera, del que se
sap fins ara, és que als 14 dies de mitjana la gent ja no té
aquesta capacitat de transmetre virus. Per això no es fan
proves de control posterior, de moment, que ja li dic que en
qualsevol moment això pot canviar, però no es van proves de
control posteriors als casos lleus que han pogut estar al
domicili. Es recomanen, segons l’evidència, 14 dies de
confinament o 3 dies sense símptomes, perquè també es diu.
És a dir, si la persona té símptomes ha de continuar confinada,
fins i tot un mes o 20 dies, amb qualsevol símptoma. Ara, a
partir d’aquí 3 dies sense símptomes ja pot fer una vida
normal.

I després em deia si podem confiar, podem confiar, que és
una expressió que vostè utilitza molt. Clar, jo igual que li deia
allò del material per als professionals també diria des de Salut,
si només tenguéssim la mirada de Salut sense mirar res més,
que tothom quedi confinat el màxim temps possible, però
entenem que no es pot paralitzar el món ni el país, i per tant
s’ha de tornar a la reactivació econòmica. Però clar, des de la
mirada de Salut sabem que el que realment ha evitat moltes
morts ha estat el confinament, ha estat la responsabilitat dels
ciutadans, que jo crec que -també vostè  ho deia- som molt
més responsables del que ens pensam, i a vegades tractam la
gent, i des del sistema sanitari en això a vegades també som
molt paternalistes al dir el que s’ha de fer, i les persones de

cada vegada tenen, els c iutadans, més coneixements i més
responsabilitat social.

I les conseqüències de la malaltia, és cert, estan apareixent
ara perquè pensam..., fa uns mesos no sabíem absolutament res
i ara estam veient que hi ha persones que han tengut la malaltia
i poden tenir complicacions. Això després de malalties greus
també és normal que quedin una sèrie de seqüeles i també
estan els investigadors estudiant això.

Quant als funcionaris, la por és normal, és normal que tots
tenguem por i que anem pel carrer i no mirem, és normal, la
por és normal, i els treballadors també tenen por, també tenim
por. El que sí treballam és que en el moment en què s’hagi de
reincorporar tot el personal funcionari tenguin totes les
mesures de seguretat. I avui mateix m’ho deia la directora
general de Salut Pública aquí present: des de Salut Pública
s’està donant fins i tot massa suport perquè tothom demana
quines són les recomanacions, quines són les mesures... i, és
clar, adaptades a cada..., o sigui, podem fer unes mesures
generals i contestar alguna consulta, el que és impossible és
que adaptem tots els protocols d’actuació a cadascun dels
àmbits, que ens està passant.

Què hem de fer si anam al teatre, si anam..., jo què sé...?
Però és important de tots aquests llocs, però també els
empresaris estan demostrant moltíssima responsabilitat, eh?,
perquè volen fer les coses bé i saben que ens hi jugam molt.

Als ports i aeroports de moment estam fent presa de
temperatura. Jo ahir li  ho vaig tornar dir al... dilluns li vaig
tornar dir al ministre a la reunió que vàrem tenir del Consell
Interterritorial que es facin les proves en origen en la mesura
del possible i que els qüestionaris de salut s’entreguin als
avions abans que aterrin, i si pogués ser abans que embarquin
també millor, perquè d’aquesta manera si després aquí arriba
una persona que té símptomes nosaltres la tractam, és cert que
han estat molt pocs dels mils de casos que..., dels 45.000 o
50.000 casos en què ja hem pogut fer aquestes valoracions,
idò només hi ha hagut unes 40 persones amb símptomes, però
bones són, avui per avui, si fossin el mateix, 40 persones, que
no vol dir que siguin positives en coronavirus, però si ja es pot
establir un mecanisme de control bo és.

El Govern d’Espanya ha pres decisions... si aquí no és fàcil
no em puc imaginar a un país el que suposa prendre decisions
coordinades, consensuades, amb una situació d’incertesa molt
important per aquesta pandèmia, però sí que és cert que
aquesta vegada, perquè no ha passat sempre, hi ha una partida
específica finalista per a salut i estam fent les transferències
a mesura que ens van arribant. Evidentment, nosaltres
reclamam més, reclamam també revisió d’indicadors per a
aquest repartiment de fons perquè volem que es comptabilitzin
altres coses i les posam damunt la taula contínuament, però hi
ha una partida específica.

