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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats i diputades,
començarem la sessió d'avui i, en primer lloc, els demanaria si
es produeixen substitucions. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, Sra. Presidenta, Núria Riera substitueix Isabel Borrás
del Partit Popular.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correcte. No hi ha cap altra substitució?

Compareixença RGE núm. 5868/22, de la consellera de
Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa pròpia (article
192.1), pel procediment d’urgència, per retre compte de
l’Informe sobre el procés de vacunació contra el Sars-Cov-
2/COVID-19 a les Illes Balears.

En aquest cas, idò, passam a l'únic punt de l'ordre del dia
d'avui, relatiu a la compareixença de la Sra. Patrícia Gómez i
Picard, consellera de Salut i Consum, sol·licitada a iniciativa
pròpia, d'acord amb l'article 192.1 del Reglament, per retre
compte de l'Informe sobre el procés de vacunació contra el
SARS-CoV-2 COVID 19 a les Illes Balears.

Assisteix la Sra. Consellera de Salut i Consum, la Sra.
Patricia Gómez i Picard, acompanyada de la Sra. Maria
Antònia Font i Oliver, directora general de Salut Pública; del
Sr. Manuel Palomino i Chacón, director general del Servei de
Salut; de la Sra. Maria Eugènia Carandell i Jäger, directora
assistencial sanitària del Servei de Salut; de la Sra. Isabel
Zaldívar i Laguía, sots-directora de la Cartera de Serveis; del
Sr. Pedro Macías i Rodríguez, cap de Gabinet de la consellera;
de la Sra. Olivia Navarro i Martín, cap de Premsa de la
Conselleria de Salut i Consum; i de la Sra. Miríam Muñoz i
Resta, assessora parlamentària.

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
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Moltíssimes gràcies, Sra. Presidenta, bon dia a tots diputats
i diputades. Agraesc moltíssim el fet de poder retrobar els
membres de la Comissió de Salut, que em donin l'oportunitat de
comparèixer per explicar, una vegada més, la gestió de la
Conselleria de Salut. El passat 18 de juliol, el Consell de
Govern va aprovar la sol·licitud en aquest Parlament, la
convocatòria d'una sessió extraordinària de la Comissió de
Salut per a la compareixença urgent i voluntària, amb la
finalitat de retre compte de l'Informe sobre el procés de
vacunació contra la COVID-19, amb tres objectius principals
que m'agradaria ressaltar.

El primer és retre comptes com a exercici de transparència.

El segon és agrair als centenars de professionals que han
participat i continuen participant en el procés de vacunació.

I el tercer és recordar que el procés encara no ha acabat i la
vacunació no ha acabat i que, si no volem tornar viure amb
l'aigua al coll durant la tardor, recomanam la vacunació, la resta
de dosis de vacunació a les persones que encara no ho hagin
fet. 

El mateix dilluns, 18 de juliol, la Direcció General de
Coordinació Relacions amb el Parlament i Diversitat va fer
arribar una còpia de l'informe de vacunació i dels annexos a
tots els grups parlamentaris, a través de la presidència de la
cambra. Aquí, perquè es facin una idea del volum, a vostès els
varen donar un pendrive, però aquí hi ha l’informe i tots els
annexos.

L'informe de la vacunació és el resultat d'una auditoria
interna, elaborada pel Servei de Salut i la Direcció General de
Salut Pública i Participació. En concret, la coordinació de
l'auditoria interna ha estat a càrrec de la sots-directora de la
Cartera de Prestacions del Servei de Salut, present amb
nosaltres, d’una tècnica del Gabinet de Qualitat del Servei de
Salut i de la coordinadora del Gabinet Tècnic de COVID de la
Direcció General de Salut Pública. A totes tres els vull donar
les gràcies, agrair l'esforç, el rigor i la quantitat de feina feta
durant tot el procés de vacunació, però sobretot en els darrers
6 mesos. 

L'informe deixa constància de tot el que s'ha fet, tant en
l'àmbit europeu com estatal i autonòmic en aquest sentit.
Explica detalladament i cronològicament el procés de
vacunació de Balears, recopila tota la informació elaborada per
la Conselleria de Salut i Consum en relació amb la vacunació,
recull els documents més importants de la Comunitat Europea
i del Ministeri de Sanitat que ens han guiat per prendre
decisions, i finalitza amb una sèrie de conclusions.

Com saben, i ho he dit moltes vegades, per al Govern de les
Illes Balears, la transparència és una de les premisses
essencials, aquesta compareixença, la número 22 d'aquesta
legislatura per part meva, forma part del exercici de
transparència esmentat. També en forma part la publicació de
la informació relacionada amb la vacunació, publicada a
diferents llocs web, amb el visor COVID, a la web del Servei
de Salut, la web de transparència de la Conselleria de Transició
Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, o el
lliurament d'informació per diferents vies que després detallaré. 

Si parlam de vacunació he de començar i agrair la labor de
totes les persones, centenars de professionals que han participat
en el desenvolupament i implementació de la vacunació de les
Illes Balears. En concret, i molt especialment he de donar les
gràcies a la Direcció General de Salut Pública i Participació,
particularment a la seva directora general i a la coordinadora de
vacunes del Servei de Salut, la doctora Carandell. Del Servei de
Salut, també ha participat tot l'equip de gestió assistencial i el
personal sanitari al capdavant, la direcció general, la direcció
assistencial, la direcció de gestió, la Gerència d’Atenció
Primària de Mallorca, les gerències d'Eivissa, Formentera i
Menorca, i totes les infermeres que han pogut inocular més de
2 milions de vacunes, en concret, 2.343.603 vacunes, a data de
26 de juliol del 2022. Una xifra que es diu molt aviat, però que
té darrera un esforç ingent de coordinació institucional, esforç
logístic i esforç assistencial.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202205868
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També vull donar les gràcies a tots i cadascun dels
ciutadans que han anat a vacunar-se, per protegir-se ells
mateixos i per protegir la resta.

D'altra banda, vull fer un agraïment als mitjans de
comunicació, que ens han ajudat a traslladar tota la informació
relacionada amb la COVID i amb la vacunació. Gràcies a tots
els implicats, s'han salvat milers de vides, s'ha convertit el
coronavirus en una malaltia més lleu, i hem recuperat gairebé
tota la normalitat social, que hi havia abans de la pandèmia. 

M'agradaria, abans de passar a repassar amb més detall el
contingut de l'informe, situar-nos en què passava abans de la
vacuna i com ens va condicionar el fet de la vacuna.

El febrer del 2020, quan es va produir el primer cas de
coronavirus a Mallorca, hi havia un desconeixement científic
important pel que feia aquest virus. A mesura que passa el
temps, vàrem tenir més informació sobre el possible origen, les
maneres de propagar-se i l'efecte sobre la salut de les persones.
Els únics instruments inicials per a la prevenció del contagi,
eren el manteniment de la distància i la rentada de mans i
alguna mesura de control respiratori, però una vegada que es va
començar a evidenciar que el virus és propagava de persona a
persona, a través dels aerosols, es va fer obligatori l'ús de la
mascareta.

El 2020 fou l’any de les normes preventives més dures, sens
dubte encara tenim molt present el primer confinament de 7
setmanes, amb la posterior primera desescalada, així com el
tancament de barriades de parts de municipis, de municipis o
d’illes, les restriccions d'activitats socials, econòmiques,
d'horaris, cabudes, etc. Foren mesos difícils per a tothom,
perquè les relacions amb les nostres famílies i amics, les
activitats econòmiques, culturals, d'oci i esportives quedaren
suspeses. L'amenaça del virus cap a la nostra salut i la dels
nostres éssers estimats era evident.

El que no era evident era quan arribaria la desitjada vacuna,
que ens ajudaria a sortir de l'emergència sanitària més greu dels
darrers anys. Per això l'any 2020 va haver de ser l'any de les
mesures de prevenció. Des de la Conselleria de Salut i Consum
es coordinaren les mesures de prevenció, haguérem d'analitzar
el dia a dia de l'evolució de la pandèmia, municipi per
municipi, zona bàsica de salut per zona bàsica de salut, amb les
dades a la mà vàrem prendre decisions difícils, que afectaven
la vida de les persones, amb l'únic objectiu de protegir-les. Tot
i que els professionals dels centres de salut i dels hospitals
tenien milers de malalts, també vàrem implicar el personal
sanitari en la prevenció, varen ser els encarregats de dur a
terme 20 cribratges massius per a la detecció de positius entre
contactes estrets. Més de 50.000 persones passaren pels
cribratges, que es diu aviat. Sempre vàrem procurar estar
encertats en la coordinació amb les decisions del Comitè de
Malalties Infeccioses, els serveis jurídics de la conselleria i de
la comunitat autònoma, amb les conselleries, els consells i els
ajuntaments involucrats, forces de seguretat i els mitjans de
comunicació.

Per a tots ells tenc un agraïment majúscul, tot i que ens han
deixat 1.457 persones per mor de aquest virus a les Balears,
hem d'agrair a tots els implicats que les illes siguin la comunitat

autònoma amb la menor taxa de letalitat per coronavirus; és a
dir, del total de les persones contagiades en una comunitat
autònoma, tenim la taxa més baixa de defuncions, i això és un
èxit comú.

Afortunadament, la comunitat científica amb els laboratoris
líders en la investigació al capdavant, ens donaren bones
notícies a partir de l'estiu del 2020. Les proves realitzades en
les primeres inoculacions evidenciaven entre un 60 i un 90%
d’efectivitat contra el virus. Tot el que diré a continuació queda
reflectit cronològicament a l'informe.

Durant el mes de juny del 2020, la Unió Europea va
presentar una estratègia per accelerar el desenvolupament, la
fabricació i el desplegament de vacunes contra la COVID, la
finalitat era fer els encàrrecs centralitzats i en previsió de
milions de vacunes, fet que assegurà que Europa fos un client
fort, davant pocs proveïdors. Així, és tractà de garantir l'accés
equitatiu, en igualtat de condicions, per assegurar que tot el
procés de compra i distribució, es fes de manera transparent i
amb uns estàndards de qualitat, seguretat i eficàcia, iguals entre
els països membres de la Unió Europea. Una vegada signats els
contingents de vacunes en els estats membres, en el cas
d'Espanya, l'Estat havia de ser el responsable de distribuir les
dosis a partir de criteris poblacionals entre les comunitats
autònomes. 

Mentrestant, Espanya i cap a la tardor, el Ministeri de
Sanitat i les comunitats autònomes, a través de la ponència de
vacunes, la Comissió de Salut Pública i el Consell
Interterritorial, treballaven en l'estratègia de vacunació. El
document va estar enllestit dia 2 de desembre del 2020,
l'estratègia indicava una vacunació progressiva de la població,
sempre tenint en compte els criteris de vulnerabilitat i exposició
al virus, en concret, deia, i diu textualment: “La distribució i
priorització dels recursos sanitaris es decideixen tenint en
compte els principals principis bioètics acceptats
universalment, els quals deriven essencialment dels acords i
tractats internacionals ratificats per Espanya, entre els quals
destaquen: la Declaració Universal dels Drets Humans, el
Conveni Europeu de Drets Humans, la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea, i en l'àmbit específicament
bioètic, la Declaració Universal sobre Bioètica i Drets Humans
i el Conveni relatiu als drets humans i la biomedicina”. 

També s'estableixen, de conformitat amb els principis,
valors i drets consagrats a la Constitució Espanyola.
L'estratègia, aclaria que s'havia avaluat la població per grups,
que quedaven dividits en personal sanitari i sociosanitari,
persones residents en centres de gent gran, població general
major de 64, persones amb gran discapacitat, persones amb
condicions de risc, persones que viuen o treballen en
comunitats o entorns tancats, persones pertanyents a poblacions
vulnerables per la seva situació socioeconòmica, persones amb
treballs essencials, personal docent, població infantil, població
adolescent i joves, població adulta, població d’àrees d'alta
incidència i/o situació de brots, embarassades i mares que
proporcionen lactància natural.

Per a la delimitació dels grups, es varen utilitzar criteris de
risc, risc de morbiditat greu i mortalitat, risc d'exposició, risc
d'impacte social o econòmic negatiu i risc de transmetre la
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infecció altres. I altres criteris que s'han tengut en compte per
establir estratègies de captació i de comunicació, que
milloressin l'acceptació de la vacunació en cada grup de
població per vacunar en cada moment. També que milloressin
la factibilitat, és a dir, la facilitat per identificar les persones
d'un determinat grup de població, per citar-los i oferir-los la
vacunació, fins finalment l'acceptació. 

Des d'aquell moment i fins ara, hi ha hagut 11
actualitzacions de l'estratègia de vacunació, la darrera és de
febrer d'enguany.

D'una altra banda, el Pla de vacunació contra la COVID de
les Illes Balears, s’ha actualitzat 5 vegades i s'han elaborat fins
a 7 versions dels manuals de vacunació del Servei de Salut.
Una vegada lliurat el primer carregament de vacunes a la Unió
Europea i distribuïts als estats membres, la vacunació començà
a Espanya i, en conseqüència a les Illes Balears, a la fi, el dia
27 de desembre de 2020.

Vostès ja tenen des de fa uns dies, el document on s'informa
de totes les actuacions derivades de la vacunació contra la
COVID, una vacunació poblacional que mai no s'havia fet
abans.

Ara em centraré en els moments inicials, perquè som
plenament conscient que si avui som aquí és perquè he
d'explicar el motiu que va originar l'informe que avui tractam.
Malgrat que he respost desenes de preguntes, aquí i fora d'aquí,
no em costa gens tornar descriure els primers moments de la
vacunació. Si he de trobar una paraula que definís els moments
inicials de la vacunació, seria incertesa. Se'ns demanava
començar a vacunar a tota la població, dividida per uns grups
predefinits i en un temps rècord, incertesa perquè arribava una
vacuna amb una tecnologia innovadora, amb unes condicions
de conservació que eren un autèntic desafiament, havíem
d'haver comprat geleres per mantenir-les a -90 graus centígrads.
Inicialment es va dir que la durada màxima, una vegada
descongelades, era de 6 hores, ara, fa poc, s'ha allargat molt
més aquest temps. Venien en formats desconeguts, inicialment
se'ns va dir que podrien extreure’s 4 dosis de cada vial,
posteriorment 5, fins i tot es va arribar a 6 dosis per vial,
passats uns mesos.

Una setmana abans, desconeixíem quines xeringues i
agulles s'havien d'utilitzar, tampoc no sabíem quantes dosis ens
arribarien per setmana, de fet, els primers mesos, quasi cap
setmana no varen coincidir les dosis que arribaven amb les que
ens havien anunciat que arribarien.

Inicialment es va dir que, una vegada descongelades, no
s'havien de transportar, no es podien transportar. Els
professionals per a les seves activitats necessiten protocols
clars, amb línies d'actuació clares, tant els professionals de salut
pública com el Servei de Salut els varen fer i tractaren de
superar totes aquestes incerteses, com a mínim, perquè
afectassin el manco possible els professionals. Per això, vull
tornar fer un reconeixement especial a tots aquells professionals
del Gabinet de Qualitat de l'ib-salut i a la Direcció General de
Salut Pública per la seva gran feina, desconeguda, però molt
necessària. 

Segons les notícies que apareixien en premsa,
aproximadament el 50% de la població no tenia clar si es
vacunaria, moltes persones, simplement, per tenir por al
desconegut, un petit percentatge s'han mantingut en el
negacionisme i, mentrestant, la pandèmia avançava i es cobrava
vides, sobretot entre els més vulnerables, i saturava tots els
serveis assistencials que, com sempre, donaven una resposta
magnífica.

I així vàrem arribar al primer dia. Per indicació del ministeri
es va decidir començar a vacunar a tot Espanya el mateix dia,
el 27 de desembre, aquesta decisió es va comunicar pocs dies
abans. A Mallorca es va escollir la residència dels Oms, amb
usuaris molt vulnerables, es va demanar a la residència el
nombre de persones a vacunar, residents i treballadors, amb
consentiment informat previ. Es va calcular el nombre de dosis
que s’havien de preparar, sempre amb un marge de seguretat
per evitar que ningú no es quedàs sense vacuna per qualsevol
incidència.

Es va constituir un equip d'infermeria específic per preparar
les vacunes i procedir a la vacunació, aquest equip va anar
acompanyat dels coordinadors responsables de la vacunació
que, a més, continuarien estant presents a les vacunacions
d'altres residències. Aquests coordinadors no eren ni són alts
càrrecs -com s'ha dit-, ni afiliats a cap partit, que jo sàpiga -com
també s'ha dit-, han estat i són gestors que s'han deixat la pell
per vèncer aquesta maleïda pandèmia que ens ha tocat viure:
gestors assistencials.

També va acompanyar l'equip la directora de les
residències, persona totalment implicada en la gestió i en la
vacunació de totes les persones residents a totes les residències.
Una vegada a la residència, es va comprovar que mancaven
persones, un total de 7 que havien afirmat voler-se vacunar, per
tant, sobraven dosis. Es va fer una crida a tot el personal de la
residència per tal de vacunar qualcú que hagués pogut canviar
d'idea; quan mancaven 30 minuts per finalitzar la vida útil
d'aquelles vacunes, davant d’això, es va autoritzar vacunar tot
l'equip de vacunació, incloent-hi els coordinadors sanitaris;
l'alternativa de perdre les vacunes que sobraven no es va
contemplar i tot aquell personal estava inclòs en el grup que
venia immediatament després. 

A partir d'aquell dia es va vacunar, en primer lloc, els
residents i personal de les residències que acceptaven la
vacunació; posteriorment, es va continuar pels sanitaris, primer,
els que estaven en primera línia; immediatament després, la
resta de sanitaris, incloent tot el personal que treballa a
hospitals i centres de salut. Aquestes dues fases varen anar
rapidíssimes. És evident que a un hospital o a un centre de salut
és impossible delimitar què és el que està lliure de COVID i
què és el que no, així també ho desprèn un informe.

Paral·lelament, es varen tancar plantes i obrir d'altres per
combatre la COVID, incrementar llits d'UCI, redefinir funcions
assistencials per poder disposar de més espais per combatre la
COVID, modular l'activitat quirúrgica per assegurar disposar
de més llits a UCI, les unitats de reanimació amb la mateixa
finalitat, assegurar -en el cas d'Atenció Primària- que els dobles
circuits establerts fossin suficients per fer front a la COVID,
destinar els recursos necessaris, assegurar el material de
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protecció, definir unitats domiciliàries -com les UVAC-,
instruir els professionals, dotar-los de mitjans, el mateix amb
les COVID-exprés, vacunòdroms, Kid COVID, etc.

I, a partir d'aquí, es va vacunar en funció dels grups que la
ponència de vacunes decidia. Per a nosaltres, va representar
vacunar quasi 1 milió de persones, en concret, 975.083, i amb
3 dosis, 491.493. Com he dit abans, duim més de 2,2 milions
de vacunes administrades. A les Illes Balears s'havien vacunat
un màxim de 60.000 persones durant un període de temps
determinat, en concret, a les campanyes de grip, mai no havíem
vacunat més de 60.000 persones, i parlam de 2,2 milions.

És evident que es varen haver de constituir equips especials
de vacunació, espais on vacunar, els centres de salut, hospitals
i vacunòdroms; transports específics; personal de suport mèdic
i d’infermera, per a possibles reaccions adverses; unitats
d'al·lèrgies a l'Hospital de Son Espases; personal de reforç
administratiu i tècnic, de seguiment, de citació, etc.; personal
a les centrals de coordinació, per donar resposta a les múltiples
qüestions derivades de la vacunació; i tot això, sempre amb el
personal directiu sense escatimar cap esforç perquè la
campanya es dugués endavant amb èxit.