I... i bé, el que li deia quant als professionals, idò el
sistema de contractació és el que és també, jo l’he de
defensar, personalment tal vegada m’agradaria que fos d’una
altra forma, però les borses de feina estan pactades,
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negociades, consensuades amb els sindicats i és ordre de
borsa, quan s’acaba un contracte s’acaba i fins que... i bé, s’ha
de cridar al primer que està a la borsa. Per tant, pot generar
situacions certament injustes des del punt de vista de qui més
ha donat aquests dies tal vegada es pot veure fora de
l’administració, però no per una voluntat de l’administració,
sinó per un sistema de contractació, però així i tot crec que
habitualment en aquesta època de l’any quan a més hem de
donar totes les vacances, etc., normalment solem acabar
l’estiu amb les borses exhaurides.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. És el torn ara del Grup Mixt, té la paraula la Sra.
Font.

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom i sigui
benvinguda, Sra. Consellera i tot el seu equip, a la Comissió de
Salut. Gràcies, Sra. Gómez, per totes les explicacions que ens
ha donat. 

Jo li he de reconèixer que tot i  defensar que les
conselleres i consellers retin comptes davant el Parlament, la
compareixença que realment em fa ganes és la que s’haurà de
produir d’aquí a un temps per explicar l’avaluació de totes les
decisions preses durant la pandèmia i sobretot els
aprenentatges que s’hauran fet, perquè haurem d’aprendre
moltes coses i haurem après moltes coses que ens han de
permetre actuar d’una altra manera si ens tornam trobar en una
situació semblant.

La primera lliçó apresa és que la vida és el més important
i que la sanitat no es pot mercantilitzar. 

Una altra és que no ens podem permetre, no tenim una
indústria pròpia que fabriqui material sanitari. Parlam d’un
tema de risc, per la qual cosa cada país hauria de tenir
capacitat de producció i d’autoabastiment d’aquest tipus de
material; és necessari disposar de grans reserves d’equips de
protecció individual i màquines de respiració assistida.

També hem de tenir c lar que inversió en recerca és
fonamental, invertir a posar a disposició dels pacients els
millors tractaments no tan sols ofereix resultats en salut, sinó
que contribueix a la sostenibilitat del propi sistema i afavoreix
el creixement de l’economia del país. Per tant, sempre
reivindicarem més inversió en recerca i innovació de fàcil
aplicació clínica.

La crua realitat és que a hores d’ara seguim aprenent sobre
aquest coronavirus i encara no sabem com ens podem
immunitzar. Cada dia surten notícies noves sobre aquesta
malaltia i estan gestionant -com vostè ha dit- la incertesa.

Avui mateix hem pogut llegir que passar la infecció
produïda pel SARS-CoV-2 una vegada no garanteix que en un

futur una mateixa persona no pugui tornar a contreure el
coronavirus responsable de la COVID-19. La immunitat, per
tant, no sempre està garantida.

També avui mateix l’OMS ens ha revelat un nou símptoma
que és dificultat per parlar o per moure’t, és que és així de
desconeguda aquesta malaltia. 

Caldrà seguir reforçant l’atenció primària donat que les
desigualtats generades per la crisi socioeconòmica
augmentaran. Trobarem sobretot a la població més vulnerable
problemes com són les seqüeles físiques i emocionals del
virus, major predisposició als contagis per COVID-19 o per
altres virus o altres malalties derivades d’estils de vida pocs
saludables com la mala alimentació, l’escàs exercici físic i
l’afectació en la salut mental.

S’han fet moltes crítiques sobre la manca de material i si
bé és cert que açò ha estat  un problema greu, i mundial,
hauríem d’afegir, em sorprèn que ningú no posi damunt la taula
que tota la indústria productora de material sanitari es troba
deslocalitzada als països del sud-est asiàtic i que estam vivint
una pandèmia i que tots els països van sortir al mateix moment
a comprar material sanitari.

 Crec que ara som a la fase de començar a veure com ha
afectat a nivell de salut el confinament a sector poblacionals
com la gent gran i les persones amb discapacitat. Estam
preocupats perquè sabem de casos de menors amb autisme als
quals s’ha augmentat la medicació.

Ens interessa saber, Sra. Consellera, si hi ha prevista
alguna actuació respecte d’això per valorar i actuar sobre el
deteriorament d’aquests casos perquè entenem que tot això
tindrà conseqüències més enllà de la COVID-19 i tornam a
parlar de col·lectius vulnerables.