I la campanya continua. Després d'aquests 2,2 milions
d'euros, la cobertura amb la dosi de reforç és del 60% i quasi
del 90% amb la primera dosi. S'han fet crides, grup per grup, a
través dels mitjans de comunicació, perquè la població acudís
a vacunar-se. S’ha vacunat a les persones vulnerables a casa
seva o a la residència, encara tenim enregistrades a la memòria
les imatges de les infermeres anant casa per casa, amb una
gelera carregada de vacunes. Fins i tot, s'ha telefonat d'una en
una les persones des dels centres de salut i des de la Central de
Coordinació COVID; s'ha facilitat el telèfon d’Infovacuna per
resoldre dubtes i demanar cita; també s'ha donat l'opció de
demanar cita a través d'internet, fins i tot hi ha hagut missions
consolars que han vengut a Mallorca per atendre residents
estrangers i a qui hem facilitat un punt de vacunació perquè els
seus residents es vacunassin, que no fos -sobretot- per manca
d'oportunitats.

Per tant, el repte logístic i assistencial ha estat extraordinari,
diria que històric, hi ha hagut una forta implicació dels
professionals i de la ciutadania, fins i tot s'ha ajudat a demanar
cita per a la vacuna a les biblioteques públiques. I vull obrir un
parèntesi per donar les gràcies a la directora assistencial del
Servei de Salut, Eugènia Carandell, que es va posar al
capdavant de múltiples equips per tal de coordinar la logística
de la vacunació, amb un lema molt clar, també compartit amb
la directora general de Salut Pública: cada vacuna posada
compta. Hi ha hagut dies que hem celebrat vacunar 10 persones
en el VacuBus, per exemple, no?, però cada vacuna, compta.

I faig una crida important, si no ens volem tornar veure amb
l'aigua al coll durant la propera tardor: la COVID encara és
aquí i ens pot fer tornar viure moments molt difícils, no es pot
aturar l'economia d'un país de forma indefinida, és evident que
encara ingressa gent i que encara hi ha morts, però per això ens
hem de vacunar amb la dosi de reforç. Som la comunitat
autònoma amb menor cobertura de dosi de reforç, especialment
entre la població de menys de 49 anys, ni tan sols un terç de la

població menor de 30 anys ha rebut la dosi de reforç i crec que
això, sincerament, no pot ser.

Els motius poden ser diversos, tal vegada ens hem relaxat
amb els missatges institucionals, també pot tenir a veure el fet
que a les Balears, al voltant de 150.000 persones varen passar
la COVID els mesos de desembre, gener i febrer passats, són
un 50% del total de casos que tenim registrats, en aquests tres
mesos. Malauradament, es contagiaren a un moment molt
dolent, el moment en què havien de rebre la dosi de reforç.
Totes aquelles persones que havien de rebre la dosi de reforç
en aquells mesos, encara són a temps de posar-se-la, però se
l’han de posar, perquè no podem arribar a la tardor i a l'hivern
sense immunitat, perquè això podria suposar una marxa enrere
important. Per això, ho repetesc, i ho repetesc a cada una de les
compareixences o a cada una de les activitats públiques que
fem, que aquelles persones que no hagin rebut la dosi de reforç,
que s'han de vacunar per evitar afectacions greus sobre la seva
salut i el col·lapse del sistema sanitari.

Si alguna cosa hem après del coronavirus és que és
impredictible i que, de cap manera, no el podem menysvalorar.
El virus muta, amb noves soques i variants, i encara ens podem
trobar enmig d'un trasbals.

Per acabar, i abans de començar el debat amb vostès,
m'agradaria repassar algunes de les conclusions de l'informe.
La vacunació contra el coronavirus a les Illes Balears ha servit
per reduir l'impacte de la pandèmia i per restablir gradualment
la normalitat social. Els record que, gairebé 300.000 persones,
un 25% de la població, han passat oficialment el coronavirus.
Hem arribat a tenir 500 persones amb pneumònia, o risc de
patir-la, ingressades simultàniament a les plantes dels nostres
hospitals i gairebé 170 persones a les unitats de cures crítiques.

Ens han deixat -ja ho he dit abans- 1.457 persones. La
vacunació s'ha fet i es fa seguint les directrius de la Unió
Europea i les indicacions i els protocols del Ministeri de
Sanitat, resultat dels acords assolits entre el ministeri i les
comunitats autònomes dins la Ponència tècnica de vacunes, així
com dins la Comissió de Salut Pública i el Consell
Interterritorial.

En el cas de les Illes Balears, l'estratègia per a la vacunació
és eficaç, perquè és un dels territoris del món, com la resta
d'Espanya, amb una de les cobertures de vacunació més
elevades. A la nostra comunitat autònoma les indicacions i els
protocols s’han complert i s’acompleixen amb un notable
esforç de coordinació logístic i tècnic, amb la finalitat de
garantir les condicions d'equitat, tenint en compte especialment
la població més vulnerable. Fem un considerable esforç per
mantenir la ciutadania informada sobre la necessitat d'estar
vacunada per prevenir els contagis. Els documents que donen
suport logístic i tècnic a la vacunació són públics i es poden
sol·licitar per diferents vies, a través dels registres públics,
atesa la normativa sobre transparència i bon govern, o al
Parlament de les Illes Balears, entre d'altres.

Des de l'any 2020, i fins ara, s'han facilitat documents i
explicacions sobre el procés de vacunació a tothom que els ha
demanat per les diferents vies possibles: associacions i entitats,
ciutadania, mitjans de comunicació, partits polítics, Parlament,
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Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i
Memòria Democràtica, informació al portal de transparència,
a l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes
Balears, entre d'altres.

I aquesta darrera conclusió -que queda recollida literalment
a l'informe- em serveix per fer un comentari sobre tot el que
s'ha dit per part d'alguns portaveus polítics i opinadors, pel que
fa a l’auditoria al procés de vacunació. L'informe va
acompanyat de 200 documents entre estratègies, informes,
protocols i recomanacions científiques, els documents formen
part dels annexos i s'han lliurat juntament amb l’informe, són
aquests documents que els dic, que són aquí presents, no és
només l'informe de vacunació, sinó que va acompanyat
d'aquests 200 annexos distints.

Entre els informes i annexos trobaran, si no ho han trobat ja,
documents amb les mateixes explicacions donades, perquè totes
les explicacions han tengut sempre un suport tècnic; ni els
membres del meu equip ni jo mateixa no tenim cap interès a no
dir coses tal com són, o tal com varen ser, accept totes les
auditories que es vulguin fer de la nostra gestió, tant per part
seva com dels mitjans de comunicació, al cap i a la fi és la seva
feina i és una tasca essencial per preservar la democràcia.

Ara bé, hem d'anar alerta amb la demagògia, la ciutadania
mereix rigor en la nostra gestió i també en la política i, amb
això acab i agraeix la implicació de totes les persones,
professionals i institucions que han fet possible la vacunació a
les Illes Balears.

Qued a la disposició per a les preguntes o dubtes que es
puguin plantejar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Entenc que podem continuar, per part de tots els portaveus.

Idò, per tal de formular preguntes o observacions, procedeix
ara la intervenció dels grups parlamentaris. Els record que
tenen un màxim de quinze minuts, que poden emprar o bé en
una única intervenció o bé en dues. Els record que no poden
entrar en diàleg directe amb els grups parlamentaris i també els
record que ens trobam davant un format de diàleg interactiu.
Per tant, què deman a tots els intervinents, perquè així tant els
mitjans com també totes les persones que ens poden seguir a
través del YouTube puguin gaudir del debat? Idò deman que no
ens topem, que esperem a la pregunta i a la resposta que puguin
tenir els intervinents, entre altres coses perquè també nosaltres,
des de la Mesa, també puguem fer un millor control del temps.

Per tant, ara sí, ja procedim a iniciar aquest debat. Per part
del Grup Parlamentari Popular, com a primera o única
intervenció, té la paraula la Sra. Riera.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. En primer
lugar, Sra. Gómez, quiero agradecerle su comparecencia hoy a
usted y su equipo en esta comisión para dar cuenta de esta
auditoría de vacunación, que nos ha detallado. 

Precisamente, una comparecencia que se produce en una
semana que debe ser horrible para usted, tanto a nivel personal
como profesional, ya que se ha visto cuestionado su trabajo y
su credibilidad, y la de su conselleria, y, una vez escuchada su
intervención explicando la auditoría, le quiero hacer saber que,
de acuerdo con el artículo 192.3 del Reglamento, mi
intervención será de diálogo interactivo, le formularé preguntas
concisas y concretas y espero que también me puede dar
respuestas ágiles y claras, por respeto al tiempo y al resto de
diputados que tienen que intervenir después de nuestro turno. 

En primer lugar, le quería manifestar la decepción que tiene
mi grupo al ver una auditoría que ha eludido el principal
cometido por el que se le pidió: explicar o justificar las dosis
que recibieron varios altos cargos, en el día del inicio. Y es
que, si bien no es la característica de una auditoría explicar
esto, sí fue la condición que pusieron los socios del Govern
para zanjar la polémica por las irregularidades cometidas por
su conselleria, y evitar, así, una investigación y las
responsabilidades que exigíamos desde la oposición, por haber
vacunado su equipo y, usted, como responsable, de forma
privilegiada a algunos de sus cargos políticos de mayor nivel,
pasando por delante de los verdaderos destinatarios de las
vacunas, en un momento -quiero recordar- que no había
vacunas para todos y que mucha gente estaba muriendo por el
virus.

La propia auditoría, indican los protocolos de vacunación,
que el primer grupo eran personas vulnerables de los centros
asistenciales e indica expresamente usuarios y trabajadores, no
indica políticos ni directivos. MÉS per Mallorca y Podemos se
quejaron de esperar semanas su explicación y de enterarse de
estas circunstancias por la prensa. La pregunta es, Sra.
Consellera, ¿por qué no hay ninguna referencia a este hecho en
la auditoría? ¿Quién decidió que no se detallara ni se
concretara, fue usted o fue el equipo auditor? ¿Se lo consultó
a usted el equipo auditor o lo decidieron ellos per propia
iniciativa? Porque alguien debió tomar la decisión, ¿fue usted,
la Sra. Zaldívar o quién fue?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Respon, la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. Sra. Diputada, em sorprèn a mi també,
vull dir, perquè eludir vol dir no mostrar, no demostrar, no ser
aquí compareixent; és a dir, nosaltres teníem el compromís amb
els socis, és cert, de fer aquesta auditoria interna, que s’ha
entregat en temps i forma, i em sorprèn..., veig que no s’ha
llegit ni l'informe ni els annexos que l'acompanyen, això, per
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una banda, perquè està explicat, detallat cronològicament -està
detallat cronològicament-, cada un dels dies, les coses que
varen succeir.

Llavors, si vostè se’n va a dia 27 de desembre, a la part que
afecta la comunitat de les Illes Balears, trobarà l'informe,
trobarà una referència a l'informe que varen signar les dues
persones que en aquell moment eren més responsables, el
director general i la sots-directora d'Atenció a la Cronicitat, on
expliquen tot el procés, tot el que va succeir aquell dia.

Un dia que, ja dic, s’ha d’emmarcar des d'un context del
desconeixement, de també una certa..., de la incertesa, d’unes
persones que estaven emparades pels equips directius. I aquí,
jo crec que per repetir una mentida moltes vegades no es fa
veritat. Llavors, no podem parlar d'alts càrrecs, càrrecs polítics,
càrrecs polítics de major nivell -com vostè ha dit-, que jo
sàpiga, tal vegada vaig errada i d'això segurament vostè en sap
més, que ha estat consellera i directora general de Funció
Pública, que jo sàpiga, són la secretària general i els directors
generals, aquests són els càrrecs polítics, i d’aquests no se’n va
vacunar cap, i ho hem explicat per activa i per passiva.

Els sots-directors assistencials, els sots-directors del Servei
de Salut i el gerents -els mateixos gerents-, que no són càrrecs
polítics, estan contínuament, contínuament, en contacte amb
professionals i amb pacients també. Podem repassar o podem
revisar, hi ha múltiples al·lusions, ja dic, s'han de cercar i
trobar, com, per exemple, un informe de salut laboral -i això
consta com a annex-, un informe de salut laboral on diu que les
zones d'un hospital no es poden dividir en zones COVID i
zones no COVID, que es considera tot l'hospital com a COVID,
per exemple, quan els ho demana. Això consta aquí a l’informe.
Hi ha un informe de la directora general de Salut Pública, del
ministeri, precisament per poder retre comptes que aquí no s'ha
fet res excepcional ni extraordinari, hi ha un informe de la
directora general del ministeri que se li va demanar quant a la
priorització, quant a una estratègia, una estratègia o un
procediment o un protocol és una guia de recomanacions que
s'han de seguir, però parlam sempre del primer dia.

Ja li dic, els socis de govern, efectivament, ens varen
demanar fer aquesta auditoria interna, en principi parlàvem de
quan acabàs el procés de vacunació i, és clar, el procés no ha
acabat, però durant tot aquest temps, des del principi, s'ha
recopilat tota aquesta informació fins a fer un document final.
I l'informe s’ha entregat en temps i en forma, i, a més, se’ls ha
entregat a vostès, també personalment, que aquest compromís
tampoc no el teníem i l'hem fet. O sigui, tota aquesta
documentació vostès la tenen.

I, és clar, em sorprèn que em digui que no hi ha cap
referència a l'auditoria perquè, ja li dic, si vostè va al dia 27 ho
trobarà. 

I després, com li deia, per abundar un poc en el tema, la
sots-directora d'Atenció a la Cronicitat, la Sra. Angélica
Miguélez, en aquell moment, i l'actual sots-directora d'Atenció
a la Cronicitat, a les quatre del matí, quan a una residència hi
havia un problema d’un nombre de casos positius o residents
que es posaven malalts, ha agafat el seu cotxe i se n'ha anat a la
residència, planta per planta, a organitzar circuits, a entrar a les

habitacions a explicar com s'havien de posar l'equip de
protecció, això la sots-directora assistencial d'Atenció a la
Cronicitat.

Llavors, crec que de vegades volen fer creure a la
ciutadania, per això dic que no per repetir-ho moltes vegades
és així, volen fer creure que un sots-director està a un despatx,
això a unes oficines administratives tal vegada sí, però aquí no.
El coordinador de vacunació, de campanya de vacunació, va
continuar vacunant a les residències. La directora d'Atenció
Primària de Mallorca d’Infermería, que són càrrecs
absolutament tècnics, va anar amb el seu equip a donar suport
perquè el procés de vacunació fos correcte a les residències. És
a dir, són persones absolutament de primera línia que es varen
vacunar perquè sobraven una sèrie de dosi, que, si no, s'havien
de tirar. 

I jo ho dic ara, si es tornàs repetir el mateix moment crec
que prendríem exactament la mateixa decisió, perquè l'altra era
tirar les vacunes, i això sí que no es pot consentir de cap de les
maneres. Es va intentar tot. 

I també li diré una altra cosa, i així també quedarà clar, part
del meu equip, jo no hi era, perquè vàrem decidir que els
càrrecs polítics no havíem de tenir protagonisme aquell dia, ni
Catalina Cladera, com a presidenta del consell, responsable
màxima, hi varen anar persones tècniques per supervisar el
procés, per poder donar suport; però part del meu equip sí que
hi era, perquè estàvem preocupats, perquè era molt públic, era
molt mediàtic. I quan va acabar el procés de vacunació, el
mateix sots-director va dir que ell s'havia vacunat, i després
l'informe va..., o la denuncia o el drama va aparèixer tres mesos
després, quan el primer dia ell ho va dir que s'havia vacunat.

Jo crec que s'ha de contextualitzar el moment, que han fet
una feina impecable, que s'han deixat la pell 24 hores al dia des
de fa dos anys i mig, tot aquest equip i tots els qui no són aquí.
I, per això..., és a dir, podem donar totes les voltes que
vulguem, però la realitat és: 2,2 milions de dosis administrades
per centenars de professionals amb un desplegament logístic
sense precedents. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera?

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Sí. En febrero de 2021, el Sr. Juli Fuster, director,
ex-director del ib-salut, y la Sra. Miguélez, ex-subdirectora de
Atención a la Cronicidad, elaboraron y firmaron el informe al
que usted se refiere, intentando justificar la vacunación de altos
cargos, con un simple, entre comillas: “se decidió vacunar al
equipo vacunador”; considerando así a seis cargos que se
vacunaron de forma privilegiada y que no tenían nada de
vacunadores, porque no habían puesto ni una sola inyección,
entre ellos la Sra. Miguélez. 

El informe adjunto no viene como adjunto, no viene
explicado en la auditoría, aunque usted diga lo contrario. El
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propio sindicato médico ha sido contundente diciendo que
todos deberían haber asumido la responsabilidad de esta
infracción tan grave, eran políticos, directivos, no eran
trabajadores que llevaran una EPI, ni que vacunasen, ni que
estuvieran en primera línea de peligro. Lo dice el sindicato
médico, no es que lo diga el Grupo Popular.

¿Considera ético, Sra. Consellera, que la Sra. Miguélez
firme el informe y avale su propia vacuna irregular? ¿Considera
ético que el Sr. Juli Fuster firme ese informe tan poco objetivo
y tendencioso? ¿Avala usted ese informe del ib-salut con su
visto bueno, como superior inmediata y responsable del ib-
salut?

Gracias. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra Consellera.

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

Com li comentava, Sra. Diputada, no per repetir moltes
vegades una mentida es converteix en realitat, o sigui, hem de
deixar de parlar d'alts càrrecs, perquè no són alts càrrecs, jo
crec que vostè ho sap, ja dic, millor que jo, amb molta més
experiència a Funció Pública, els alts càrrecs i càrrecs polítics,
parlam de secretaris generals i directors generals. 

Aquell primer dia hi havia part del meu equip preocupat,
part de l'equip que es troba aquí present era allà i no es varen
vacunar, perquè no formaven part ni del personal sanitari ni del
personal del primer grup, etc.

Vostè em diu, “intentado justificar”, “intentando justificar”
no, justificando, explicando. Vull dir, a nosaltres..., el que es va
demanar és un informe detallat de què va succeir aquell dia 27
de desembre. I ho podem repetir les vegades que siguin
necessàries. Jo, ara, mirant enrere, dius, evidentment, no ho sé,
tal vegada hauríem d'haver tirat les vacunes, o sigui,
l'alternativa era aquesta, i tal vegada s'hauria d’haver fet això.
Però, sincerament, o sigui, és que a mi no em cap al cap, no em
cap al cap.

I jo no reviso tots els informes que fan tots els sots-directors
assistencials, parlam de 20.000 professionals, de 100 i busques,
110, 115 centres de salut i unitats bàsiques, 7 hospitals, més els
d'atenció a la cronicitat; es prenen decisions cada dia, es firmen
multitud d’informes, de resolucions, i, evidentment, jo no els
superviso, o sigui, evidentment, jo no els superviso.

Però, sincerament, li dic, entenc perfectament el que es va
fer, no qüestion en absolut el que es va fer, i el que vull que
quedi molt clar és que, per molt que continuïn parlant d'alts
càrrecs i que es continuï escrivint i posant i ho digui qui ho
digui, es varen vacunar els que es varen vacunar, i els sots-
directors assistencials i els directors assistencials són
nomenaments, no són ni alts càrrecs ni càrrecs polítics, ni
càrrecs polítics. Hi havia la directora de les residències o la
directora insular en aquell cas, que tenia el despatx a la
Bonanova, que era contínuament a totes les residències amb els

usuaris, que entrava la setmana següent. O sigui, és que aquesta
és la..., això crec que és el marge que hem de tenir també molt
clar, és a dir, aquestes persones, que se’ls va vacunar per no
malbaratar set dosis, resulta que s'haguessin vacunat la setmana
següent, o sigui, una qüestió de dies.

Ha faltat una vacuna a aquesta comunitat autònoma? Ha
faltat alguna vacuna? S'han deixat de posar tots els mitjans per
poder vacunar tothom, amb tota la flexibilitat del món, amb
iniciatives pioneres a tot el país? I així i tot ens trobam a la cua
d'Espanya, i això sí que ho reconec, però s’ha fet tot el possible
perquè la vacuna fos accessible, en temps i forma, i la gent s’ha
anat vacunant. Evidentment ningú no s'ha amagat ni del primer
dia ni del segon dia, ja dic, està ple, no em pot dir que no
perquè jo, ara s'ha de cercar, s’ha de cercar, és veritat que és la
cronologia, però aquest informe hi és i hi ha altres informes,
altres informes que tenen a veure, i que s'han entregat a
l'Oficina anticorrupció, que tenen a veure amb el procés de
vacunació. No ens hem quedat res, absolutament res, o sigui,
tot el que teníem ho entregam, i es pot imaginar que jo no m'he
llegit els 200 documents, l’informe sí, els 200 documents no
me’ls he llegits, per controlar ni per comprovar si un podia
tenir o no..., jo no som suspicaç, hi ha unes persones tècniques
que han fet feina durant mesos i mesos i mesos des que es va
decidir l'auditoria, han recollit aquesta informació, l'han
estructurada i finalment han pogut concloure amb aquest
informe, que jo crec que és prou consistent com per deixar
tranquil·la la població que s'han fet les coses bé. 

Gràcies, presidenta.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Gómez, sí faltaron vacunas algunas semanas, lo sabe
usted más que la ciudadanía que faltaron algunas semanas
vacunas, porque no llegaron suficientes. 

Por lo que ha dicho usted, ¿no conocía ese informe,
entonces, de febrero de 2021? Ha dicho que hay muchos
informes y que no tiene conocimiento de todos. ¿No lo conoció
ese informe de febrero de 2021? Y si no lo conoció, ¿nos puede
decir cuándo se le informó de que había este informe dando
explicaciones?

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

Pues se me informó en el momento en que se hizo el
informe, cuando se acabó de hacer el informe, cuando se acabó
de hacer el informe para dar las explicaciones oportunas, se me
dijo que ese era el informe que se presentaba para explicar el
proceso de vacunación del día 27. Yo no encargué el informe,
evidentemente lo conocí después. Claro, en el momento, en el
que hay tantísima expectativa y, bueno, acusaciones graves, y
yo diría: acusaciones graves absolutamente infundadas,
seguimos con los altos cargos -i tornem-hi-, quan hi ha aquest
tipus d'acusacions un ha d'explicar, evidentment, què va
passar el primer dia, que va passar el primer dia, que les
persones que són allà, vaja, que ho redactin. I això és el que
va fer la sots-directora i ho va avalar el director general i, una
vegada fet, evidentment, me’l varen mostrar, és clar que sí.
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LA SRA. RIERA I MARTOS:

Vale, gracias. Entonces, sí conoció el informe, sí considera
ética la actuación de firmar uno mismo en su informe, que se ha
vacunada y que es correcto, y sí avala usted esa actuación, ¿no?

Por cierto, ¿no son nombrados la Sra. Miguélez, el Sr. Juli
Fuster o el Sr. Villafáfila por designación política y sometidos
a la Ley de incompatibilidades? Si es así, ¿por qué cree usted
qué MÉS per Mallorca le pedía la dimisión del Sr. Villafácila,
que fue vacunado el primer día y que fue cesado en plena
polémica por encontrarse de baja, según el Govern, pero que
MÉS per Mallorca le pedía el cese? ¿Por qué cree que se lo
pedía, si no son cargos de designación política, que justamente
se vacunaron el primer día y que están sometidos a la Ley de
incompatibilidades? Gracias. 

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

Sra. Diputada, creu el lladre que tots són de la seva
condició, o sigui, miri, nosaltres no hem demanat mai un carnet
d'un d'un partit polític, una afiliació política als directius que
tenim, que són directius assistencials, fins i tot els gerents.
M'agradaria que em digui un sol gerent, que sempre ha dit que
ja m'agradaria, un sol gerent que estigui afiliat al Partit
Socialista, un de sol. Sots-directors, directors, jo no ho sé, jo no
ho sé, jo sí sé, sí sé, i vostè sap que jo sé també, perquè he
seguit de prop a la legislatura del Partit Popular el que els
demanaven a les supervisores d'infermeria d'una planta, o sigui,
no hi ha cosa més tècnica ni més assistencial, els han demanat
el carnet del Partit Popular. Però això no, no, cree el ladrón
que todos son de su condición, Sra. Diputada, això nosaltres,
aquest govern no ho fa, nosaltres escollim els millors i posam
els millors.

I vostè em parla, hi torna amb els alts càrrecs, un sots-
director assistencial és un nomenament que no es publica en el
BOIB i és un nomenament que no passa per Consell de Govern,
es publicarà en el BOIB, no passa per Consell de Govern,
passen per Consell de Govern els que són considerats alts
càrrecs, que són els que són, i també revisi els meus alts càrrecs
i vegi quants n'hi ha dels directors generals afiliats al Partit
Socialista, per exemple, o a un altre partit, vegi-ho vostè
mateixa.

Llavors, hem tengut molt clar, des del principi, s'han
mantingut gerents, s'ha donat l'oportunitat de continuar a
gerents que venien de la legislatura anterior, nosaltres no fem
taula rasa, nosaltres valoram i avaluam la feina feta i els
objectius fets. I, és clar, vostè em diu: la Sra. Angélica
Miguélez. La Sra. Angélica Miguélez era la sots-directora
d'Atenció a la Cronicitat, que, ja li dic, es va deixar la vida i la
salut, es va deixar, com a mínim, la salut darrera el procés de
vacunació i d'atenció a les residències, perquè amb el seu cotxe
particular anava de dia i de vespre, a qualsevol hora, sigui
dissabte, sigui diumenge, sigui festiu, a ajudar a les residències;
demani-ho vostè mateixa, demani-ho.

O sigui, aquest govern, que vostès consideren tan corrupte,
demanin el suport que té tant als professionals, crec que aquests
dies també queda prou clar, tant dels professionals com d'altres

institucions; demani vostè a qualsevol residència d'aquesta
comunitat autònoma, el comportament, l’actitud o la
col·laboració que ha tengut la sots-directora d'Atenció a la
Cronicitat en aquell moment, demani-ho i se'n adonarà que no
parlam de càrrecs polítics, que parlam de persones tècniques,
de persones que es deixen la vida, que fan feina.

I vostè ha dit una altra falsedat, diu: el coordinador de
vacunació no va vacunar. El coordinador de vacunació va
continuar vacunant a altres residències i la directora
d'infermeria també va continuar vacunant a altres residències.
I els equips coordinadors estaven dins el primer grup de
vacunació o dins el segon, el pic del segon, no ho sé. Està
especificat a l'estratègia que els coordinadors de vacunació
s'han de vacunar perquè van a entorns vulnerables, i així ho
varen fer.

I, és clar, ella firma l’informe pel que se li va demanar, ja
que era la persona que era allà present, bé, també se li va
demanar a Carlos Villafáfila a veure què va passar aquell
primer dia, i varen fer un relat dels fets, i, és clar que firma
l’informe. Vàrem avançar uns dies la vacunació? Sí. Per què?
Perquè sobraven dosis. ¿Alternativa? Tirar les dosis.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. RIERA I MARTOS: 

Gràcies. Bueno, yo le he hablado de las palabras de MÉS
per Mallorca y del Sindicato Médico, no del Partido Popular,
que pedían responsabilidades y dimisiones. Quiero que quede
claro, y no precisamente porque tuvieran carnet socialista o
popular, sino por unas actuaciones irregulares.

Mire, en su momento pedimos nosotros los listados de todas
las persones vacunadas, lo pidió también la Oficina
anticorrupción, y su Govern intentó obstaculizar indicando que
no eran unos listados fáciles de dar, porque eran complejos y
largos. Le tengo que remarcar que, a día de hoy, aún no hemos
conseguido una respuesta concreta de lo que pedimos, sólo
remisiones a la pàgina web del Govern, y el artículo 177.2 del
Reglamento del Parlament nos dice que ustedes no pueden
hacer remisiones a páginas web más que para complementar la
información detallada y concreta que se le pida por parte del
Parlamento.

Ahora que ha acabado ya la auditoría, ¿nos podría decir si
ya tiene usted toda la información de las vacunas que se
pusieron los cargos públicos, nombramientos políticos,
directores, subdirectores o gerentes en aquel momento, en
diciembre de 2020-enero 2021? Porque ustedes lo que han
publicado son los listados de abril 2021, después de la
reestructuración del Govern, pero no los de diciembre 2020-
enero 2021, donde había otros cargos diferentes. Y, claro, el
que guarda silencio genera sospechas y se generan sospechas
encima de cargos que había en aquel momento, como el Sr.
Marc Pons o la Sra. Pilar Costa.

Si no hay nada que ocultar, Sra. Consellera, y no es porque
el Partido Popular esté acusando, sino que estamos pidiendo, si
no hay nada que ocultar, ¿por qué no nos han remitido los
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listados de diciembre 2020-enero 2021 antes de la
reestructuración del Govern que hizo la Sra. Armengol?

Gracias.

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

Miri, jo, silenci, després de 22 compareixences, jo crec que
no hi ha ciutadà que es pugui creure que hi ha silenci, jo he
contestat múltiples preguntes parlamentàries orals, per escrit,
hem entregat sol·licituds de documentació; que jo sàpiga, i li
diré una cosa: em vaig oposar, jo em vaig oposar. A mi em
sembla, sincerament, però és una opinió personal, que el tema
de fer pública, supòs que com a professional sanitària,
qualsevol de vostès que em contin qualsevol de les seves
malalties, mals o el que sigui, jo estic obligada a un secret
professional, i a mi, quan varen demanar aquesta informació,
em semblava brutal, o sigui, em semblava brutal haver de
justificar qui s'havia vacunat i qui no s'havia vacunat. Perquè en
aquell moment, record, per exemple, una de les persones que
demanaven es va vacunar perquè té un fill, té un infant amb un
problema, -i no li parl de partits, perquè vostè sap que hi ha
hagut persones també del seu partit-, un infant amb problemes
neurodegeneratius. I jo em plantejava: i ara aquesta persona per
què ha de donar explicacions de si té un fill o no té un fill? És
que, de vegades...

Bé, es va decidir que s’entregàs aquesta informació i es va
entregar. Evidentment, jo, tot el meu equip, ens hem vacunat
quan ens ha tocat vacunar, ens hem posat les dosis que ens
havíem de posar perquè som uns convençuts de la vacuna, no
és que tengui un problema de dir si jo m'he vacunat o no, però
em sembla entrar dins la privacitat de les persones, a una part
de la salut de les persones que és molt íntima. I això s’ha
publicat, o sigui, jo, em fa referència a una sèrie de persones i,
la veritat, no he anat a revisar, no he anat a revisar; però haver
d’entrar història per història a mirar si aquella persona s'havia
vacunat o no s'havia vacunat, o entregar el seu paperet o el seu
carnet que s’ha vacunat, vaja, això ho ha fet aquest govern, no
sé si ho han fet tots els governs d'Espanya, però aquest govern
sí que ho ha fet, i ho va fer en el moment que es va demanar, i
es va publicar i està publicat a l’Oficina de Transparència, i
crec que totes les dosis que ens hem posat.

O sigui que... crec que no hi ha massa més que dir, com a
exercici de transparència és que, vaja, fins i tot, ja dic allò que
consider un poc qüestionable pel tema de la intimitat, a la qual
tots tenim dret. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gracias Sra. Consellera. Sí, comparto con usted que, por
secreto profesional, como enfermera, tiene la obligación de
guardar determinados datos personales, igual que lo pueda
tener yo como funcionaria, pero, como política, tiene la
obligación de someterse a un control parlamentario que dice el
Reglamento, y remitir a los grupos una documentación que se
les pida, con datos personales o sin datos personales, como se
les pida. 

Entonces, una vez que ha finalizado la auditoría, yo le
reitero la pregunta, entonces ¿usted puede confirmar que nadie
más de los que salieron en prensa en aquel momento se vacunó
fuera de su turno?

Gracias.

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

A ver, Sra. Diputada, la estrategia está publicada, los
protocolos de vacunación están publicados y los listados de las
personas, de los cargos públicos, el número de dosis que tienen
están puestas también, hasta creo que hay la fecha. Por tanto,
miren ustedes mismos, miren ustedes mismos si consideran que
alguien se ha vacunado sin estar vacunado. Vamos, a mí no me
consta que ningún conseller se haya vacunando, y eso lo puedo
afirmar tajantemente, ningún conseller se ha vacunado antes del
momento en el que le tocaba vacunarse. Y luego, pues hay
cargos que yo hay veces que desconozco hasta el motivo, es
que ya digo, en el caso de esa persona, me pareció..., bueno
pues muy duro. 

¿Control político? Por supuesto, sí somos la conselleria que
entregamos, hacemos más comparecencias, tenemos más
preguntas orales, probablemente casi igual que la presidenta, o
muy pocas menos, y además lo publicamos absolutamente todo,
y esto está publicado hace más de un año en el Portal de
Transparencia. Yo no sé a qué personas se refiere
concretamente, es algo que no me voy a poner a revisar uno por
uno, porque, vamos, creo que no es mi trabajo, mi trabajo es
facilitar la información. Se decidió que esa información se tenía
que poner en el Portal de Transparencia y se puso, y ese es el
acuerdo.

No sé si hubieran gobernado otros eso se hubiera hecho
igual. 

Gracias. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias. Sí, mire, están publicados los datos de abril de
2021, como le digo, pero no los de diciembre de 2020, o enero
2021, que es cuando hubo el escándalo de las vacunas
privilegiadas, y posteriormente una reestructuración. No hago
acusaciones, simplemente pregunto si no hay nada que ocultar,
porque no se ha remitido esa documentación.

Mire, otro tema. ¿Qué han hecho en los meses sucesivos
con las dosis que hayan ido sobrando? ¿Han sobrado más
dosis? ¿No han vuelto a sobrar más dosis desde diciembre de
2020, en ningún otro momento? ¿La han puesto a otros
directivos de primera linea que estuvieran allí ayudando o no
han vuelto a sobrar? ¿Tiene usted información sobre eso?

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

Miri, dic jo que si es publiquen amb data d’abril del 2021
és perquè no hi ha vacunacions anteriors a aquesta data, dic jo;
jo em vaig vacunar el mes de juny, evidentment, no cerqui la
meva vacunació el mes de desembre perquè no la trobarà. O
sigui si les persones estan... si està publicat totes les persones
que hi havia en aquell moment, amb les dades, és que són les
persones que hi havia en el moment que es va demanar que es
fes públic. 

Jo aquí crec que aquest Govern ha donat múltiples mostres
de transparència, de bon govern, tenim l’Oficina anticorrupció,
que no existia abans, malauradament, en segons quin moment.
Tenim..., jo crec que, a veure, exercicis de transparència en fem
permanentment perquè no tenim res a ocultar, res a ocultar, res,
Sra. Diputada, som gent honrada, treballadora, que lluita per la
sanitat pública i que intentam millorar la salut de la població.
Aquest és el nostre objectiu de ser aquí, fins i tot a moments
difícils. 

Quant a sobrants de dosis. És clar que han sobrat dosis en
els centres de salut, per exemple, s'ha vacunat gent en els
domicilis, quan hi havia una quantitat de dosis preparades
cridaven des del centre de salut perquè les persones anassin als
centres de vacunació, els que tenien cita el dia següent per
intentar avançar la vacunació, per no haver de malbaratar
aquelles dosis. I això ha estat un poc una tònica general i,
afortunadament, no han faltat dosis. De vegades ens deia el
ministeri, n’arribaran 3.000 aquesta setmana, i n’arribaven
2.500, i 3 dies després arribaven les 500 restants. Això està
detallat també cronològicament, totes les rebudes de vacunes
que s'han fet. Evidentment aquest sobrant de dosis s’ha anat
emprant.

I després les coses han canviat molt, és que ens hem de
situar en el context, perquè a toro pasado, tot és molt fàcil, és
molt fàcil veure dos anys i mig després, una situació, imagina,
no, ara ho faríem d'una altra manera. És clar, és que ara resulta
que les dosis es poden transportar, tal vegada haguéssim agafat
les dosi i les haguéssim dutes al primer centre de salut, o a la
residència de la Bonanova, o a la Llar d'Ancians, no ho sé, a un
altre lloc, però quan a tu et diuen, no es poden moure, no es
poden traslladar. Vull dir, actues amb la informació que tens a
cada moment.

I els que actuen són professionals i a mi és un poc el que em
sap greu, perquè no es qüestiona..., o sigui es qüestiona
l'actuació de professionals, que, ja dic, que el seu nivell
d'implicació ha estat brillant, exemplar, únic, únic en tota la
història de la sanitat pública; hi ha centenars i milers, diria jo,
de professionals, que s'han deixat literalment la vida i alguns la
pell, desgraciadament. Per tant, jo no qüestionaré la
professionalitat de tots els professionals.

Ja veu, 11 estratègies de vacunació, que no són aquí, crec,
o no sé si hi són cada una de les estratègies perquè són
llarguíssimes, 11 estratègies de vacunació; 7 documents del
Servei de Salut que expliquen com utilitzar les dosis; és que, és
clar, ara es podrien moure, ara es poden traslladar, ara la vida
útil no són 6 hores, són més, cada vacuna es distinta; hi ha

hagut més marques comercials, més dosis, cada una té el seu
protocol, el seu procediment i poc a poc avançam en
coneixement, però el primer dia no ho sabíem tot, evidentment,
i els primers mesos tampoc, i hem treballat amb moltíssima
incertesa. Jo crec que ho hem fet el millor que hem sabut, el
millor que hem pogut i sense amagar res. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, consejera. Mire, ha hablado usted de la
incertidumbre y de las dificultades, todas las comunidades
autónomas se enfrentaron prácticamente, o sin prácticamente,
a una situación equivalente de dificultades y en algunas se
actuó con más transparencia o menos transparencias, en algunas
hubo vacunas de forma clara a los sectores que tocaba, y en
otras se vacunó a algunos cargos o nombramientos políticos, y
en algunas comunidades hubo dimisiones, en situaciones
similares a las que pasó aquí, con personas con nombramiento
político que se vacunaron cuando no les tocaba.

¿Le parece que actuaron correctamente esas comunidades,
donde dimitieron aquellos, o le parece más correcta la
actuación que siguieron ustedes, simplemente pues recolocando
a la Sra. Sofía Alonso, o cesando al Sr. Villafáfila y
manteniéndolo en su puesto anterior? ¿No cree que debería
haber habido alguna dimisión entonces, como han hecho otras
comunidades? 

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

Bé, una altra cosa que vull deixar clara, que al Sr.
Villafáfila no se l'ha cessat en cap cas, el Sr. Villafáfila va tenir
una malaltia a un moment determinat, va tenir una malaltia, va
estar de baixa i aquesta baixa, llarga, inicialment llarga, doncs
va motivar que la doctora Carandell assumís la coordinació del
procés de vacunació, perquè necessitàvem una persona
coordinadora. De vegades una baixa més curta, una baixa...,
doncs és el mateix que si jo me’n hagués d’anar i hagués de fer
front a una malaltia greu, estant de baixa 10 mesos o un any,
doncs, evidentment, hauria de dimitir. Bé, idò el que va succeir
en aquell cas és que el Sr. Villafáfila tenia una baixa i es va
nomenar com a nova coordinadora la doctora Carandell, i el Sr.
Villafáfila va tornar i va continuar en la seva condició de sots-
director assistencial. Per tant, no se l’ha cessat.

Després, jo no sé si vostè fa referència a Múrcia, per
exemple; a mi em va saber greu perquè li tenia afecte al
conseller de Múrcia i li vaig trametre un missatge de suport,
però es va vacunar tot el personal de la conselleria, es va
vacunar ell i tots els directors generals de la conselleria.
Llavors, per això varen dimitir, o per això els varen cessar, no
sé exactament què va ser. Parlam de persones polítiques de tot
l’edifici de la conselleria.