Les entrades per ports i aeroports, que fins ara també s’ha
parlat una mica en aquesta compareixença, també ens
preocupen. Ahir mateix el Sr. Castells, el meu portaveu, va fer
una proposta al Sr. Marc Pons perquè els turistes només
puguin entrar a les Illes Balears si presenten un test negatiu
per la COVID-19 fet com a màxim set dies abans del viatge,
una iniciativa que s’ha aprovat a Còrsega i que està pendent del
vistiplau del Govern francès.

I ens preocupa perquè ja sabem de casos vinguts de zones
zero, per exemple, Barcelona, als quals només els han pres la
temperatura aquí, a Menorca, però és que en origen res de res,
i ho trobam molt preocupant.

Sra. Consellera, li ho vaig a l’anterior compareixença:
davant una situació desconeguda i d’una gran magnitud s’han
pres decisions molt complexes, s’han establert protocols que
canviaven dia rere  dia i s’han comès errades, com vostè
mateixa ha reconegut, però el nostre grup insisteix, ens
interessa que s’hagi après i que s’apliquin els canvis 
necessaris.
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El confinament el vàrem fer per atura la corba de contagi
i per evitar el col·lapse del sistema sanitari i ha donat bons
resultats. 

Estam davant una malaltia que exigeix corresponsabilitat
entre les administracions públiques i la ciutadania, la qual ha
de ser responsable de les seves accions per protegir els més
vulnerables. 

És clar, açò ens fa sortir de la nostra bombolla
individualista i pensar en termes de comunitat i pot ser que a
alguns açò els costarà prou.

Hi insistiré les vegades que facin falta, no podem perdre de
vista que podem tornar viure una altra pandèmia, ja sigui un
rebot de la COVID-19, ja sigui una altra malaltia nova. 

Necessitam tenir ben dissenyats els plans de contingència,
un personal sanitari totalment format i amb els materials
necessaris, aprenent del viscut, però l’experiència és un grau,
reforcem i blindem al màxim el sistema sanitari públic,
apostem clarament per la recerca, fomentant-la i finançant-la
perquè els virus canvien i hem d’estar preparats pel següent.

Tenim un gran sistema de salut que ha estat capaç de
suportar una pandèmia per la gran feina dels professionals,
amb una voluntat i una entrega incomparable. Des d’aquí volem
tornar agrair la tasca impressionant del personal sanitari i no
sanitari per la capacitat de reorganització i de reinventar-se
que han tingut en situacions extremadament complexes i
difícils.

I vull acabar la meva intervenció enviant tot el nostre amor
i escalfor a totes les famílies afectades per aquesta pandèmia.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon ara la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, diputada i gràcies a tots els que també ens seguiu
per videoconferència, que no n'he fet menció abans i sé que és
complicat.

Vull dir que només han estat reflexions que compartesc
totalment i que crec que hem de reforçar molt el paper de les
empreses locals, com hem fet avui, que ja he dic que s’ha
pogut..., s’han presentat empreses per confeccionar aquest
material que necessitam. Això és una gran fortalesa, ens dóna
també tranquil·litat pensar que hi ha empreses aquí capaces,
que volen fer-ho. Crec que és important el tema de la recerca
també, hem d’invertir molt més, Hisenda ja he dit que ens ha
permès ampliar un poc el crèdit aquest inicial de 300.000
euros perquè puguin entrar més projectes. 

Quant a ports i aeroports, és la nostra màxima
preocupació. El que veim és que hi ha directrius europees, ha
de ser un tema europeu perquè sinó nosaltres no controlam...,
podem controlar l’arribada, de prendre una sèrie de mesures
a l’arribada, però totalment d’acord, i així ho transmetem
contínuament al Govern d’Espanya, que hem de controlar a
l’origen.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula
el Sr. Dalmau.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, també al seu
equip, com sempre. Em permetran que comenci aquesta
intervenció amb unes paraules de gratitud i reconeixement a
tot el personal sanitari i sociosanitari que continua actuant en
primera línia per garantir la millor i més adequada atenció per
a totes aquelles persones afectades pel SARS-CoV-2. Als
investigadors i  les investigadores que treballen
incansablement per trobar la vacuna que posi fre a l’expansió
de la COVID-19. A tots els  empresaris i empresàries i
treballadors i treballadores que de manera progressiva, prudent
i responsable tornen als seus llocs de feina garantint les
màximes mesures de protecció per a ells mateixos i per a la
resta. I com sempre, i com no pot ser d’una altra manera, als
amics i familiars de totes aquelles persones que
malauradament han mort com a conseqüència dels efectes
d’aquest virus en aquests darrers mesos.

Dit això, Sra. Consellera, vull agrair-li novament la seva
compareixença, en aquesta ocasió a la Comissió de Salut, per
informar sobre la gestió sanitària portada a terme pel seu
departament per fer front a la pandèmia de la COVID-19. De
fet, el passat mes d’abril ja vam tenir l’oportunitat d’escolar
les seves explicacions per aquest mateix tema en el ple del
Parlament, si bé és cert que l’evolució d’aquest virus obliga a
anar adaptant la seva gestió pràcticament a diari.

Per aquest motiu, la seva compareixença d’avui és una molt
bona oportunitat per poder debatre totes aquelles qüestions
que s’han produït en aquest darrer mes i a la vegada actualitzar
els progressos de totes aquelles dades que permeten observar
de quina manera avança o es contreu la pandèmia al nostre
territori.

En aquest sentit, per part del Grup Parlamentari Socialista,
no tenim cap dubte que una de les fites més rellevants que
s’han assolit en aquestes darreres setmanes ha estat la
possibilitat d’iniciar el pla de desescalada, aprovat el passat dia
28 d’abril pel Consell de Ministres. D’aquesta manera, en el
marc d’aquest procés, conformat per quatre fases de
preparació: fase 0 inicial, fase 1 intermèdia, fase 2 avançada
i fase 3, que ens abocarà a l’anomenada "nova normalitat", les
Illes Balears han estat capdavanteres en la inclusió tant a la
primera com a la segona fase. Formentera es va incorporar des
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de l’inicia d’aquest pla a la fase 1 el 4 de maig i des d’aquest
dilluns, dia 18 de maig, a la fase 2. 

De fet, en el cas de Formentera, el director del Centre de
coordinació d’alertes i emergències sanitàries del Ministeri
de Sanitat, el doctor Fernando Simón, admetia que “en
Baleares han establecido mecanismos de seguimiento y
control de gran nivel para garantizar que la isla no se
expone a riesgos más de lo deseable”, mentre que la resta
d’illes varen accedir amb el decalatge d’una setmana respecte
de Formentera a la fase 1. I ara mateix estam a l’espera de
conèixer si es confirmarà la incorporació  a la fase 2, que
s’iniciaria a partir del proper dilluns dia 25.

Davant d’aquest escenari, Sra. Consellera, li voldria
plantejar dues qüestions, s’han observat canvis en l’evolució
del virus per a la inclusió de la nostra comunitat autònoma a la
fase 1 o per les mesures d’alleugeriment prèvies a aquesta
pantalla? Quines perspectives existeixen ara mateix perquè la
nostra comunitat autònoma continuï avançant en les diferents
fases previstes en el pla de desescalada?

En qualsevol cas, Sra. Consellera, vostè sap bé, segurament
molt millor que tots nosaltres, que l’èxit en aquest procés de
desconfinament no depèn tant de ser els més ràpids o d’arribar
els primers sinó d’assolir cada una de les fases previstes en el
moment oportú, d’acord amb l’evidència científica i  amb la
màxima seguretat i garanties de salut pública per a tota la
població. Res ens ha de distraure de l’objectiu primer que era,
és i serà vèncer junts aquest virus.

De la mateixa manera, l’Organització Mundial de la Salut
ha advertit en diferents ocasions que qualsevol decisió
injustificada o basada en criteris aliens a la salut pública durant
el procés de desconfinament pot comportar greus
conseqüències: "eliminar el confinamiento demasiado
deprisa puede producir un repunte mortal", 10 d’abril; "La
OMS advierte que un desconfinamiento precipitado puede
tener un impacto mayor en la economía", 27 d’abril; "La
OMS habla claro, el riesgo de volver al confinamiento es
muy real", 6 de maig; "La OMS pide que los criterios para
levantar el confinamiento se basen en proteger la salud
humana", 11 de maig. 

De fet, alguns països, com Alemanya, Singapur, Xina o
Corea del Sud, que van controlar abans l’expansió de la
COVID-19 com a conseqüència d’haver iniciat abans els seus
processos de desconfinament per haver controlat millor la
seva situació, la situació de la pandèmia, han experimentat
nous brots en aquestes darreres setmanes. De fet, ahir mateix,
Alemanya registrava 513 nous contagis front dels 342 de
dilluns i 72 morts front dels 21 de dilluns.