Jo ja els ho dic, ni jo, ni els meus directors generals, ni els
meus assessors, no s'han vacunat abans d'hora. El conseller en
aquell moment va interpretar que era un exemple, hem de
recordar també que hi ha països on els residents, o els màxims
responsables es varen vacunar precisament per donar exemple,
perquè només la meitat de la població a Espanya, per altres
bandes, manifestaven que es vacunarien. Llavors, per donar
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exemple, hi ha països on els polítics es varen vacunar, els
càrrecs polítics, els presidents, els ministres, etc., per donar
exemple, perquè en aquell moment era poca la gent que es volia
vacunar. I així, bé, jo crec, jo crec que en aquest cas de Múrcia
ho varen interpretar d'aquesta manera.

Ara bé, està en el grup 1? No, el personal sanitari, o sigui,
és personal sociosanitari o resident d'una residència? No, no
està en el grup 1. Ara bé, ja dic, parlam realment, aquests sí,
són càrrecs polítics, són càrrecs polítics, jo crec que tota la
resta del procés de vacunació s'ha pogut explicar, i càrrecs
polítics aquell dia no n'hi havia.

Gràcies.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias. Ha hecho usted referencia antes a la Oficina
anticorrupción que está tramitando un expediente para
investigar todos estos hechos que le he estado yo preguntando
hasta ahora; una investigación que se inició, además, con el Sr.
Far, cuando todavía era director de la Oficina anticorrupción,
y que denunció presiones en su trabajo, y acabó dimitiendo,
precisamente, cuando investigaba estas vacunaciones.

¿Habló, usted, en aquel momento con el Sr. Far, por estas
presiones denunciadas, tuvo alguna conversación o le dio
traslado de esta preocupación, de que había presiones?

Gracias.

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

No, en ningún caso hablé con el Sr. Far, de este ni de
ningún proceso que se pueda investigar de la Oficina
anticorrupción. 

Además, creo que al Sr. Far lo he saludado algunas veces,
pero he tenido muy pocas conversaciones con él, apenas le
conozco.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, consellera. Gracias, presidenta. Sra. Consellera, ¿a
qué cree que se deben los bajos porcentajes de vacunación que
hay en Baleares, un 73%, según su informe de auditoría en la
población susceptible de vacunar, o, por ejemplo, un 26,7% en
niños menores de 11 años?, que son las peores cifras estatales.
Si la estrategia ha sido brillante, ágil, modélica, no decimos que
no haya habido trabajo evidentemente en ese sentido, pero ¿por
qué una estrategia global similar a otras comunidades tiene ese
porcentaje tan bajo en vacunas en niños menores de 11 años y,
en general, en la población susceptible de vacunar, solo el
73%?

Gracias. 

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

Sí, bé, a veure, nosaltres tenim, amb una dosi -és que no ho
veig gaire bé- 993.000 persones, són 89,9..., -perdonau-, 88,8
-perdó- i, amb pauta completa, 87,1. És cert que,
afortunadament, les persones més grans tenen pràcticament la
cobertura del cent per cent, afortunadament, i el fet que hi ha
dades, o sigui, és a dir, el ministeri publica unes dades, a
nosaltres ens falten de les dades publicades pel ministeri,
60.000 persones, ho hem explicat moltes vegades, persones que
es varen desplaçar durant la primera part del procés de
vacunació l'any passat, que eren treballadors, bàsicament
treballadors temporals, que venen aquí, però que després s'han
vacunat a la seva comunitat autònoma.

Aquestes persones que s'han identificat per part del
ministeri continuen estant censades, diguéssim, en el procés de
vacunació a la seva comunitat autònoma, són només 60.000
persones. 

Després, a veure, som la comunitat autònoma que té el
nombre d'estrangers més alt de tot Espanya, el percentatge
d'estrangers. Sí que hem vist que determinades, no vull culpar
ningú, ni molt manco, és una anàlisi que es va fer a un moment
determinat, per exemple, com he comentat, quan va venir un
ambaixador d'un dels països de l'Est, li vàrem demanar suport
i vàrem muntar un dispositiu perquè que, a l'acte que ell feia,
per a totes les persones d'aquesta nacionalitat que anaven a
l’acte, que poguessin ser vacunades, a més, ell recomanant la
vacunació; aquell dia hi havia centenars de persones a aquell
acte i se’n varen vacunar dues. És molt difícil, o sigui, hi ha
aquesta part de la població estrangera, de països de l'est, que és
més reticent a la vacunació, d'Europa del nord, tampoc no tenen
els percentatges de vacunació que té Espanya, i, en general,
això.

I després, nosaltres, la responsabilitat que tenim -que jo
entenc que tenim- és facilitar, facilitar, facilitar-ho tot, o sigui,
facilitar tot el procés: posar sense cita, amb cita, de matí,
d'horabaixa, o sigui..., fer telefonades des dels centres de salut
per recaptar des d’InfoVacuna. Tot el que s'ha fet, que jo crec
que s'ha fet molt més que a altres comunitats autònomes,
perquè no hem fet coses molt distintes, el que succeeix és que,
per exemple, també tenim una població més jove que altres
comunitats autònomes, Astúries té una població molt gran i té
pràcticament el cent per cent de persones vacunades, més
acceptació de la vacuna. 

Aquestes són un poc les anàlisis que hem fet, pensam que
la nostra responsabilitat és facilitar perquè qualsevol que es
vulgui posar la vacuna se la pugui posar. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Consellera. Por cierto, una cuestión, ¿de qué
fecha es la auditoría, qué fecha la tienen finalizada y desde
cuándo la tiene usted?

Gracias.

 



SALUT / Núm. 90 / 27 de juliol de 2022 1603

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

A mí, el informe de auditoría me lo entregaron el 30 de
junio, nos comprometimos a tenerlo -la presidenta se
comprometió- antes del 1 de julio, a mí el 30 de junio me
entregaron esto así, lo que sucede es que yo quise que también
otras personas pudieran valorarla, miembros del Gobierno.
Luego, se tuvo que traducir, me la entregaron en castellano, se
tuvo que traducir al catalán, llevó un tiempo, es mucha
documentación y compleja, se tradujo al catalán; y después de
unas semanas -yo ya no me acuerdo- pues hubo una reunión
con los socios del Gobierno en la que se entregó toda esta
documentación, y el 18 de julio se les entregó a ustedes.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias. ¿Ha habido cambios en la auditoría desde el 30 de
junio que se la entregaron y la valoraron otros miembros del
Gobierno, han añadido o han cambiado algo? 

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

No. No ha habido cambios.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

No ha habido cambios. Y, perdone, ¿alguna observación
concreta de algún otro miembro del Gobierno?

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

No, por parte del Gobierno, no.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Están de acuerdo con la auditoría, todos, tal cual está.

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

Sí.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, bueno, y, finalmente, antes de hacerle mi conclusión,
quisiera saber quién es el responsable último de esta auditoría,
porque se ha coordinado por la subdirección... de la cartera de
servicios, ¿no?, del Servei de Salut, pero debe haber algún
responsable último porque eso son nombramientos políticos, no
son cargos políticos. ¿Usted asume la responsabilidad como
responsable último o dependía del ib-salut, del Sr. Juli Fuster?

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

No, por supuesto, yo soy la responsable última de cualquier
informe que se entrega en el Parlamento. 

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gracias, Sra. Consellera. Mire, le reitero en mi conclusión
lo que le he dicho al principio, nosotros consideramos que ni la
vacunación ha sido eficaz en porcentaje, los datos lo
demuestran porque son los más bajos de España, ni ha sido
ética en la aplicación de los protocolos; han regalado ustedes
vacunas privilegiadas a cargos que se saltaron la cola, sean de
nombramiento por el Consejo de Gobierno, sean de
nombramiento por el conseller, sinceramente; y tampoco ha
sido aprobada esta auditoría por muchos colectivos que
quedaron fuera del grupo de personas vulnerables.

Mientras hubo cargos privilegiados que se vacunaron, le
recuerdo, por ejemplo, que hubo críticas de personal no
docente en los centros educativos que quedaron excluidos;
hubo críticas de personal docente que realiza actividades
extraescolares o deportivas a los niños, que quedaron
excluidos; hubo críticas de los familiares, de acompañantes, de
las personas de residencias, o de personas mayores, los
familiares que rodean a los cuidadores, que quedaron
excluidos; hubo críticas de personas que están al lado de niños
vulnerables, que quedaron excluidos; y no hubo, por otro lado,
exclusiones de determinados cargos, que justamente estaban
ayudando en la residencia de Son Oms o en otros centros de
nombramiento político, o de designación política, como usted
le quiera llamar.

Tampoco ha sido transparente, Sra. Consellera, por mucho
que lo quiera decir.

Le reitero los bloqueos de datos que nos hizo cuando le
pedimos el listado de diciembre de 2020, que le pidió también
la Oficina anticorrupción. Le recuerdo la actuación, aún
pendiente, de la Oficina anticorrupción, y le recuerdo el cese
del Sr. Far, denunciando presiones, precisamente, en el
momento que estaba investigando esta vacunación, que
continua un director diferente.

También le hago constar, por parte de nuestro grupo, que la
auditoría es poco objetiva, poco exhaustiva, elude las razones
que la motivaron.

Ustedes, en las conclusiones, usted, como responsable
última, acaba de decir, se atreven a decir que en 2020
facilitaron documentos y explicaciones a todo el mundo, lo cual
es incierto; desde nuestro grupo se solicitaron datos, se hicieron
preguntas, se pidieron explicaciones, igual que intentó hacer,
como le he dicho antes, el director de la Oficina anticorrupción,
y lo que se obtuvieron fueron evasivas, largas y remisiones a la
web del Govern, en contra del artículo 177 del Reglamento
que, como le he dicho, le obliga a remitirnos todos los listados
que se le pidan en cualquier momento, hecho que ustedes han
incumplido y que han boicoteado en una área tan sensible como
es esta, la de la vacunación de la COVID.

Le tengo que decir que consideramos que su credibilidad
está tocada, que su capacidad de gestión vuelve a estar
cuestionada, una vez más, igual que lo estuvo la semana pasada
cuando usted compareció por el tema de la saturación de
Atención Primaria y de las urgencias, y que usted negó. Igual
que estuvo durante tota la gestión de la COVID, gestión
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improvisada y caótica, que usted también negó, e igual que ha
sido esta falsa auditoría, obviando datos importantes, que usted
está negando. 

Esperamos que usted aproveche este último turno para
contestar alguna de las preguntas que han quedado al aire y que
le he hecho y que usted no ha contestado, sobre todo las que
afectan a las irregularidades éticas de esos cargos socialistas
vacunados de forma privilegiada el 27 de diciembre, y no
sabemos si en el mes posterior, cuando no había vacunas para
la gente de la calle, no había vacunas suficientes, hubo semanas
que se interrumpió la vacunación, que el propio portavoz del
Gobierno dijo que era porque la remisión de las vacunas
llegaban de miércoles a miércoles y los datos no estaban
actualizados y las vacunas quedaron algunos días sin llegar a
los puntos de vacunación, y cuando tenían además a los
sanitarios trabajando con bolsas de basura, se lo quiero
recordar, en vez de EPI, que sí estaban en primera línea delante
de la COVID. 

No olvide que la Oficina anticorrupción aún está
investigando estos hechos. No olvide que ha señalado la
Oficina anticorrupción que pueden ser susceptibles de abuso de
poder, de mal uso de recursos públicos y de falta de
transparencia en un momento que causó gran alarma social
porque, Sra. Consellera, sus gestos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, ha d'acabar perquè ha exhaurit el temps.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

... -sí, presidenta, són deu segons.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, acabi.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sra. Consellera, los gestos, los silencios, las justificaciones,
los informes burdos dicen mucho más que las estadísticas, las
cifras y los datos de reuniones ministeriales que pone usted en
la auditoría, hace año y medio su actitud indignó a la gente de
la calle, hoy, con su indiferencia y su burla, lo ha vuelto a
hacer. 

Gracias, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon, Sra. Consellera?

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

Gràcies, presidenta. Hem vacunat 975.083 persones amb
dues dosis, s’han posat 2,2 milions de vacunes; és a dir, és cert,
som de les comunitats d'Espanya on la vacunació, la taxa de
vacunació és més baixa, però, gràcies a la col·laboració de
totes aquestes persones que s'han vacunat i gràcies a l'esforç

que han fet tots els professionals per vacunar-les tenim els
resultats que tenim de la pandèmia. 

Sembla que els sàpiga greu, Sra. Diputada. Jo ho vaig
comentar a l'anterior compareixença, hi ha una clara actitud per
part de la dreta d'aquest país per perjudicar la sanitat pública.
I aquí ens trobaran forts, ens trobaran forts amb tota l'ètica,
però forts, molt forts, perquè no hi ha dret, no hi ha dret, vostè
es pot marcar el millor..., suposo que el millor èxit que es pot
marcar és haver acomiadat 2.891 persones de la sanitat pública,
de l'educació pública, això són fets, no són dades, només són
fets. I que ens importen les persones, que ens importa la salut,
que ens importen els processos, que ens importa la
transparència, que som un govern ètic que ens hem sotmès a tot
tipus de qüestionaments, de preguntes, hem donat informació.
No tenim res a amagar, li ho torn dir, no tenim res a amagar, i
els ciutadans ho saben.

També saben que és un procés molt complex, és que, és
clar, quan es mira cap enrere, com si aquí de sobte arriben 2,2
milions de vacunes i es comença a vacunar; o sigui, per arribar
aquí és un procés, ja li dic, molt complex, molt complex. I al
final, hi ha hagut les vacunes..., al final i al principi, hi ha hagut
les vacunes suficients, s'han vacunat les persones i s'han salvat
moltíssimes, moltíssimes vides, moltíssimes.

Vostè diu: hi ha hagut queixes. Evidentment, evidentment
que no es pot pensar en tots els col·lectius, s'ha fet feina de
manera més que coordinada; hi ha persones que tothom
pensava que s'havia arribat a un punt que s'havia de vacunar
abans que la resta, però hi havia una estratègia i s’ha seguit
l'estratègia, i el que diu l'informe és que s'ha seguit  l'estratègia.
És una auditoria interna, ja dic, feta per persones tècniques que,
per descomptat, jo no qüestion. 

I crec que també els resultats en salut, en expectativa de
vida, els resultats de la pandèmia són els resultats que al final
vol conèixer la població, podem donar tot tipus de detall, i
sembla que a vostès els sàpiga greu, els sàpiga greu ser la
comunitat autònoma que té una menor letalitat. Això és molt
greu, Sra. Diputada.

Però jo el que crec és que aquest país, aquestes illes es
mereixen una sanitat forta, per la qual lluitam tots nosaltres,
amb una situació de pandèmia que encara continua, que duim
dos anys i mig, a més, per fer front a aquesta situació de
pandèmia, i seguirem i continuarem lluitant per la sanitat
pública, sempre. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Continuam ara amb el Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Benvinguda, una vegada més,
consellera, i tot l'equip que avui l'acompanya. Ja li anunciï que
no duc les meves conclusions escrites sinó que les elaboraré en
funció de les seves respostes. 
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Vegem, aquesta auditoria era necessària, és una auditoria
àmplia, és una auditoria complexa, amb més de 200 documents,
com vostè ha esmentat, on es detallen tot tipus de qüestions. No
sé si feia falta que ens posassin com s’ha de canviar el
password de la intranet, però, bé, fins i tot això estava
incorporat dins un dels documents que ens han lliurat. No es
pot dir que s'hagi passat de puntetes per les qüestions, perquè
això no és correcte, tenim tot tipus de taules, tenim les
actualitzacions de les estratègies de vacunació, tenim els plans
autonòmics, manuals, fitxes tècniques de les vacunes, hi ha tota
una sèrie d'informació ultra tècnica i altra del procés de
vacunació.

Jo crec que s’ha anat de dalt a baix amb totes les qüestions.
Certament el document té 132 fulls, el primer que agafa quan
s'entra a la documentació electrònica que vostès ens varen
facilitar no es comenta aquesta situació que es va donar a la
residència del carrer dels Oms, no és aquí, però no vol dir que
no sigui a la resta de documents, jo crec que s’ha de ser fidel a
la veritat i llegir de dalt a baix, que per això se’ns ha lliurat amb
uns dies d'antelació la documentació i és la nostra obligació
com a diputats i diputades fer una anàlisi detallada de tota la
documentació que es lliura. 

Evidentment, hi ha un esforç logístic, coordinació i
assistencial, sense precedents a la nostra comunitat autònoma.

És cert que tenim unes xifres de vacunació que poden ser
menors que altres comunitats, però sí que tenim una dada que
és molt il·lustrativa de l'esforç i de la feina que es fa per part
del sistema sanitari públic, que és la de menor letalitat, la
letalitat d'aquesta comunitat autònoma és un indicador absolut
d'èxit de l'esforç dels nostres professionals al sistema sanitari,
i crec que això s ha de reconèixer, s'ha de reconèixer des del
primer dia al darrer, perquè hem vist tots els professionals fer
un esforç ingent en logística, en distribució, en administració,
en citació, vull dir, a totes i cada una de les persones que han
estat implicades en aquest procés se’ls han de donar les gràcies
i hem de tenir memòria i hem de recordar: hem de recordar com
varen arribar els ultracongeladors, hem de recordar que hi havia
tancs d’oxigen al Palau de Congressos, hem de recordar com la
gent moria tota sola, hem de recordar com les dones donaven
a llum totes soles, ho hem de recordar, això ho hem de
recordar, i com la gent s’ofegava, ho hem de recordar.

I hem de recordar que aquí no hem tengut morts a un palau
de gel apilats, això ha passat a altres llocs. A les Illes Balears
no ha passat, i això no ha passat gràcies a la vacunació, la
vacunació ha salvat vides. 

I evidentment que no es podien tudar dosis, consellera, no
es podien tudar dosis, però s'haurien d'haver reconstituïdes
totes aquelles ampolles aquell dia al carrer dels Oms? Realment
hi va haver la previsió correcta a l’hora de manipular, una
vegada sabent que reconstituïdes en aquell moment es donaven
les sis hores de vida d'aquells vials?

Vostè ha parlat d’incertesa, incertesa, és clar que sí, no se
sabia què es feia, com es feia, com s'havia de fer, la gent
s’esforçava. Llavors, jo voldria començar demanant-li això:
feia falta que hi anassin totes aquelles persones que hi varen ser

aquell dia que, al final, varen ser beneficiàries d'aquelles dosis
que s'havien reconstituïdes? Feia falta que fossin allà?

Gràcies. 

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

Molt bé. Gràcies, Sra. Diputada. Jo no puc qüestionar la
reconstitució de les dosis, sí que tenc les dades que 157
persones manifestaren que es volien vacunar, entre usuaris i
professionals. Els equips d'infermeria, que varen arribar els
vials aquell mateix matí, varen decidir descongelar 33 vials fins
a completar 165 dosis, per si hi havia alguna eventualitat
pràctica, perquè estaven congelades a menys 90 i s'havien de
descongelar prèviament. Per tant, pot passar que caigui un vial,
que no s’extreguin les dosis previstes, que, de fet, va passar
amb un vial en concret. I d’aquestes 157, 7 no acudiren a
vacunar-se. Es va cridar almanco a 10 treballadors de la
residència, que aquell dia vàrem rebutjar vacunar-se, i a les vuit
trenta es va decidir vacunar les persones presents, que
pertanyen als equips de vacunació i a l'equip de gestió de la
residència també. 

Quant a si feien falta o no? És cert que vàrem decidir no
anar-hi càrrecs polítics, el protagonisme era dels residents...,
cosa que altres comunitats autònomes tal vegada sí varen fer,
era dels residents i dels professionals, i, per tant, jo vaig decidir
no anar-hi, però part del meu equip va anar-hi per
responsabilitat, igual que són aquí, per donar suport, per saber,
per comprovar que realment les coses es feien bé, sortien bé,
etc.

I és cert, o sigui, els equips són d'Atenció Primària, per tant,
hi varen anar alguns directius d'Atenció Primària, perquè era un
fet sense precedents, per a nosaltres un fet molt important i
havia de sortir bé, i els directius d'Atenció Primària doncs
volien comprovar que tot anava bé, hi havia una incertesa, una
certa preocupació, i eren allà per donar suport, els que hi eren. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies. De tot aquest procediment hi ha lliçons que hem
après, hem après que els virus no entenen de fronteres i que els
determinants socials de la salut afecten i afecten molt, i això es
va veure amb el tancament de determinades barriades a l’inici
de la pandèmia. Hem vist que la llei..., per exemple, que el
tema de ciència és important, aquí, en aquest Parlament mateix,
s’ha qüestionat l'eficàcia de les vacunes, fins i tot s’ha
qüestionat la procedència del virus, això ho hem sentit en sessió
plenària, i vostè hi era. Hem vist la importància del treball
col·laboratiu.

Li voldria demanar, quan es va parlar, en relació a la manca
de vacunació a la nostra comunitat autònoma, i en relació als
determinants de la salut i al model productiu, es va suggerir que
podria estar relacionada la manca de segones i terceres
vacunacions amb els tipus de model laboral que tenim, amb el
sector turístic, amb l’inici de la temporada; voldria saber si han
pogut avançar en aquestes idees o hipòtesis de treball que varen
anunciar en el seu moment i si tenim alguna dada respecte
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d’això, de la relació entre la vacunació i el model productiu que
tenim a les nostres illes. 

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

La veritat és que sobretot es va analitzar, ja dic, de les
persones no vacunades, la seva procedència, el seu..., bé, i
també les zones dels diferents centres de salut, i això es va
publicar durant moltíssim de temps. I em cridava l'atenció
veure com determinats centres de salut que es troben a
determinades zones tenien un percentatge molt més gran que a
centres de salut on hi havia, per exemple, població més
autòctona i molt més major, molt més gran, com són pobles de
l'interior, Menorca, etc., per exemple, Eivissa i Formentera que
tenen sobretot la proporció de manco vacunació, també és cert
que és on hi ha més població jove i  que, probablement, jo crec
que sí que pot afectar el model productiu. 

Però ja és una..., al final tenim persones que no volen
accedir a nosaltres, fins i tot amenaçaven les infermeres,
perquè... sobretot a la gent gran se la va telefonar multitud de
vegades, i a la que feia tres o quatre, ja deia: com em torni
telefonar per posar-me la vacuna, la denunciaré. S’ha intentat
des dels centres de salut, des d’InfoVacuna fer aquestes crides
personals, per explicar per part dels seus professionals. Però ha
estat complicat, i em consta que també s’ha fet des de pediatria,
perquè és veritat que tenen molta ascendència sobre els infants
que acudeixen als centres públics, per intentar millorar la
vacunació infantil i pediàtrica. Però miri, la veritat és que costa.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, ha comentat vostè que amenaçaven les infermeres.
Voldria aprofitar aquest comentari que vostè ha fet, per
reivindicar una vegada més el rol de les infermeres en tot el
procés de vacunació, crec que són professionals, tothom de
l’equip multidisciplinar és important, evidentment, i s’ha de
reconèixer la seva vàlua i la seva aportació en el procés, però
les infermeres varen fer una passa endavant, les hem vist anar
a peu al darrer racó de les nostres illes per dur les vacunes a la
gent més vulnerable, la gent que era als domicilis. Hem vist la
agraïment també de la població cap a les infermeres, hem vist
fins i tot festes de carnaval on els infants s'han disfressat
d'infermeres per fer-los un agraïment.

I hem vist, lamentablement, com en aquest parlament hi va
haver un comentari en relació que només eren infermeres les
que estaven al capdavant del procés, i jo crec que hem de
rompre una llança a favor d’aquest col·lectiu, d'aquests
professionals que són extraordinàriament valuosos i que han fet
una tasca absolutament fonamental en el procés de vacunació. 

Voldria entrar, aquí s’ha parlat de determinats càrrecs del
Servei de Salut, voldria entrar també en la vacunació d'altres
persones que també es varen justificar en el seu moment i que
tampoc no quedava massa clar, i després hem vist que no els
pertocaria haver estat vacunats, i parl de regidors de
determinats municipis, que vostè recordarà, i també del canvi
de residència del Bisbe, del Palau Episcopal a la residència que
tenen, del Bisbat, o no sé exactament el nom correcte que
s'hauria d'utilitzar. 

Quan es va requerir de la conselleria informació en relació
amb aquestes qüestions, en relació amb aquestes vacunacions,
una de les qüestions que es va dir era que se'ls havia facilitat el
llistat i que s'havia vacunat les persones que estaven incloses en
els diferents llistats que els havien fet arribar des de residències
o des d'altres àmbits. Realment no hi va haver manera possible
de verificar aquests llistats consellera, per veure si acomplien
o no amb els grups vulnerables?

Gràcies.

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

Gràcies. La veritat és que vàrem demanar la col·laboració
de totes els centres residencials, perquè has de confiar, és que
nosaltres no..., les infermeres que van a vacunar no tenen per
què conèixer si aquella persona és resident o si és regidor, és
que no ho saben, ni tan sols el Bisbe, pel que després ens varen
dir, perquè pots conèixer o no conèixer, però és vera que no
t’ho qüestiones, o sigui, és una feina en col·laboració.

El que sí varen fer, després, és demanar com una declaració
jurada, és a dir, al principi no es feia, s'entregaven els llistats
per part de les entitats i, evidentment, no hi ha forma de
comprovar-ho, però confies que els directius realment
entreguen la documentació adequada de cada centre. El que es
va afegir és com una declaració jurada que aquelles persones es
corresponien amb persones de l'estratègia, usuaris o
treballadors de les residències.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Crec que per a totes hauria de ser motiu d'orgull que la
vacunació comencés al nostre país per les persones vulnerables,
independentment del compte bancari que tenguessin o nombre
de zeros i de xifres que tenguessin al seu compte bancari, és
una de les qüestions que crec que marca la diferència en el
nostre país i ha afectat decididament la letalitat. 

Però aquestes persones depenen dels seus cuidadors,
aquestes persones en situació de vulnerabilitat, ancians,
persones dependents en el domicili, persones amb patologies,
com vostè ha comentat abans, degeneratives, infants o grans.
Què està passant amb el personal sanitari i sociosanitari o
d'altre tipus que té a càrrec aquest tipus de pacients o persones,
i no s’ha volgut vacunar? De quina manera es protegeix la salut
d'aquestes persones que són ateses per persones professionals,
les quals, malgrat han tengut a l'abast la vacuna, han decidit no
vacunar-se?

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

Sí, volia fer referència també al seu comentari anterior, del
rol de les infermeres, i jo vull destacar també el model
d’Atenció Primària, perquè és cert que hem tengut una baixa
letalitat, però jo crec que un dels pilars de l’èxit fonamental és
precisament que l’Atenció Primària ha estat un mur de
contenció. A les comunitats autònomes on l’Atenció Primària
està pràcticament desmantellada o no se li dona tanta
rellevància, com d’altres, doncs això s’ha vist clarament, a
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comunitats on la Primària és forta els resultats en salut han estat
molt millors i, sobretot, els serveis sanitaris no han estat
saturats.

També vull recordar que hi va haver suggeriments, també
en el ple, de comprar vacunes a altres països, que per què no
compràvem directament a altres països. I vostè ho ha acaba de
dir molt bé, si no hi hagués hagut aquesta estratègia europea, jo
tenc claríssim que no tendríem ara mateix el quasi 90%, o 88%
de població vacunada amb dues dosis, estic seguríssima, perquè
no podem competir, o es fa una estratègia global i conjunta, i
això crec que ha estat una gran lliçó de la Unió Europea, també
per a tots els països membres.

Malauradament no podem obligar a vacunar-se, no podem,
no podem obligar les persones a vacunar-se. En aquest país no
s’ha treballat com a mínim en aquesta direcció. Bé, hi ha
qualque precedent que sembla que sí, que s’ha obligat als pares
d’un infant a vacunar-lo de xarampió, hi ha qualque precedent
que sembla que tenim normativa suficient per fer-ho possible,
però jo crec que, en general, pel que ens han dit, doncs no, ni
tampoc no s’ha treballat en aquesta línia. Per tant, si la
vacunació no és obligatòria, com a altres països sí ho és, per a
determinats professionals, doncs evidentment no ho podem
exigir.

Però no hem aturat d’explicar als professionals la seva
importància, ara, quan una persona ja es nega i et diu que no es
vacunarà, doncs, és difícil poder-hi fer res.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Però ben igual tenim l’obligació de protegir la salut
d'aquella persona, el primum non nocere és el primer pilar
fonamental de l'atenció sanitària i aquesta persona dependent
no té cap culpa de ser atesa per qualcú irresponsable, perquè,
igualment que no es permet que se'ls tiri del llit o se'ls adopti o
se’ls faci cap tipus de maltractament, es posa en risc la seva
salut, amb una malaltia que sabem que pot ser mortal, i que
nosaltres consideram que s'hauria d'avançar o bé amb aquesta
vacunació obligatòria o bé amb altre tipus de mesures per
garantir la salut d'aquestes persones que es troben dins un
entorn del qual no poden sortir, perquè es troben a una
residència, vull dir, és que no tenen altra alternativa, són
cuidats per qui són cuidats, no poden triar. Llavors, si no poden
triar, també s’ha de salvaguardar el seu dret, no només el del
treballador que no es vol vacunar, perquè qui té les de perdre
és el vulnerable, és qui té les de perdre i no pot triar.

Llavors, nosaltres pensam que s'hauria de fer un esforç en
aquest sentit i avaluar totes aquelles mesures i fer una passa
endavant, pensam que això seria realment important,
consellera. 

En aquest sentit, no sé si puc reservar temps per a després,
si no hauria acabat per ara les meves preguntes, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, si vostè vol fer una segona ronda pot reservar el temps
que li queda.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Idò, si és possible, el reservaria. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, vostè ha fet un ús de 9 minuts i 21 segons. Passam ara al
Grup Parlamentari  Ciutadans, com a primera o única
intervenció té la paraula el Sr. Gómez.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta, molt bon dia a tothom. Consellera, li he
de reconèixer que li traslladam el nostre agraïment que vostè
comparegui aquí per donar informació envers aquest informe,
resultat d’una auditoria interna i que entraré a valorar. I li dic
que li he d'agrair perquè almanco arriba abans i ens dóna
l’oportunitat de parlar del que el nostre grup parlamentari
vàrem enregistrar a una petició de compareixença perquè donés
explícites explicacions sobre un tema que nosaltres venim
demanant, que és el tema de la vacunació, sobre uns perfils
concrets, responsables polítics o persones que, segons
denunciaren mitjans de comunicació, alguns col·lectius i també
és objecte encara d'un expedient obert de l'Oficina de prevenció
de delictes de la corrupció, evidentment es considerava que
s'havien botat o havien passat per decisió explícita, o mala
gestió, els protocols dels grups preferents. Per tant, ens dóna
aquesta oportunitat i l’aprofitarem. 

Miri, aquesta auditoria interna és fruit, i jo li vull fer,
diguéssim, una hemeroteca, un calendari del que ha
transcorregut, vostè sap que aquesta auditoria interna és fruit
d'un acord dels socis de govern o a iniciativa d'un dels socis de
govern, posterior a haver rebutjat una petició al Ple del
Parlament de comissió d'investigació, que el nostre grup
parlamentari va demanar pels fets que li he comentat, que va
tenir una transcendència mediàtica important. Per això nosaltres
enteníem, com sempre hem entès, que els òrgans institucionals
del Parlament tenen habilitats espais reconeguts
reglamentàriament per a  comissions d'investigació no
permanent, comissió no permanent d'investigació, precisament
per donar l'oportunitat per a tres coses: una, al grup
parlamentari de conèixer tot el que ens pot preocupar sobre
l'acció de control del Govern; dos, l’oportunitat precisament
dels membres del Govern o dels treballadors de l'àmbit dels
responsables públics de donar les explicacions que d'altra via
tal volta no es poden donar de forma oberta i completa, a una
comissió interna, i tres, minvar la preocupació i l'alarma social
que es creava, que vostè sap que ha estat contínua.

L'alternativa va ser aquesta, una comissió, una..., perdoni,
demanar una auditoria interna, es va demanar el mes de març,
abril, em sembla, del 2020, si no m'equivoc, per la precisió de
les dates. Llavors..., -perdoni, 2021- i llavors el pronunciament,
també pels Grups Parlamentaris Unidas Podemos, em sembla
que va ser, i de MÉS per Mallorca, socis de Govern, del tema
del pronunciament del comitè ètic en aquest tema, que es va
pronunciar dient que si s'havien botat l’ordre de vacunació
evidentment incomplien el codi ètic, un pronunciament que va
fer.
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Però és que aquesta comissió d'investigació, perdoni,
aquesta auditoria va sortir després i es va rebutjar la comissió
d'investigació quan els socis de Govern havien demanat
responsabilitat de tres persones, de tres persones que s'havien
vacunat, amb noms i llinatges, la varen demanar explícitament
els mitjans de comunicació. Fins i tot la presidenta va haver de
sortir personalment, quan se li va demanar, a dir que no... “lo
que se tenga que hablar con los socios de gobierno no se hace
de esta manera”, això ho va dir la presidenta als seus socis de
govern en aquell moment.

Es pot imaginar vostè que nosaltres en aquell moment, al
grups parlamentari, ens inquietava molt més què és el que no
podíem saber si no es constituïa una comissió d'investigació.
L’acord era dels socis de govern de vostès, d'Unidas Podemos,
que es fes, i així ho varen aprovar, que es fes aquesta auditoria
quan s'hagués complert el 70% del percentatge de vacunació en
aquell moment, protocol dues dosis. Això va ser el setembre de
2021, consellera, segons les seves dades.

Per tant, no entenem com si el que es demanava és que es
fes l’informe un pic que s'hagués assolit aquest 70%, són unes
dates marcades per vostès, perquè s'ha presentat un informe dia
30 de juny, enregistrat, del 2022, i perquè hem hagut de tenir
fins avui aquesta informació quan en teoria es podia haver
conclòs. I li diré perquè consideram que s'hauria pogut
concloure, consellera, perquè vostè el que ha fet aquí és una
recopilació de dades que ja mostra la informació que hem rebut
per preguntes escrites, per sol·licituds de documentació que
vostès han facilitat, per informació de les seves
compareixences, per les rodes de premsa que vostè ha
comunicat a premsa sistemàticament cada dia durant la
pandèmia, per les seves compareixences també a comissions de
control i sobretot pel Portal de Transparència. Per a nosaltres
això és un informe que podríem haver treballat qualsevol de
nosaltres, fins i tot incorporant la informació, l'hemeroteca que
vostès no incorporen aquí dels mitjans de comunicació, que
qualque dada ha incorporat que aquí no hi és. 

I miri per on li he de criticar una cosa, consellera, el
document més importants d’on neix la preocupació l'ha posat
vostè a un annex, i són quatre fulls, que és allò dels Oms, de dia
27 de desembre, hi fa una referència, és ver, però l’hem hagut
de cercar a un d'aquests documents que té vostè damunt la
taula, el document més essencial. No sé si el seu gabinet l’ha
assessorat o no, però crec que és una mala estratègia pel que fa
a negar una comissió d'investigació, demorar la presentació
d'un informe i venir vostè a contar-nos aquí una cosa que ja
sabem, que ja hem fet en itinerari d'investigació. 

Sap el que nosaltres volíem saber? No només les persones
que enteníem que havien dut una prelació diferent a la que li
pertocava, sinó perquè vostè, i li he demanat a qualque
pregunta parlamentària, consellera, una pregunta que li vaig fer
en plenari, per què no va fer l'esforç vostè de seguir cercant de
totes les residències que hi havia, de tots els grups de prioritaris
en aquell moment que es vacunés que era prioritari? Era un
moment que no hi havia vacunes. Per què? I a aquella pregunta
no presumia de mala fe de vostès, ni de prevaricació, ni de mal
ús dels recursos públics, ni d'abús de poder, com l’Oficina
anticorrupció manté obert, no ha arxivat d'ofici els casos,
perquè ha entès que hi ha motiu d'investigació, o almanco hi ha

motiu per seguir investigant, amb aquesta presumpció
evidentment d’innocència, però hi ha motius, no l’ha arxivada.
En va arxivar una per caducitat d’un procediment, però es
manté. 

 Per tant, quan vostè ha vengut aquí i ha dit: ho tornaria a
fer, em preocupa. I li diré per què em preocupa: perquè crec
que es varen equivocar, es varen equivocar en l'aplicació del
protocol. I supòs que amb l’experiència que vostès ja tenen, no
ho tornaria a fer. Jo ho sé perquè m'imagín, perquè vostè ho ha
dit, però evidentment esper que no ho torni fer, perquè es varen
equivocar, perquè no varen exhaurir, perquè vostès varen
muntar un acte mediàtic, evidentment per sensibilitzar, però
varen ser mal gestors d'aquest acte mediàtic, que va tenir
repercussions, repercussions. 

Consellera, no només hi ha membres de l'equip orgànic
directiu de la conselleria i del Servei de Salut, hi ha dos
regidors, hi ha dos regidors que maldament siguin càrrecs
electes no designats, són càrrecs polítics, com jo mateix som
aquí, són regidors. Hi va haver un col·lectiu que vostès havien
d’haver controlar, perquè el protocol del ministeri li exigia que
controlés i sobretot la llei li exigeix que controlés que no es
vulneri el dret a passar per sobre, el privilegi, la manca
d'igualtat d'oportunitats, l'equitat. I, per tant, vostès són
responsables que hi hagués un col·lectiu a una residència, per
exemple la del Bisbat de Mallorca, que amb una informació, es
conegui o no es conegui el Bisbe, vostès ho haurien d’haver
comprovat, perquè tenen una obligació de fer-ho, precisament
per garantir l'equitat, en una situació on hi havia manca de
vacunes, on vostès saben, i no faré demagògia, de tot el
col·lectiu que va quedar al marge per manca de vacunes,
perquè no hi arribaven, no només aquí, a tot l'Estat. 

Per tant, aquest informe per a nosaltres no és una auditoria
suficient, aquest informe no substitueix de cap de les maneres
una comissió d'investigació. I aquest informe i ocultar
aquesta..., i impedir aquesta comissió d'investigació, sap què fa,
Sra. Consellera? Evitar que els càrrecs que estan senyalats aquí,
com ara mateix la consellera del Consell de Mallorca,
presidenta de l’IMAS, no pugui venir aquí a explicar i defensar
com ella va dir que volia fer, no ha tengut l'espai per fer-ho, no
ha pogut demostrar-ho dins una comissió interna on es puguin
fer unes preguntes, ha d'esperar que l'Oficina anticorrupció es
pronunciï, que ha dit que ho faria d'aquí a dos mesos.

El Govern s'ha equivocat i, per tant, li he de fer una
pregunta molt concreta: per què no es va presentar l’informe
quan es duia -o uns mesos després- de dur el 70%, tal com es
varen comprometre? Un, dos: es va suspendre a qualque
moment l'elaboració d'aquest informe? Hi ha unes declaracions
de vostè que deia: “no es farà l’informe...” -estan entre
cometes, eh?, a un mitjà de comunicació, no sé si es va explicar
malament-, però “no es farà aquest informe, perquè l’Oficina
anticorrupció està duent una investigació”. I jo ara vull saber és
si es va suspendre i es va continuar després, quan el nostre grup
parlamentari, a la presidenta, en el mes de maig li va demanar
“on és l’informe? I la presidenta va manifestar: “abans de dia
1 de juliol estarà presentat”.

Això és el motiu pel qual nosaltres, les preguntes que li fem
a la comissió de compareixença d'avui, consellera, perquè té
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una oportunitat d'aclarir moltes coses que en aquest parlament,
de moment, el nostre grup parlamentari no té, i que nosaltres
haurem de mantenir la petició de compareixença que vàrem
enregistrar al mes d'abril per seguir coneixent aquesta
informació.