Si més no, Sra. Consellera, malgrat aquests exemples i els
advertiments continus de l’OMS sembla que a les darreres
setmanes ha existit una certa polèmica en relació amb
l’aplicació del pla de desescalada i la seva adequació en el
marc de l’estat d’alarma. Davant d’aquest fet voldria que em
respongués les següents preguntes: creu que l’estat d’alarma
ha estat un instrument eficaç per combatre l’expansió d’aquest

coronavirus? Creu que les mesures d’aïllament social i de
restricció de moviment previstes a l’estat d’alarma han estat
efectives per rompre la cadena de contagis de la COVID-19?
Ens pot dir si creu que seria possible continuar avançant en el
procés de desconfinament en un marc diferent al plantejat per
l’estat d’alarma, sense incrementar el nombre de contagis i,
per tant, sense saturar les capacitats de les nostres UCI?

I no vull deixar aquest tema sense fer-li unes quantes
preguntes més: quins criteris ha seguit el seu departament per
demanar la incorporació de les diferents illes de la nostra
comunitat autònoma a les diferents fases del pla de
desescalada? S’han produït divergències entre el seu equip o
amb els socis de Govern en relació amb la participació a cada
una de les diferents fases? Han remès tota la documentació
sol·licitada en temps i forma al Ministeri de Sanitat per
requerir el pas d’una fase a una altra? Han rebut pressions per
prioritzar la reactivació de l’activitat econòmica front els
criteris recomanats a cada moment de salut pública? Creu que
el fet que el Govern de l’Estat rebutjàs la incorporació de
Menorca i Eivissa a la fase 1, el 4 de maig, va respondre a
qüestions de caire polític més que a criteris tècnics? Ens pot
dir amb quina freqüència se comunica amb la directora general
de Salut Pública i Participació? Aquesta pregunta no cal que
me la contesti perquè avui veig que l’ha acompanyada a aquesta
compareixença i val més una imatge que mil documents sense
signar.

D’altra banda, una altra fita que s’ha assolit només fa uns
dies és l’obtenció de resultats de l’estudi de la prevalença que
en el cas de les Illes Balears assenyala una xifra del 2,4%. Per
tant, davant d’aquesta xifra, que vostè també s’ha referit a la
seva intervenció, li voldria fer la següent pregunta: quins són
els criteris més probables que es podrien produir a la nostra
comunitat autònoma davant d’un percentatge de prevalença tan
baix si no es respecten els criteris de salut pública prevists en
el pla de desescalada?

Finalment, no voldria deixar de fer esment de nou als
professionals que continuen en primera línia combatent aquest
coronavirus. En aquest sentit, el passat 6 de maig es va fer
públic el Informe sobre la situación de la COVID-19 en el
personal sanitario de España, un document que presenta les
principals característiques dels professionals sanitaris
contagiats per aquesta malaltia. Davant dels resultats d’aquest
informe queda palesa la necessitat de continuar realitzant
tests, sobretot en el marc de l’estratègia de diagnòstic,
vigilància i control prevista en aquesta etapa de transició cap
a la nova normalitat. D’aquesta manera el Ministeri de Sanitat
considera prioritari el control detallat del personal sanitari i
el reforçament dels equips professionals de l’atenció primària
per garantir la capacitat diagnòstica, per una banda, i la gestió
dels casos, per una altra, en aquest nivell inicial de la
desescalada.

Per tant, Sra. Consellera, en relació amb el compliment
d’aquesta estratègia li  vull plantejar les següents preguntes:
quins resultats s’estan obtenint de l’increment del nombre de
tests realitzats als professionals sanitaris i de quina manera
preveu reforçar el Servei d'Atenció Primària? En aquest sentit,
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ens felicitam de l’anunci que ha fet avui en relació a la
contractació d’aquests 150 professionals més.

Acab, Sra. Consellera, però abans li voldria fer la següent
reflexió, aquesta mateixa setmana hem conegut que l’Institut
de Salut Carlos III finança un projecte d’investigació de
l'IDISBA sobre aquest virus. Per tant, quin paper preveu que ha
de tenir a partir d’ara l’IDISBA en el marc de la investigació
sanitària?

I acab la meva intervenció i si bé fa un mes ho feia amb un
missatge d’esperança, avui ho vull fer amb un missatge de
responsabilitat: hem avançat molt, però tot el que hem
recorregut fins ara serà molt fàcil de tornar enrera si no som
prudents, el virus encara continua entre nosaltres.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Jo crec que els criteris s’han anat
establint, és molt ample l’informe, hi ha moltíssims de criteris
tant sanitaris com socials que es plantegen en els informes.
Realment estam seguint, precisament ara d’aquí 15 minuts
tenia una reunió bilateral amb el ministre, que no pensava mai
que no hi podria arribar, però s’ha avançat el meu equip per
parlar precisament de l’entrada a la fase 2 de les illes de
Mallorca, Menorca i Eivissa. 