És preocupant, i m'agradaria la seva valoració sobre què
considera dels procediments en què dos regidors, un d'ells va
dir que no es volia vacunar, que creia que no li tocava,
èticament ho va considerar el mateix regidor, i se li va dir que
s'havia de vacunar, i se’n va anar a vacunar, un regidor, és igual
que sigui de Serveis Socials, un regidor de Serveis Socials, com
un diputat, que pugui anar demà a visitar en aquell moment un
hospital o una residència, ha passat per damunt dos grups, o
tres!, consellera, maldament sigui regidor de Serveis Socials i
de gent gran d'un municipi. Perquè no és el responsable
d'aquella residència, és responsable de la gestió del servei i de
la gestió del pressupost d'aquella residència, però no és el
responsable d'aquella residència.

I vostès ho varen justificar, i jo crec que aquesta
responsabilitat de no tenir cura sobre això, que va crear el que
va crear i aquest perjudici, sí és responsabilitat de vostès, i no
ha assumit ningú cap responsabilitat, consellera, dins el seu
departament. No n’hi ha hagut cap, no n'hi ha hagut cap.
Evidentment, el Sr. Villafáfila va tenir això, va ser una baixa,
i nosaltres ho vàrem dur a una compareixença, li vàrem fer una
pregunta i ho va explicar. No hi ha hagut cap tipus de
responsabilitat.

Per a nosaltres, això, consellera, no és ni molt manco un
informe d’una auditoria. I, si ho és, amb tot el meu respecte a
qui l'ha elaborat i amb les directrius que aquí ha donat, he dit
directrius, les conclusions, amb un paràgraf afí, és insultant,
amb la conseqüència de la preocupació i l'alarma social creada,
havent-hi un expedient a l'Oficina anticorrupció obert, encara
pel que presumptament ha passat, amb les explicacions que
vostè ha donat i no ha donat aquí..., això són les conclusions de
l’informe de més de 200 pàgines; que, per cert, nosaltres sí que
ens ho hem mirat, per això he localitzat el document de Can
Oms, de Son Oms, per això l’he localitzat, perquè ens ho hem
mirat tot. I crec que vostè ha de conèixer, evidentment, tota la
quantia d’informe.

I sap vostè, de les 22 compareixences que du, de les
preguntes orals que li han fet, dels dubtes en què vostè ha estat
i tot el seu departament, aquest informe no contesta
absolutament res, es ratifiquen, i ho sap bé, perfectament, no
contesta cap de les preguntes, ni a cap dels processos
d'investigació que, gràcies a periodistes, hem pogut saber
informació. I, sobretot, no fa cap, cap, cap ajuda, a aquests alts
càrrecs o a aquests càrrecs o responsables de gestió que per a
nosaltres, siguin tècnics o no, és important que siguin al seu
lloc durant una pandèmia, no els fa cap benefici, no els dona
cap oportunitat per poder-ho aclarir i defensar-se.

Nosaltres..., crec que es varen vulnerar els protocols del
ministeri, no puc dir si intencionadament o no perquè no tenc
la informació, ja veurem quan l’Oficina anticorrupció ho faci.
Nosaltres creiem probable negligència o mala praxi en aquell
moment, varen prioritzar aquell moment amb la gent que hi
havia allà, ja li ho vaig dir, vostès haurien d'haver anat als PAC,

vostès haurien d’haver anat als hospitals i dur allà als infermers
que estaven en primera línia i fins i tot no tan sols a urgències,
sinó atenent les UCI. Perquè si vostè va passar del grup 1 al
grup 2, en aquella decisió, el primer dia de la vacunació de la
campanya a Espanya, hagués pogut passar a la llista del grup 2,
que era més prioritària. I, per ètica, evidentment, qualsevol
responsable de gestió hauria de ser el primer a dir: si hi ha un
sol treballador que encara no s'ha vacunat, jo no m’he de
vacunar, maldament em forcin. 

Es varen tirar dos vials, un desaprofitament total, però
s'havien de tirar perquè no es podia fer una altra cosa, es farien
malbé, sí. Vostè sap quants vials s’han tirat ara? Vostè mateixa
ho ha dit, s’han hagut de tirar pel desastre de la manca de gent
que hi ha acudit.

Per cert, aprofitaré la meva conclusió per fer una crida a
tota la població, perquè es vacunin, evidentment, no podem
vacunar i amb el nostre plantejament mai no obligaríem a
vacunar ningú, però evidentment és imprescindible, és
imprescindible, perquè les variants que es produeixen i els
contagis que es produeixen ho demostren i la letalitat encara no
se n’ha anat i tenim defuncions. 

Però, jo no sé si la Sra. Martí i el Sr. Ferrà a la seva
intervenció i a les conclusions, faran un poc de valoració del
que varen ser les seves paraules, retratades als mitjans de
comunicació...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, no entram en debat amb grups, ni fem al·lusions
a diputats. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Cert. Formularé la reflexió, és important que els socis de
govern -sense al·lusions personals a ningú-, ho deia perquè són
els portaveus, no per al·lusions a ells personalment,
evidentment, valorin també perquè per a nosaltres és important,
atès que es va desestimar, es va negar a l’oposició una comissió
d'investigació reglamentada en el Reglament del Parlament,
voldria saber si aqueixa és l’opinió, i esperaré la seva opinió
per fer les meves conclusions.

No sé quants de temps em queda, presidenta, però faré, en
tot cas...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, li queda un minut i mig. 

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA

D’acord, esperaré el segon torn, segons aquestes respostes.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Gràcies, Sr. Gómez. Respon la Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):  

Bé, gràcies, Sr. Gómez, per les seves consideracions. Han
estat més aviat consideracions, més que preguntes, algunes les
puc compartir, altres no, sobretot la darrera sí que la puc
compartir, que és important vacunar-se, però algunes d'altres,
evidentment, no.

Ara hi ha una Oficina anticorrupció, ara, existeix, i existeix
perquè aquest Govern vol que existeixi i, per tant, s'ha presentat
tota la documentació que ens han sol·licitat, i ja conclouran.

El que fan els tècnics és identificar tot el procés de
vacunació, és que no..., o sigui, nosaltres, com vostè ha dit, el
70% del procés de vacunació, per què no es va entregar aquest
informe amb el 70% del procés de vacunació? Perquè es va
arribar a la conclusió que al 70% no acabàvem, que no
acabàvem! Vostè se’n recorda que va sortir, fins i tot, el
president a dir que quan es passa el 70% de la població
vacunada ja estaria... Idò no ha estat, no ha estat i, com que no
estava, idò es va demanar als socis aquest ajornament, a veure
si podíem continuar amb el procés de vacunació, perquè
l'auditoria no és dels alts càrrecs, l'auditoria és del procés de
vacunació. Llavors, el que s’ha fet és una auditoria de tot el
procés de vacunació.

És que no ens podem..., jo crec que és totalment injust
centrar-se en uns dies o en unes persones, jo crec que la
informació és molt més àmplia i està recollida
cronològicament. Aquí hi ha moltíssima més documentació, Sr.
Gómez, moltíssima més de la que nosaltres hem entregat en
diferents moments. És a dir, a l’Oficina anticorrupció els hem
entregat el que han demanat, a vostès els hem entregat el que
han demanat, però aquí hi és tot el que hem entregat pertot! Per
tant, hi ha moltíssima més informació, que vostès no havien vist
mai, com per exemple, ja li dic, un informe..., -a mi això em va
preocupar...-, és a dir, com consideres a un hospital les zones
COVID i les zones no COVID? Perquè l’estratègia parlava de
vacunar les persones que fan feina a les zones COVID. I, és
clar, i tu dius: i com ho fas això? Idò hi ha un informe de la cap
de servei, de la doctora Manuela Besalduch, que diu: a un
hospital o a un centre sanitari no es pot considerar perquè la
COVID pot estar pertot, llavors, tot el centre sanitari ha de ser
considerat COVID. I això fa que després s’adapti l'estratègia de
vacunació també als protocols propis o als protocols de la
comunitat autònoma. Hi ha molta més documentació.

Miri, ara li diré un text que es va entregar personalment
firmat per la directora general de Salut Pública del ministeri,
l’hem posat aquí, si és que no tenim res a amagar, o sigui, però
res a amagar, i jo ara li llegiré el que..., bé, li llegiré una part,
perquè el pot trobar als annexos, però la doctora -ai!-, la
directora general de Salut Pública, conclou aquest informe i
diu: “Por otra parte, las características de almacenamiento y
conservación de las vacunas hacían que, una vez
descongelados y reconstruidos los viales, las primeras vacunas
disponibles tuvieran un tiempo muy limitado de uso y que,
dado que en ese momento se disponía de un número limitado
de dosis, se recomendara usar el máximo de dosis una vez
descongeladas y reconstituidos los viales, lo que hizo que en
ocasiones se recomendara ampliar la vacunación a aquellas

personas que se encontraban próximas en el lugar de
vacunación, para aprovechar el máximo de dosis y descartar
el mínimo de dosis válidas.”

Això també està dit per la directora general de Salud
Pública, no ho dic jo, Sr. Gómez. Per això, quan vostè em diu:
em preocupa que pensar si..., de tornar fer el mateix; és que ens
hem de situar en aquell moment!, a un moment en què, una
vegada reconstituïts els vials, no es podien ni transportar. Ara
agafaríem els vials i els duríem a una altra residència, a un altre
centre de salut. 

Vàrem telefonar a multitud de persones que eren a ca seva,
perquè anassin a vacunar-se i uns hi varen anar i els altres, no.
Al final, varen quedar aquestes 7 dosis. Ja no vàrem trobar més
gent disponible a Oms, ni als professionals d'Oms per
vacunar-se, i varen quedar 7 dosis. I ja li dic, el meu cap de
gabinet hi era present i no es vacunar! Es varen vacunar
aquelles persones que es considerava que, si no eren al grup 1,
eren al següent grup, per no tirar les dosis.

Vostè em diu: ho tornarien a fer. És que tirar les dosis, és
que ho diu la directora general de Salut Pública, és que era...,
o sigui, inconcebible!, en aquest moment inconcebible!

I després vostè em parla d'altres moments i d'altres
persones. Miri, jo no ho sé, potser és que pens que per ser bon
professional s’ha de ser bona persona i per ser bon polític s’ha
de ser bona persona, i crec que, en general, les persones són
bones persones, i quan fan les coses idò les fan per uns motius
determinats. I jo, sincerament, li dic: dels llistats..., i jo no he
parlat amb totes les persones, li diré que he parlat amb els que
conec, que tenc més a prop, jo amb tots aquests regidors que
vostè diu jo no he parlat directament amb ells, no he parlat
directament amb ells, ni tan sols amb Sofia Alonso, del procés
de vacunació he parlat personalment amb ella, per què? Idò...,
perquè vostè diu: no s'havien d’haver vacunat. Depèn, depèn,
Sr. Gómez, jo puc ser regidora, però si jo som infermera i
treball a la UCI i tenc una feina compartida, home, el que prima
és que jo som infermera de la UCI, i som regidora, idò sí. Bé,
doncs el cas és que aquests dos regidors formen part dels
serveis socials de la residència del municipi que sigui.

Vostè em diu “varen passar per davant?”Jo vull pensar que
no.

Hem de revisar els llistats? No podem, ja li ho dic jo: no
podem. O sigui, ens poden enganar? És clar que ens poden
enganar, però també firmen una declaració jurada que la relació
de persones que ens entreguen per vacunar compleixen, que són
o residents o professionals de la residència. Per tant, davant
això jo és que no puc..., o sigui, no sé com li he de dir, o sigui,
vostè em pot dir som diputat, però visc amb una persona
vulnerable, i jo no tenc ni per què saber-ho. O sigui, si els
responsables de les residències diuen que una sèrie de persones
han d'estar a un llistat, estan al llistat, i només faltaria que les
infermeres que van allà a vacunar -que ja en tenen prou- han de
comprovar si cada un d'aquells són residents o resulta que
passaven per allà, o és el..., jo què sé, un familiar proper, és que
no, no..., és que confiam en les institucions públiques i privades
que ens han facilitat els llistats. Perquè ja dic, nosaltres això sí
que no ho podem comprovar.
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Jo, després bé, ja li ho he dit, o sigui, és un informe
d'auditoria de 2,2 milions d'euros. Ara, és clar, vostè em diu:
ara, han caducat vacunes i s'han tirat vacunes. Ara, sí, fa dos
anys i mig no era..., no cabia al cap. O sigui, no podem jutjar
els fets amb la informació que tenim avui, ens hem de situar a
un context d'incertesa absoluta, que va ser el primer dia de
vacunació, on tothom va intentar fer-ho el millor possible.

I després, els dies que varen succeir a continuació, idò jo
vull pensar..., ja li dic que no sé com conclourà l'Oficina
anticorrupció respecte d’aquestes persones que suposadament
no s'han vacunat en el moment que corresponia, però jo vull
pensar, vull pensar, que aquestes persones es varen vacunar i
tal vegada alguna d'elles sense tenir tota la informació, però en
cap cas no per passar davant la resta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies. Correspon ara el torn al Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, gràcies per
comparèixer avui en el Parlament, a vostè i al seu equip. He de
fer, primer, una prèvia, he de dir que avui és un dia complicat
també en aquest parlament, almanco en el meu grup
parlamentari només hi som jo i tenim avui..., acaben els
períodes d'esmenes de tres lleis i hi ha moltes negociacions, per
això vostè m’haurà vist entrar i sortir i, probablement, a la
segona intervenció no hi seré per mor d’això.

Jo la primera reflexió que vull fer, li volia fer amb una
pregunta final, és una percepció quasi, quasi, jo crec que no és
unànime dins la meva formació política ni prop fer-hi, crec que
és més una valoració personal, que l'he feta i l'expressada tant
en el meu partit com també en seu parlamentària, que crec que
hem fet, socialment, tots, tots els agents, hem fet un poquet, un
poquet, un poquet de massa via, massa via amb el tema de
l’escalada de mesures que es va començar a produir abans de
l'estiu del 2021. Crec que vàrem fer massa via en aquell
moment.

Crec que també les mesures que es varen acordar amb
l'Estat a finals del 2021, durant el Nadal 21-22, crec que també
varen ser probablement -crec- insuficients. Crec que l'aspecte
econòmic ha pesat molt, i crec que és important, no ens podem
deslligar d'aquesta qüestió, però també crec que la pressió
social per poder sortir també ha influït, d'una manera o d’una
altra, com és natural, com és natural.

I també crec que potser -potser, també- hem tengut o hem
pres tota una sèrie de mesures en aquesta part -diguéssim-
d’enguany, dins el 2022, que per ventura es podrien haver
matisat o no. El fet és que a finals de juny i juliol hem tengut
aquesta punta de casos, hi ha hagut aquesta punta de casos, i jo
li volia demanar, la primera pregunta és si vostè creu que...,
vostè ha fet referència, crec, a la importància de seguir insistint
en la vacunació, sobretot en aquella gent que va patir la
COVID durant el Nadal 2021-22, que no es varen poder
vacunar per aquesta circumstància, i que més o manco entre el
juny, juliol s’haurien d’estar vacunant, perquè, si no, o aquest

fet, si es produeix, ajudarà que a la tardor no tenguem aquest
repunt que, per ventura, es pot preveure.

I, al marge d'això, d'insistir que aquesta gent es vacuni ara
que pot, si creu que es poden reforçar, de qualque manera, els
missatges, les mesures, per poder pal·liar al màxim possible
aquest possible repunt durant la tardor. Aquesta és la meva
primera pregunta.

Gràcies. 

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

Moltes gràcies per les seves consideracions. A veure, és cert
que encara no ho sabem tot del virus, continua mutant, ara
tenim un sots-llinatge que encara sembla més contagiós, ha
canviat molt el virus, ha canviat molt la forma com afecta les
persones. Volem pensar i creure que, evidentment, pensen els
científics que, evidentment, la major fortalesa són les vacunes,
però, és clar, jo també li dic que estic segura que ningú no
esperava en els mesos de desembre, gener i febrer el nombre de
casos que vàrem arribar a tenir: cinc, sis mil..., vàrem arribar
als 6.000 diaris, diaris! Ningú no s’ho esperava, ningú no s'ho
esperava perquè ja hi havia prou població vacunada, molta
d'ella -la més vulnerable- amb dues dosis, i això.

Ara, és clar, ho veiem després, cada vegada ho veiem
després; hem de cercar l'equilibri entre les mesures que són
certament restrictives i l'economia mundial i global, llavors,
s’ha de cercar aquest equilibri, i com que tenim la protecció de
la vacuna com a molt eficaç, és clar, és molt més recomanable
fer una crida a les persones que no s'han posat la tercera dosi,
que se la posin, i que la tardor pugui ser més manejable, perquè
també tenim grip, també..., i tots sabem que els mesos de gener,
febrer, idò tenim una afluència molt important en els serveis
d'urgències per patologies respiratòries, etc. Això ja ho sabem
ara.

Ara bé, mesures restrictives, en general, globals per a la
població, sembla que, de moment, no es plantegen, el que se
cerca ara, el que s’avalua és quan posam la quarta dosi de
vacuna i a quins col·lectius posar-la. I sembla que coincideixen
des de la Ponència de vacunes de fer-ho durant la tardor i a
persones majors de 60 anys, això és un poc el que ha decidit la
comissió tècnica. Però és vera que tenim sobresalts amb aquest
virus que no podem defugir, no podem relaxar-nos, perquè hem
d'estar molt pendents contínuament de com es comporta i de
com evoluciona.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Gràcies. La segona pregunta que li volia fer ve precedida
de..., jo crec que tots els grups parlamentaris, arran de la
pandèmia, bé, s'han produït tota una sèrie, diguéssim, per dir-ho
d'una manera gràfica, paral·leles, temes que han anat en
paral·lel a la pandèmia i a la vacunació, un d'aquests..., cada
grup parlamentari ha presentat nombroses iniciatives en aquest
sentit, respecte del transport, respecte del medi ambient,
respecte de la salut, evidentment, de l’economia, com no pot
ser d'una altra manera, de polítiques socials, etc.; hi ha una
qüestió que, des de MÉS per Mallorca s’hi ha incidit prou, que

 



1612 SALUT / Núm. 90 / 27 de juliol de 2022 

és la qüestió o la problemàtica de l'accés a la vacunació als
països empobrits, i crec que els responsables polítics a nivell
estatal, a nivell autonòmic, ja han contestat moltes vegades
aquestes qüestions sobre si és possible o no és possible
reutilitzar aquest sobrant de vacunes que tenim en els territoris;
és a dir, la resposta normalment ha estat que és impossible.

També s'ha qüestionat o s’han demanat fons econòmics per
poder fer enviaments de vaccins a aquests països empobrits, a
mi m'agradaria conèixer la seva opinió sobre com podem
millorar aquesta qüestió, perquè, evidentment, per sobre de tot
-per sobre de tot-, som davant un problema, davant un tema de
solidaritat internacional, però també, secundàriament, som
conscients que la pandèmia difícilment es podrà controlar si no
hi ha una actuació global, és a dir, més enllà que cada territori,
que cada estat, que cada continent dugui a terme unes mesures,
amb el grau de mobilitat que tenim avui -diguéssim-, jo crec
que amb la decisió que l’economia no es pot aturar,
evidentment, serà molt difícil poder contenir o “gripalitzar”
aquest virus si no hi ha actuacions conjuntes a nivell global i
relativament d’una forma simultània.

La meva pregunta és aquesta, com valora o com creu vostè
que podem millorar aquesta actuació a nivell global.

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

Sí, bé, he de dir que a Espanya, no tenc les darreres dades,
però sí que sé que des del ministeri es treballa molt, i és el
primer país en donació de vacunes a Kovacs, o sigui, de
vacunes sobrants, sé que eren uns 50 milions de vacunes
donades, i després seguits d'Estats Units i, si no vaig errada -ja
dic, no sé si les dades són totalment actuals- en donació de
vacunes als països tant a Iberoamèrica com a l’Àfrica
subsahariana, etc.