Pensam que estam preparats, ara bé sempre amb
moltíssima prudència, ho deia abans la Sra. Pons, també
preocupa, per una banda, et dóna tranquil·litat veure la
responsabilitat dels ciutadans, per una altra banda també
preocupa que això no tengui el control suficient. 

Amb els socis de govern cap problema ni un, només
faltaria, o sigui tots coincidim sobre quan s’han de demanar
aquestes fases i si podem anar amb el cronograma establert
que són dues setmanes a cada fase, nosaltres ho farem. Si veim
que hi ha un repunt, que hi ha rebrots o que el nombre de casos
s’elevés, evidentment no podria ser. Crec que l’estat d’alarma
ha estat determinant i el confinament i el sacrifici que han fet
moltíssimes persones, ha valgut la pena perquè només poder
salvar una vida ja és molt, però se n’han salvat moltíssimes. I
jo crec que els  c iutadans no són prou conscients de la
quantitat de vides que han salvat amb aquest confinament i això
és un missatge que crec que hem de repetir molt, perquè
aquestes persones tal vegada han perdut feina o han començat
altres preocupacions per a ells i és molt important, i tot això
ho hem fet per salvar vides humanes i és cert que el preu és
elevat per a moltíssimes famílies. Per això ara l’estat d’alarma
ha estat necessari, crec que continua sent necessari i crec que
també el fet que hi hagi una sèrie de restriccions controlades,
també és imprescindible, han de predominar els criteris  de
salut.

El 4 de maig no és que es rebutgés, el que passa és que de
fet vàrem ser..., o sigui, Formentera ho havien estudiat abans
i després nosaltres vàrem enviar la documentació però durant
un cap de setmana, que l’1 de maig era festa i no vàrem tenir
temps suficient per avaluar tota la informació que vàrem
aportar nosaltres. Després ens varen demanar encara més
informació, era la primera setmana i no és que es rebutgés, és
que no va donar temps d’avaluar-ho tot. 

El test a Primària, com han dit, ja es comencen a fer
persones amb simptomatologia lleu i nosaltres pensam que en
aquest moment de l’epidèmia també és un encert fer-ho,
perquè volem saber, com més sapiguem molt millor. I de fet,
hi ha hagut quasi 700 casos sospitosos, això vol dir que
afortunadament també..., ara aquests dies, des de l’11 de maig,
vol dir que hi ha virus, que donen una simptomatologia
semblant però que no són coronavirus, i també dóna una certa
tranquil·litat, per una altra banda; és a dir, són
simptomatologies semblants però només 15 d’aquests 700
han resultats positius. Per tant, vol dir que hi ha sospites de
símptomes, com sempre hi ha hagut altres tipus de virus, ara
és molt difícil  quan un té determinada simptomatologia, no
pensar en coronavirus, però també hem de dir que hi ha molts
altres virus que poden donar aquests símptomes lleus.

Crec que l’IDISBA és un referent ja a nivell nacional, el fet
que estàs acreditat el fa jugar a un lliga diferent, molt més
competitiva, però també molt més àmplia d’accés a
subvencions, ja hi ha prou projectes, com hem dit abans,
subvencionats per l’IDISBA i crec que també coincidesc en
què hem de continuar en aquesta línia, apostant per la recerca
i per la innovació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Obrirem ara un segon torn per a aquells grups que
disposen de temps. Correspon ara al Grup Parlamentari
Popular, li resten dos minuts, té la paraula la Sra. Durán.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, procuraré ser
molt concreta i, per tant, també li agrairia que vostè fos molt
concreta. Tots tenim ganes d’anar-nos-en, ha estat una sessió
llarga i d’una sèrie de qüestions que li volia demanar, no li
demanaré. Però, en concret, quines són les cinc empreses
proveïdores d’aquest material que vostè ha dit que no només
era el despatx del Sr. Lafuente, sinó que hi havia cinc
empreses, i ho ha repetit un parell de vegades, volem saber els
noms, volem que avui per favor ens digui el nom de les cinc
empreses que han comprat material a la Xina. 