Jo crec que aquesta via s'ha de continuar mantenint. Sé que
és un procés molt complex, és molt difícil, no és només dir
tenim la voluntat d’entregar les vacunes, sinó que s'ha de fer
amb cada un dels països, no només a Iberoamèrica, sinó que
amb cada un dels països dels ministeris s'han de fer acords de
col·laboració, i mentrestant passa el temps i és vera que no és
un mecanisme gens senzill, però ja dic que sí que podem estar
orgullosos, com a país, que som el país del món que més
vacunes ha donat i és un interès per part del ministeri.

I, per una altra banda, crec que també hem fet feina de
manera molt coordinada, molt coordinada, he dit, moltes
vegades, que crec que la directora general de Salut Pública té
el telèfon de totes les Balears, empresaris, directors generals,
regidors, ajuntaments, escoles, tots, equips de futbol, tots els
d’esports, que també han tengut moltes dificultats, i tal, lleure,
bé..., associacions de teatre, perquè hem intentat fer feina de
manera molt col·laborativa, i he de dir que han fet molt de cas
totes les institucions, empresaris, tots, treballadors, en general
hi ha hagut un acompliment molt gran de les mesures, d'aquesta
manera tan coordinada, amb múltiples reunions que encara es
produeixen per intentar evitar que hi hagi aquest increment de
contagis. 

L'avantatge que tenim ara és que, com que hem passat tot
aquest procés de dos anys i mig, ara ja hem après algunes
coses, i algunes d'elles és aquesta coordinació institucional, ja
tenim les eines per fer aquesta coordinació institucional. I ara
li posaré un exemple que no ve al cas, però ens passa amb
Monkeypox, per exemple, amb la verola del simi o de la
moneia, ara mateix es repeteix el mateix procediment que ja es
treballa en turisme, en treball, en la sanitat privada, per
l’aparició dels casos; ahir mateix, tenim a disposició el protocol
que ha elaborat la Direcció General de Salut Pública, en
col·laboració també amb el Servei de Salut, de com tractar un
cas de verola de la moneia, i ja s'ha posat a disposició d'aquells
llocs que pensam que és poden trobar més casos. Aquesta
manera de fer feina, coordinada, idò crec que és una gran ajuda
a l'hora de contenir la pandèmia i que s’ha après.

Però, vull insistir, també com ha dit el diputat Gómez,
insistir, i jo ho repetiré a cada una de les compareixences, dels
canutazos, o de les meves compareixences públiques, ens hem
de posar la tercera dosi i -per suposat- la quarta, quan s'aprovi
la quarta, és el que més ens garanteix ara mateix, segons els
experts, no tenir una tardor preocupant.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Molt bé. Continuï, Sr. Ferrà. Gràcies.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta, sí. Entre les meves entrades i
sortides, crec que tenia l'orella posada, i crec que a vostè ja li
han formulat aquesta pregunta una o dues vegades, però no he
escoltat la resposta, perquè he hagut de sortir, crec, crec que li
han formulada. Vostè ha dit que som a la cua d'Espanya i ha
explicat vostè els possibles motius i ha apuntat qualque
possible solució; és a dir, o ha fet una autoanàlisi per ventura
de dir, per ventura ens falta reforçar campanyes d'informació,
per ventura, ens falta tal. Jo li volia demanar si té previst, o té
prevista la conselleria fer una anàlisi exhaustiva d'aquesta
situació i cercar possibles respostes per donar mesures abans
que arribem -o durant- la tardor d'enguany.

Gràcies.

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

 
Sí, la veritat és que hem tornat a inundar xarxes amb la

tercera dosi, i hem recordat que el nombre de contagis va ser
molt elevat els mesos de desembre, gener i febrer, i que, per
tant, ara seria el moment de posar-se aquesta tercera dosi. Això
és vera que ho repetim molt. 

També, a veure, i és una opinió personal, crec que la
ciutadania necessita i ha necessitat desconnectar de la
pandèmia, desconnectar de la COVID, i per això es veuen
altres situacions, altres repercussions que veiem de manera molt
important, els increments d'accidents, de moltes altres activitats
de més risc, perquè jo crec que hi ha també necessitat social i
humana de bloquejar un poc el que té a veure amb la pandèmia,
per recuperar la normalitat, viure amb la màxima intensitat que
no hem viscut aquests dos anys i mig, i, per tant, no és fàcil, no
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és fàcil que els missatges calin perquè, en general, la societat,
ara mateix, té unes altres preocupacions. És un poc una opinió
personal, perquè ho repetim molt, però és cert que haurem de
reforçar molt la campanya de cara a la tardor. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Una quarta pregunta, és molt senzilla, és a dir, crec que
també he sentit que hi han fet referència, la quarta, aquesta dosi
de reforç, nova dosi de reforç, què seria aquesta quarta dosi,
seria, possiblement s’apunta cap a la tardor, coincidiria, la
meva pregunta és si coincidiria amb la campanya de la grip. 

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

Hi ha un fet que determina un poc l'inici de la campanya de
vacunació, però que sempre hem d'estar molt pendents de quant
dura l'efectivitat, que també s'estudia, si podem esperar o ens
hem d'avançar, i és que les companyies farmacèutiques, ara
Moderna, per exemple, ja està avançat el procés de la quarta
dosi, que seria ja bivariant, que ens protegiria contra Delta però
també contra Òmicron. Llavors, hi ha, per una banda, Moderna,
per una altra banda, la resta de companyies farmacèutiques,
com Pfizer, també tenen el procés avançat, no tant. Llavors,
esperam, un poc la decisió dels tècnics és que seria més
aconsellable, probablement, vacunar ja amb aquestes noves
dosis de vacuna que tenen les dues variants, no només Delta,
com són les que hem tengut fins ara.

I, per tant, estam un poc pendents també d'aquesta
aprovació de l'Agència Europea del Medicament, de l'agència
espanyola, d'aquesta vacuna bivariant per començar la quarta,
o sigui, posar la quarta dosi.

El que sí sembla que ja està més determinat és que, a més
del col·lectiu vulnerable, serien als majors de 60 anys. 

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Jo acab aquí. Sí que, abans
que la presidenta de la Mesa em renyi, tampoc no faré ús de...
o no exploraré el mecanisme de si m’han interpel·lat o han
interpel·lat el meu grup per explicar com va actuar MÉS per
Mallorca en el seu moment, jo estic a disposició de tots els
grups, evidentment, per poder explicar l'actuació de MÉS per
Mallorca, el per què va demanar en aquells moments la
dimissió del coordinador de les vacunes i la comissió ètica; és
a dir, aquí s'atura i un perquè, és a dir, no era un perquè
s'haguessin vacunat uns càrrecs o no s'haguessin vacunat, sinó
que era per unes altres circumstàncies de responsabilitat. 

En qualsevol cas, qued a disposició també de tothom de
contestar les preguntes en aquest sentit, evidentment d'una
forma més informal i fora de la Mesa. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Vull aclarir al Sr. Ferrà que aquesta presidenta no renya
ningú, sinó que dirigeix els debats seguint el Reglament
d'aquesta cambra.

I arribats a l’equador d'aquest primer cicle d’intervencions
de grups us demanaria un petit recés de dos minuts i reprenem
una altra vegada el debat.

Moltíssimes gràcies.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagin seient als seus escons, per favor, que en trenta segons
recomençam la sessió.

Correspon ara el torn al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta, buenos días a todos los que asisten a
esta comisión. Yo no entraré, Sra. Consejera, en la discusión de
si los que se colaron para vacunarse antes de lo que les tocaba
eran altos cargos o no, a mí me basta con saber que eran
directivos de su consejería y que no se encontraban entre las
personas del grupo 1 de vacunación, que eran las personas
residentes en centros de mayores y de atención a grandes
dependientes y sus trabajadores. Ninguno de los directivos de
su consejería que se colaron para vacunarse el primer día
pertenencia a ese grupo, directivos nombrados a dedo por usted
o por los miembros de su equipo.

Sra. Consejera, aquí nadie se ha caído de un pino, los
directivos de su consejería son personas de su confianza o de
la confianza del equipo de gobierno de la consejería, y así
como los nombran, se les puede cesar, porque forman parte de
la dirección del equipo directivo de la consejería. Los
consejeros, los secretarios generales, los directores generales,
a los que usted apelaba antes, son cargos públicos y son
quienes nombran, a su vez, al resto de directivos para dirigir los
servicios públicos. 

Usted justifica la vacunación de los directivos de su
consejería con la excusa de que las dosis sobraban, se iban a
perder, según usted, porque pasadas unas horas ya no sirven y
antes de tirarlas prefirieron vacunarse ellos. Pero lo que no es
de recibo es que en el primer día de vacunación, después de un
año de pandemia y gente enferma y gente muriendo, ustedes
nos digan que sobraban dosis, cuando sabe perfectamente que
la población fue clasificada en grupos de vacunación para dar
prioridad a los más vulnerables, porque las vacunas fueron
llegando de forma paulatina y evidentemente no podía
administrarse a toda la población a la vez.

Y al final este tema se cerró en falso, ustedes se negaron a
enviar a la Oficina anticorrupción los datos de los altos cargos
que se habían vacunado; finalmente se vieron obligados a
remitir la información, pero, como usted entenderá, mi
confianza en esa Oficina anticorrupción es más bien poca,
puesto que durante toda la legislatura su consejería no ha
cesado de ofrecer escándalos de todo tipo y la Oficina
anticorrupción ni está ni se la espera. Aun así no pierdo la
esperanza y queda pendiente la resolución de este expediente,
que parece ser que se producirá dentro de tres meses, no sé muy
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bien a qué obedece ese plazo, pero eso es lo que ha declarado
el director de esa oficina a los medios de comunicación. 

Desde luego lo que no convence nada es este informe que
usted nos ha entregado y que ha venido hoy a explicar aquí, un
informe que ha sido coordinado por directivos de la propia
consejería -no sabemos si son de los que se colaron para
vacunarse o no, eso ya sería el colmo-, y no lo sabemos porque
ustedes no han sido transparentes ofreciendo la información
que afecta a este caso de posibles abusos de poder por parte de
los directivos de la consejería que usted dirige.

El único organismo externo que lo está investigando es,
como ya he dicho, la Oficina anticorrupción, cuyo anterior
director tuvo que dimitir denunciando públicamente presiones
precisamente en la investigación de este asunto, lo cual hace
difícil creer que no esté sucediendo lo mismo ahora con el
nuevo director, o incluso que el nuevo director haya sido
nombrado como tal por gozar de mayor confianza con el
equipo de Gobierno de la que tenía el anterior, no tenemos
ninguna garantía de que eso no sea así. 

Donde debería estarse investigando todo este asunto es en
la Fiscalía, otra que ni está ni se la espera, por cierto, y en este
parlamento, en la comisión de investigación pertinente,
comisión de investigación que no existe por el veto ya habitual
de los grupos políticos dominados por los partidos del
Gobierno: PSOE, Podemos y MÉS, bueno, y el Grupo Mixto,
en función de lo que puedan sacar de la negociación.

Su comparecencia aquí hoy son sus palabras, es la versión
que usted quiere dar. El informe, de dudosa imparcialidad, más
de lo mismo, y teniendo en cuenta los antecedentes de
presuntas corruptelas que salpican, o más bien inundan su
consejería, lo cierto es que todas sus explicaciones resultan
muy poco convincentes. 

No hemos podido contrastar su versión de los hechos
porque no hemos tenido acceso a toda la información, sólo a
aquella que ustedes han decidido ofrecer. No hemos podido
interrogar a todas las personas afectadas, a las personas que se
vacunaron antes de tiempo para conocer su versión. Le puedo
poner un ejemplo de muchos, la gerente del Hospital de Inca se
vacunó el 13 de enero, el mismo día que los médicos de
urgencias, y allí había mucho más personal, como los médicos
de consultas, por ejemplo, que no fueron vacunados ese día. 

En definitiva, anulan ustedes sistemáticamente la función
importantísima de este parlamento, de control al ejercicio de la
acción de gobierno que lleva a cabo el ejecutivo. Y el caso de
su consejería es especialmente destacable, porque ya sabemos
que no es la única consejería que nos ha ofrecido presuntos
casos de corrupción, pero es que la suya se lleva la palma: la
ejecución fraudulenta del servicio de ambulancias aéreas; el
cribado semáforo al margen del comité ético alguno para
decidir a quién había que atender y a quién no en caso de
contagio de COVID; los cientos de contratos públicos ilegales
que llevan adjudicando en su consejería desde que usted la
dirige, según el propio Tribunal de Cuentas y el Consejo
Consultivo, entidades que hasta han advertido de que estas
adjudicaciones pueden tener consecuencias penales; y lo último
que hemos sabido esta misma semana, un caso de nepotismo

que ha acabado con la dimisión de su marido, al que usted
nombró director general del Servicio de Salud y que éste, a su
vez, favoreció a su hijo, a su hija y a su yerno en unas
oposiciones convocadas por él mismo. 

Entenderá, Sra. Gómez, y con estos antecedentes, su palabra
no es muy fiable, por decirlo de forma suave, teniendo en
cuenta que continuamente se blinda usted detrás de los grupos
públicos, políticos, que conforman el Gobierno autonómico
para bloquear las iniciativas precisamente de la oposición que
pretenden arrojar luz sobre lo que está pasando en el
departamento que usted dirige, y que no deja de sorprendernos
con escándalos continuos, de los que los diputados de la
oposición nos enteramos por la prensa. 

Jo, a diferencia de lo que han manifestado otros diputados
que me han precedido en el uso de la palabra, no le voy
agradecer esta comparecencia porque no nos sirve para aclarar
las circunstancias en las que se produjo la vacunación de los
directivos de la consejería que se saltaron la cola. 

Su excusa de que una vez descongeladas las vacunas debían
inocularse en quienes se encontraban allí, si no había nadie más
prioritario, no cuela, no cuela porque en tal caso demuestra
usted una falta de previsión que desacredita su gestión como
consejera de Salud, precisamente en una de las etapas más
delicadas que ha sufrido la salud pública en estas islas. No
tenían que sobrar vacunas en una jornada de vacunación, Sra.
Gómez, lo que tenían que sobrar eran brazos que vacunar y no
aprovechar ese supuesto sobrante para que los directivos se
saltaran la cola. 

Si no tuviese nada que ocultar no se refugiaría en los
partidos políticos del pacto de izquierdas que gobiernan esta
comunidad, daría la cara y dejaría que los diputados de esta
cámara cumplieran con su función de control, tanto en este caso
como en el resto de casos que afectan a su gestión y que le he
nombrado, y que deberían ser investigados por este parlamento
y no por los departamentos que usted misma dirige, como es el
caso de este informe que nos ha entregado sobre la vacunación,
que no aclara nada ni despeja las dudas de los hechos
sucedidos, que le recuerdo que derivaron en muchas denuncias,
según palabras del propio director de la Oficina anticorrupción. 

Le sugiero que cambie de actitud y que desbloquee las
iniciativas de control que la oposición presenta en este
parlamento, empezando por la que debatiremos esta misma
mañana en la Junta de Portavoces, para que comparezca usted
en el último escándalo protagonizado por el equipo de gobierno
en su consejería. 

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, entenc que ha fet ús del primer torn o... , sí?
D'acord, idò vostè ha fet ús de 9 minuts i 5 segons. Respon la
Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM
(Patricia Juana Gómez i Picard):

Gràcies, presidenta. La veritat és que no m’ha fet cap
pregunta, per tant, no puc fer cap resposta, simplement dir que
m'alegra profundament que VOX no em consideri... la veritat
és que el contrari seria prou preocupant, per tant, estic satisfeta,
molt satisfeta de les seves paraules les quals no compartesc en
absolut.

La majoria parlamentària, que vostè tampoc no entén ni
respecte, perquè tenim lleis aprovades per majoria, totes elles,
i no les respecta, i podríem posar moltíssims d’exemples que no
vénen al cas, va decidir que l’auditoria interna era el
procediment més adequat per conèixer tot el procés de
vacunació, i això és una majoria parlamentària. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon el torn al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes, com a primera o única intervenció té la
paraula la Sra. Pons.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats, molt
bon dia, Sra. Consellera, benvinguda per 22 vegades en aquest
parlament, per ara, perquè crec que encara tornarà un parell de
vegades més d'aquí que s'acabi la legislatura, saludar també tot
el seu equip. 

Nosaltres també estam decebuts, jo estic decebuda de com
funciona la política, i li ho dic així de clar, és a dir, això que
vostè ha explicat avui ho ha explicat 35.422 vegades en aquest
parlament i ja no hi ha més explicacions a donar, és a dir, jo ja
no sé com li he de demanar el que passa.

Nosaltres en el nostre tarannà, a l’ADN d’El Pi i sobretot
d'aquesta diputada que li parla, no va en absolut fer política
destructiva damunt uns fets que varen ocórrer ara fa un any i
mig, de cap manera. Nosaltres..., crec que varen llenegar, això
sí que ho dic, vist el que s’ha vist i el que ha succeït després, es
va llenegar en aquell moment, haguessin llançat les vacunes i
ja està, ja n’haguessin sortit, i tal vegada l'haguessin criticada
per una altra cosa. 

Ni la defens ni ben el contrari, però crec que, sincerament,
d'aquells fets a un moment de pandèmia mundial, amb un total
de 1.457 persones, a hores d'ara, amb unes vacunes que
acabaven d'arribar, que ningú no sabia res i amb el que
passàvem, amb els morts que hi havia i amb la situació que hi
havia, francament crec que això sobra.

Dit això, és vera, crec que sí, que bé que s'haguessin pogut
fer les coses d'una altra manera en aquell moment. També em
deman què haguessin fet els que ara ataquen d'aquesta manera
tan bel·ligerant si s'haguessin trobat en la mateixa situació, no
ho sabem ni ho sabrem, és una incògnita que es troba aquí
damunt la taula. I simplement el que faré és el que sé fer, que
és fer preguntes sobre la situació d'ara, perquè el que va passar

aquell 27 de desembre, maleït 27 de desembre, i també beneït
27 de desembre en què les vacunes varen arribar a les nostres
vides, ja per a mi és prehistòria.

Així que li demanaré a hores d'ara com ens trobam amb
aquest virus, amb aquest coronavirus d'ara, perquè moltes
persones no s’hospitalitzen, perquè és vera que la població
necessita desconnectar, és vera també que..., jo vaig... jo tenc
les tres..., parlaré de mi, em sap greu, però ara els contaré la
meva situació personal perquè és un exemple com tants d'altres:
tres vacunes posades i un virus passat, però vaig telefonar i em
varen dir: no, no, tu tranquil·la, pren paracetamol i si necessites
la baixa, ja passaràs. Per tant, quines són les xifres ara mateix?
Perquè no les sabem.

I després, si vol, ja li faig la segona pregunta, i ja no en faré
més, perquè el meu torn d'intervenció és pràcticament dels
darrers i ja moltes coses ja les ha explicades i jo no reiteraré el
que vostè ja ha dit en preguntes i tampoc en acusacions. Així
que aquesta virola de la moneia, o com es digui, perquè aquest
nom el trob horrorós, però bé, l'Organització Mundial de la
Salut ja ha aixecat l'alarma mundial, a veure si ens trobarem
amb una altra pandèmia com la que hem viscut, quina és la
situació ara i si estam preparats per fer front a una segona
malaltia vírica que ens té preocupats. 

Així és que aquestes serien, en principi, les meves
preguntes, si de cas, em reservo el fet de poder redemanar, si de
cas, en aquest primer torn.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Diputada. A mi em succeeix un poc el mateix,
li som sincera.

A veure, novetats, és cert, se’n poden donar poques perquè
la informació... s'ha donat tantíssima informació que és que no
en tenim més. De vegades m'agradaria poder tenir-ne més i
poder donar un titular diferent, però el titular crec que ara
mateix és que la pandèmia no ha acabat i que la vacunació ha
de continuar i que hem de posar molt d’esforç en aquesta
tercera i probablement quarta dosi.