Dir-li una cosa, vostè ha dit si hem dit mentides o si s’ha
dit que ho havia comprat el despatx del Sr. Lafuente, no, va ser
el Sr. Lafuente que, en una intervenció que va tenir a IB3, va
dir que ell estava orgullós d’haver dut aquest material i que era
el seu despatx que havia dut aquest material. Va ser ell mateix
que ho va dir, no va parlar d’una sòcia, talment, el meu despatx
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és el que ho ha comprat i estava orgullosíssim, vull dir, va ser
ell a IB3, no vàrem ser nosaltres. 

I després una altra cosa, aquest despatx, o aquesta advocada
xinesa, sap vostè si té llicència per fer aquestes operacions
internacionals d’intermediació de compra a l’estranger, també
ens agradaria saber-ho.

Li volia demanar per protocols pel rebrot..., pels rebrots
que pot tenir la malaltia i quines són les dades que vostès
tenen, però veig que ja s’ha parlat aquí i no li demanaré. Si que
ens preocupa molt que no estiguem preparats pel que ens
vendrà, això ens preocupa moltíssim.

I després dir una cosa, nosaltres ens hem queixat molt que
s’hagi desprotegit els sanitaris, què s’ha fet? I ho han dit tots
els sanitaris, ho han dit tant els metges, com els infermers, -
vostè diu que no, bé, ells diuen que sí, fins i tot han anat als
jutjats i ho han dit per activa i per passiva i ho han dit durant
dos mesos que se’ls ha desprotegit-, idò, bé, avui s’han queixat
i ho han fet en concret SIMEBAL, pel Decret 8/2020, que s’ha
aprofitat per canviar-los, sense consultar a cap dels sindicats
sanitaris, les seves condicions laborals, els han canviat els
torns, els han canviat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Durán, el seu temps ha exhaurit. Hauria d’anar acabant.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

D'acord. Idò, Sra. Consellera, ens agradaria que almanco
ara els faci cas i que no imposi via decret cacicades.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Sra. Diputada, no és una intermediació, és un
assessorament jurídic, i per això es paguen... no és una
intermediària, és un assessorament que es fa de la normativa
de Xina aquí. Els intermediaris que sí són intermediaris és el
fabricant, Rayan Holdings, la persona fundadora (... Spain),
l’empresa Asia Manufacturer Supply Ltd, l’empresa Tyrval
Import Export i fabricant Innjoo (...). Aquestes són les cinc.

Estam preparats pel que vendrà, hem estat preparats? Hem
estat preparats, hem tengut una capacitat sanitària amb molt
bona resposta, Sra. Diputada, amb molta bona resposta. Els
professionals han patit? Sí, és clar que han patit, sí, i nosaltres
també, i entenc que s’han de donar condicions i per això tenim
prou més material en aquests moments. I som molt conscients
de com ha anat evolucionant la pandèmia, la malaltia i les
condicions que hem de posar. I avui mateix hi ha hagut una
reunió amb SIMEBAL, la qual crec que ha sortit prou bé, amb

acord i amb consens, perquè aquest Govern, Sra. Diputada,
sempre, sempre, quan hi ha un conflicte es reuneix amb la part
social i cercam aquest consens i aquesta presa de decisions.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Unidas Podemos, la
Sra. Martín disposa de 7 minuts i 20 segons.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Simplement, si tot l’esforç que
es posa per part dels professionals sanitaris, també es posàs
per part de l’oposició, i avui, en el Congrés dels Diputats,
s’hagués votat a favor del manteniment d’una pròrroga de
l’estat d’alarma, de mesures que sabem que salven vides, altre
país tendríem.

Just per acabat vull agrair a la consellera i a l’equip que l’ha
acompanyada avui la seva presència aquí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca correspon al Sr.
Ensenyat, disposa de 2 minuts i 30 segons.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sí, gràcies, presidenta. No faré ús del segon torn.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares té la paraula
la Sra. Ribas, té un temps de 5 minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Sra. Consejera, usted ha dicho que
usted no miente ni engaña. Entonces entiendo que fue usted
víctima del gobierno Sánchez y le insto a que exija las
responsabilidades oportunas al Gobierno de España.

También ha dicho usted que no sabe nada o que sabe muy
poco. Pues en ese caso, si usted no sabe nada o muy poco, no
es usted una persona apta o adecuada para dirigir la Consejería
de Salud y lo que debería hacer es irse y dejar a otra persona
que sepa más, por el bien de todos los baleares, dirigir esta
consejería.

No ha contestado a casi ninguna de mis preguntas. Le
repito una de ellas a ver si consigo que al menos esa me la
conteste. ¿Cuánto se ha embolsado el comisionista del
despacho De la Fuente por hacer de intermediario  en la
compra de 6 millones de euros en mascarillas y que ustedes
han vestido como asesoramiento legal, según acaba de
manifestarnos? 
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Mire, no nos venga con discursos triunfalistas o
autocomplacientes. Aquí hemos tenido menos contagios
gracias a la insularidad, y porque nos hicieron caso a los
diputados de VOX, a los diputados de este grupo, en cerrar
puertos y aeropuertos, que al principio ustedes no querían
hacerlo, nosotros fuimos los primeros en pedir que se
cerraran puertos y aeropuertos y gracias a eso hemos tenido
menos contagios. Pero usted bate récords en contagios entre
sanitarios, por encima de la media nacional, y eso, Sra.
Consejera, es su responsabilidad directa, es gente que estaba
a su cargo y a quienes usted debía proteger.

Y acabo mi intervención manifestando mis condolencias
a todas aquellas personas que han perdido a sus seres queridos
durante esta crisis sanitaria. Desde aquí quiero trasladarles
públicamente mi más sentido pésame a todos ellos.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Le vuelvo a repetir, Sra. Diputada,
que son dos facturas que se han hecho públicas, aquí no hay
nada que esconder, absolutamente nada que esconder. A veces
es que cree el ladrón que todos son de su condición. 20.722
euros, IVA incluido, por el primer vuelo de material; y el
segundo 19.966, que no es por el vuelo ni por el material, es
por el asesoramiento legal.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes... Per
favor... Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té
la paraula la Sra. Pons, disposa de 2 minuts i 40 segons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, m’ha
parlat de les unitats bàsiques de salut -he de fer molta via
perquè el temps corre- i m’ha dit per què s’havien tancat, però
jo li he demanat si podria ser, com ens han comentat, que crec
que és que no, que és perquè guarden aquestes unitats bàsiques
per un possible rebrot de coronavirus. M’agradaria que em
contestàs exactament si és que sí o que no, per deixar els que
pensen així més tranquils.

Per altra banda al Palma Bay s’ha donat l’alta a les
persones que eren allà ingressades. El que passa és que ens
arriben informacions de persones que diuen que no estan bé
del tot, que les han tretes, més que no que els hagin donat
l’alta. Ens agradaria que ens contestàs, per favor.

Què ha passat a l’Hospital Psiquiàtric?, que ens varen
comentar que hi havia fins a dos pavellons tancats per casos de
coronavirus; si ha estat així o no i quina és la situació ara
mateix.

I ens sap molt de greu que no arribi a la reunió de les 8,
perquè el que ha de lluitar, consellera, és que dilluns estiguem
en fase 2, amb totes les garanties, això sí, però que ho lluiti tot
el que pugui. I en qualsevol cas nosaltres ja li ho hem dit,
pensam que hem tengut un petit triomf; els demanaríem, que
pensam que serà així, que continuïn deixant-se la pell, que no
ens relaxem, perquè volem no un petit triomf sinó arriba a la
meta, si pot ser de retruc. 

Gràcies, consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera. 

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

Gràcies. Les unitats bàsiques es tornaran a obrir en les
mateixes condicions, no s’estan guardant per rebrots, en
principi no tenc idea que això sigui així, es tornaran a obrir
igual.

I de l’Hospital Psiquiàtric no li puc contestar, no tenc
aquesta informació, però la demanaré. I de l’hotel Palma Bay
les persones que no estaven bé es varen ingressar a Son
Llàtzer, tenc entès, i les persones que ja eren negatives varen
anar al seu domicili, que jo sàpiga. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt, la Sra. Font
disposa de 8 minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

No en faré ús, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspon idò ara al Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Dalmau disposa de 5 minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, no esgotaré el temps, però, Sra. Durán, crec que fer
menció d'un diputat que no és present en aquesta sala avui, en
aquest moment almanco, és de mala praxi parlamentària.

I res més. Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, consellera,
per la seva compareixença, i crec que en benefici de l’interès
general convé que pugui partir a la reunió amb el ministre.

Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat volem agrair, com no pot ser
d’una altra manera, la presència de la Sra. Consellera, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, i també de tots els seus
acompanyants.

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

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Il les Balears. Palma


	Compareixença de la consellera de Salut i Consum, sol·licitada mitjançant els escrits RGE núm. 2955/20, del Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre la situació actual del cas de coronavirus afectat en Mallorca; i RGE núm. 4758/20, del Grup Parlamentari Ciudadanos, per tal d’informar en relació als protocols i línies d’actuació dutes a terme des del Servei de Salut per fer front a aquest procés infecciós.