La situació ha millorat a la nostra comunitat autònoma, però
es veu clarament reflectit com a les agrupacions de persones
multitudinàries..., o sigui, les multituds de persones són
normalment focus que poden disseminar el contagi del
coronavirus. Ara, com sap, només es fan proves a les persones
majors, a les persones vulnerables i aquelles persones que
necessiten baixa, això sí que ens dóna una idea, però tenim
més..., o sigui, tenim persones joves que perquè necessiten la
baixa, idò sí que se’ls ha fet la prova de confirmació; llavors
tenim un poc més d’idea que fa uns mesos que sembla que la
corba ja va començar a baixar en el nombre d'hospitalitzacions,
ens trobam al voltant de les 200, a principis de la setmana
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passada, i les cures intensives pugen un poc, però és normal
perquè sempre és el darrer indicador que davalla i, per tant,
estàvem, crec, si no vaig errada, en 24 pacients a cures
intensives.

Vénen noves variants, sembla que Centaurus, que és la
nova, ara que... bé, li han posat aquest nom, aquesta és més
contagiosa encara, per tant, les mesures de protecció, nosaltres
sí que continuam recomanant a les persones vulnerables i a les
persones que estan en aglomeracions que duguin la mascareta,
de fet, hi ha entorns sanitaris que no són purament assistencials,
per exemple el Servei de Salut, on la majoria dels treballadors
duen mascareta per a les reunions, per a tot, o sigui perquè... i
això hem de tenir-ho present, continuar informant la població.

I esperam sobretot que a la tardor, en què sempre
augmenten les malalties respiratòries, idò que no faci desgavell
una altra vegada, perquè no ens poden fiar del virus.

I després, quant al Monkeypox la veritat és que, bé, tenim
confirmació en principi que arriben 95 vacunes aquesta
setmana, si tot va bé, i bé, els protocols estan... també ahir es va
entregar des de la Direcció General de Salut Pública el
protocol, hi ha reunions de coordinació. Aquestes vacunes, en
principi, arribarien a Son Espases i a Can Misses, i s'ha de
veure un poc també l'abast de la situació. On tenim més casos,
a l'illa d'Eivissa hi ha més casos que a l'illa de Mallorca de
moment i, per tant, que es puguin aprofitar aquestes vacunes,
idò és important. No és tasca fàcil perquè de vegades les
persones pel motiu que sigui no ho comuniquen o són
símptomes lleus, per tant, identificar els contactes d'aquestes
persones no és massa senzill, però evidentment establirem tots
els mecanismes per poder-les utilitzar.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari Mixt... Ah!...

LA SRA. PONS I SALOM:

Si m’ho permet, m'havia reservat per si de cas, i ara...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, disculpi, pensava que es reservava per al segon torn.
Disculpi.

LA SRA. PONS I SALOM:

No, seré molt breu, simplement vull demanar si tornarem
dur la mascareta, si està previst, com alguns col·lectius
recomanen.

I després m'agradaria que tranquil·litzàs o aclarís una
preocupació que és al carrer, és a dir, hem vist persones que
s’ofeguen, passa cada estiu, hem vist persones que tenen ictus,
és cert que també passa sempre, hi ha persones joves que... o
relativament joves que s'han mort, també passa crec que
sempre, però hi ha una certa llegenda urbana, diguem-ho així,
que assegura que això és culpa de la COVID, M'agradaria saber

si hi ha qualque evidència científica que això sigui així, que hi
ha més morts d’aquests tipus, més infarts, més ictus, que tenen
a veure amb el coronavirus.

Llavors, això, si tornarem dur la mascareta. I simplement
reconèixer la feina que han fet els serveis sanitaris d'aquesta
terra, que sabem que s'han deixat la pell, que fan i que, bé, quin
tipus de resistència poden arribar a tenir de cara al futur. Però
bé això és un altre capítol.

Gràcies.

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

Sí, no tenc constància que hi hagi estudis actuals que puguin
parlar de gravetat en funció del coronavirus, sinó més aviat, sí
que durant el confinament hi va haver una percepció per part
dels serveis d'urgències, fins i tot qualque estudi científic, que
sí que determinava que, per por a anar a urgències, doncs la
gent no hi anava, i llavors, quan hi arribaven, arribaven amb
situacions més greus. En aquests moments, és cert que
l'activitat del 061 ha augmentat de manera molt considerable,
també tenim molta més població. 

Hem de treballar el tema dels ofegaments, en aquesta
comunitat autònoma hem de treballar més i millor, ho
treballam, però encara ho hem de treballar molt millor.

I jo crec que també agrair l'esforç que fan tots els serveis
d'urgències i d’emergències, perquè, ja dic, el 061 i els serveis
d'urgències sempre veuen incrementada la seva activitat
habitual. I sí que és cert que hi ha situacions que poden ser
derivades més aviat d'un comportament social més que de la
mateixa COVID.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Pons?

LA SRA. PONS I SALOM:

Li havia demanat si creu que tornarem dur la mascareta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdó. Sra. Consellera.

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

A veure, jo crec que hem de dur la mascareta de manera
preventiva, aquí ara mateix hi ha una persona a la sala que du
mascareta i sap molt bé per què la du. Llavors, jo crec que és
molt important protegir les persones vulnerables, per tant, si jo
tenc al voltant persones vulnerables i em trob a un entorn sense
ventilació exterior i on hi ha una certa aglomeració de persones,
s’ha d’anar alerta, s’ha d’anar alerta perquè el virus continua
estant entre nosaltres, per exemple.

I també, doncs si som persones vulnerables i ens trobam a
entorns multitudinaris, etc. El que hem vist és, ara, per
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exemple, s’ha vist molt clarament després de Sant Fermí, és a
dir, Navarra és una comunitat que ha pujat de manera
important, era normal, igual que ens va passar a nosaltres per
Sant Joan a Menorca. Són situacions que sabem que es
produiran, ara bé, hem d’intentar minimitzar al màxim possible
i per això continuam demanant la col·laboració ciutadana. 

Jo crec que la mascareta hem de ser tots responsables i
conscients de quan s’ha de dur. I si fos així, doncs seria
suficient.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Passam ara sí al Grup Mixt, té la paraula el Sr.
Sanz.

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sembla que la democràcia i que el
grup mixt pugui decidir quan dóna suport o no al Govern, no
agrada a determinats grups.

Dit açò, parlaré de la realitat que va passar a Formentera
respecte de la vacunació i també parlaré de xifres, tot i que avui
he sentit una qüestió, que “els gestos són més importants que
les estadístiques del ministeri”, frase que m’ha sorprès molt, jo
parlaré de xifres, en comparació de gestos.

Crec que parlem de dues vacunes que quedaven per tirar,
dues vacunes molt importants perquè hi havia..., que crec que
el problema eren dues vacunes aquell dia 27 de desembre, front
als 2.243.000 dosis. Això vol dir un 2 per 2 milions, que és un
0,002‰. És un percentatge que a més hem de pensar que, si no,
sí que s’havien de tirar i que en aquell moment no n’hi havia,
són xifres objectives de pensar quin és el malbaratament que
pot haver-hi.

També s’ha parlat dels càrrecs, al final el llenguatge, jo una
de les coses que vaig aprendre fa un munt d’anys, és la
programació neurolingüística, que vol dir exactament has de dir
exactament el que has de dir, perquè té una importància molt
gran; i es parla d’alts càrrecs, quan es parla de personal directiu
professional que té una designació mitjançant una concurrència
pública, qualsevol persona que compleixi uns requisits es pot
presentar a aquesta convocatòria, com són els dos càrrecs que
diuen polítics..., en aquella convocatòria que es varen presentar
les dues persones, era convocatòria pública. Poden mirar el
BOIB de quan va ser aquesta qüestió, un BOIB de novembre
del 2015, si no m’equivoc, on es va designar una de les
persones que s’ha parlat avui, el Sr. Carles Villafáfila, que va
ser designat després d’una convocatòria pública, en la qual va
haver-hi més persones que es van presentar. És un lloc de lliure
designació, designat mitjançant la llei que m’he apuntat per
aquí, per no equivocar-me, 1382/85, si no m’equivoc, que és la
llei que designa el personal professional d’alta direcció, perquè
al final crec que és important també designar el que és. I els alts
càrrecs són, com vostè bé ha dit, secretaris generals, directors
generals i gerents dels ens que depenen de la comunitat
autònoma, que són els que estan també designats per la Llei
d’incompatibilitats de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Crec que separar..., perquè després es parla de si una
persona pertany a un partit polític o no, només faltava que ens
hagin de decidir si podem o no pertànyer a un partit polític,
això passava fa 43 anys, ara no, ara una persona pot ser del
partit polític que li doni la gana, per sort, que es diu també
democràcia.

A la part de Formentera, jo el que puc dir és que, malgrat al
principi hi havia molt por, perquè és veritat que som l’illa que
està més allunyada de l’organisme central, de l’hospital de
referència, també hi ha un canal per mar que si les coses van
malament, ho hem parlat moltes vegades, en altres tipus de
tractaments, quimioteràpia, hemodiàlisi, que ara resolem també
amb altres qüestions, també les vacunes; la cadena logística que
va haver de preparar-se, perquè les vacunes que arribaven a
Eivissa arribassin a Formentera, també hi fossin. I tenim un
86% de població vacunada, crec que són bones xifres.

Vam ser el primer territori balear i un dels quatre espanyols,
que va poder obrir el mes de maig al turisme. Les coses jo crec
que funcionaven bé, les cadenes de vacunació, les línies de
vacunació..., hi havia dues línies de vacunació obertes i estaven
sempre enllestides de gent, jo per sort vaig poder anar a fer ús
d’aquelles línies de vacunació i no hi havia espera i no
funcionava malament.

Després es parla del malbaratament i què s’havia de fer. Hi
ha una frase, que crec que ja l’he feta servir alguna vegada en
el Parlament, i la diré en castellà: “una vez pasado el toro,
todos somos Manolete”, “a toro pasado, todos somos
Manolete”; tots sabem analitzar les coses amb les dades d’avui
el que s’havia fet fa un munt de temps, crec que és important
també ficar-nos en el moment que tocava, per fer l’anàlisi amb
les dades de què es disposava, perquè si no també podíem tirar
més enrera i podem mirar com és que no sabien fer la roda els
neandertals, com és que no podien fer foc amb dues canyetes,
si ens posem a tirar enrera a analitzar amb les dades d’avui,
seria peculiar.

Hi ha un cas, que justament m’han passat avui, molt curiós,
de malbaratament de vacunes, que va sortir el febrer del 2020.
M’ha agradat, justament un equip de sanitaris a Estats Units, a
Oregón, que duia descongelades unes vacunes i es va quedar a
un embús de trànsit. I què van fer? No, anaven a vacunar, bé,
van baixar del cotxe i van posar-se a posar vacunes a tota la
gent que tenien al voltant per no malbaratar-les. Això què vol
dir? Que per sobre de tot hi havia l’interès general, que crec
que és el que hem de tenir en compte.

I veiem ara, ho ha dit la portaveu que m’ha precedit, que hi
ha un problema amb la verola del mico, que ara ja té una
emergència també sanitària, que sé que a la gent la preocupa,
també s’està tractant d’estigmatitzar i crec que s’ha de posar
també de manifest que alguns grups tracten d’estigmatitzar-la
i relacionar-la amb el col·lectiu LGTBI, i crec que seria
important que tinguem clar que és una malaltia vírica que ens
transmet per diverses vies, com d’altres. I que sí que és cert que
també li faria la pregunta, hi ha estratègia conjunta, imagín, ara
li faré un parell de preguntes només, perquè crec que al final
han donat moltes explicacions ja sobre el que s’havia fet i
consider que també estan suficientment respostes als plenaris
del Parlament.
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Sobre l’estratègia de la COVID-19 que tenim ara mateix,
què passaria a Formentera en el cas que tinguéssim més
endavant, saben que hi ha ara mateix un punt de vacunació i de
proves PCR exterior a l’hospital, sabem que hi ha preparats els
equips d’Atenció Primària, però si tot, per desgràcia, malgrat
tot tinguéssim de nou un repunt i haguéssim de fer..., entenc
que hi ha qualque planificació per poder reestructurar de nou
l’hospital? Aquesta seria una de les preguntes. I després, si
aquesta reestructuració es podria aprofitar si, per desgràcia, fos
la verola del mico la que vingués, si estaria programada per a
aquesta qüestió.

I aquestes serien les meves dues preguntes. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies per totes les consideracions. És cert que
s’han de matisar i puntualitzar moltes coses i l’ús del llenguatge
és molt important. A Formentera, el comentari, ens va costar
arrencar la vacunació, però després és cert que la població va
respondre molt bé i, per tant, això també és de destacar perquè
de vegades ficam tothom al mateix sac o ens quedam amb una
idea del passat i no és així.

També el tema de l’interès general, és el que marca
pràcticament tots els informes de la Direcció General de Salut
Pública, dels serveis jurídics, perquè hi ha informes també a
tots aquests annexos, dels serveis jurídics, de les diferents
persones assistencials que han aportat també. I, és clar, els
hospitals i Primària tenen plans de contingència, és a dir, en
funció de com augmenta el nombre de casos augmentem els
recursos a la vegada. 

A la verola del simi o de la moneia sembla que hi ha grans
diferències, una d'elles és que en general no precisen
hospitalització, no són..., és una malaltia que afecta de manera
lleu i que hi ha molt pocs casos dels que hem tengut que s'hagin
hagut de hospitalitzat per un agreujament, diguéssim, dels seus
símptomes, de moment. Per tant, bé, és una diferència
considerable l'arribada de la vacuna ara per als contactes
estrets, tenir protocols, però sobretot tenir els plans de
contingència que, com comentava abans, que ja s'han fet
reunions amb els sectors, amb els directors generals, amb les
institucions, on poden haver casos i saber fins i tot el maneig de
les robes o als hotels, és a dir, es treballa amb turisme tots
aquests aspectes.

La pandèmia ens ha demostrat que tot sols no anam enlloc
i que necessitam d’aquest esforç de coordinació institucional,
públic i privat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

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

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Molt bé. Gràcies, presidenta. Gràcies també consellera. Vull
saludar-la a vostè, al seu equip i agrair aquesta nova
compareixença per explicar aquest informe relatiu al procés de
vacunació contra la COVID-19 a la nostra comunitat autònoma. 

És cert que al llarg d'aquests dos anys i mig llargs de
pandèmia hem tengut l’oportunitat de tenir diferents debats en
diferents ocasions, sobretot un conjunt de qüestions relatives a
la vacuna contra la COVID-19 i també en relació amb el procés
concret de vacunació portada a terme tant al nostre país com a
la nostra comunitat autònoma. 

En aquest sentit, per part del Grup Parlamentari Socialista,
volíem realitzar un seguit de consideracions prèvies. En primer
lloc, posar de manifest el nostre reconeixement a la comunitat
educativa que des del primer moment, des del minut 1 en què
es va iniciar la pandèmia, va treballar de forma incansable en
la recerca d'una vacuna que fos segura i efectiva contra la
COVID-19. I és cert també que durant les primeres setmanes de
pandèmia podia semblar una quimera pensar en la possibilitat
que a finals de 2020 es pogués iniciar un procés de vacunació
contra aquest virus. Però, com bé dic, gràcies a la dedicació de
la comunitat científica ara mateix aquesta vacuna és una realitat
i els seus resultats també són notoris.

En segon lloc, també volem posar de manifest, vostè també
n’ha fet referència, el nostre reconeixement a l'estratègia
europea de vacunes contra la COVID-19 que va impulsar la
Comissió Europea, és una aposta que va permetre coordinar
l'adquisició i la gestió de vacunes entre tots els estats membres
de la Unió Europea i que, entre d'altres coses, va permetre, per
exemple, superar els mercadeig que s'havia produït
anteriorment amb la compra de material sanitari durant les
primeres setmanes de pandèmia. Vostè ho ha posat en valor i
nosaltres també ho volíem fer atesa la importància que va tenir. 

I, finalment, volem manifestar també el nostre
reconeixement a la capacitat que tant l'Estat com la nostra
comunitat autònoma han demostrat per desenvolupar amb un
èxit rotund aquest procés de vacunació contra la COVID-19.
De fet, en aquest sentit, malgrat l’impacte de la pandèmia sobre
el nostre sistema sanitari i afegides les dificultats que es van
originar durant el mateix procés de vacunació, vàrem ser
capaços de desenvolupar un procés de vacunació exemplar que
ens va situar des del primer moment entre els països a assolir
les xifres de vacunació més elevades a tot el món. D'aquesta
manera vam demostrar una vegada més la fortalesa del nostre
sistema sanitari i el compromís de tots els i les professionals
que hi fan feina. I des del nostre grup parlamentari també
volíem aprofitar aquesta compareixença per destacar aquesta
qüestió. 

Dit això, crec que és important recordar que durant els
primers mesos del procés de vacunació el nombre de vaccins
que es distribuïen entre els diferents països de la Unió Europea
no abastien tot el conjunt de la població, aquesta és una realitat
i, per aquest motiu, es va elaborar, per part del Consell
Interterritorial del Sistema de Salut, l'estratègia de vacunació
front a la COVID-19 a Espanya, que establia diferents grups
prioritaris que havien de rebre el vaccí d'acord amb un conjunt
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de criteris basats en la necessitat, en l’equitat i en la
reciprocitat.

D’aquesta manera la seva compareixença avui, consellera,
té com a objecte presentar aquest informe, elaborat per la
Conselleria de Salut i Consum, pel que fa al procés de
vacunació, com deia a l’inici, procés de vacunació en el seu
conjunt, i també acomplir un  dels compromisos establerts pel
Govern en relació amb aquesta matèria, una vegada superat
amb escreix el 70% de la població vacunada. 

Des del nostre grup creiem que és important posar en valor
el detall i el rigor d'aquest document pel que fa al
desenvolupament del procés de vacunació a la nostra comunitat
autònoma i que, entre d'altres coses, permet observar qüestions
com, per exemple, els problemes que van sorgir amb la vacuna
d’AstraZeneca, que ara sembla que ens queda molt enfora, però
en el seu moment va ser un problema substancial. També
l'aposta per proveir vacunes a tot el món en el marc del
programa Vaccines for All, que també s’ha comentat en aquesta
compareixença. Una altra qüestió important és també l’emissió
del certificat COVID per a tota la ciutadania de la Unió
Europea, que és una qüestió també important per a la nostra
comunitat autònoma perquè va afavorir els mecanismes de
mobilitat entre els ciutadans de la Unió Europea i, per tant,
afavorir les nostres temporades turístiques. També es disposa
l’ampli dispositiu, establert per la Conselleria de Salut, per
portar a terme el procés de vacunació a la comunitat autònoma.
O també la fita d'assolir el 70% de la població vacunada l’1 de
setembre de 2021.

Si bé és cert que en el debat que tenim avui de qualque
manera ens tornam situar a la casella de sortida del procés de
vacunació i tornam fixar la nostra atenció novament en uns fets
que la conselleria ja ha explicat també en diferents ocasions. Si
ens centram, idò, a l’inici del procés de vacunació del dia 27 de
setembre, crec que, en primer lloc, el que cal posar de relleu és
que aquell dia era el primer dia del procés de vacunació, vostè
ha parlat d'una certa incertesa en aquest sentit.

En segon lloc, també que es va realitzar una provisió de
vacunes per als usuaris i el personal de la residència d’Oms a
Sant Miquel i que les dosis sobrants es van inocular a diferents
professionals sanitaris, gestors sanitaris, que feien feina directa
amb usuaris de residències i malalts crònics, i que fins i tot eren
gestors que formaven part dels equips de vacunació.

I, en tercer lloc, crec que també és important posar de relleu
que cal recordar que ni es va vacunar tots els càrrecs, vostè
també ho ha dit, que aquell dia van assistir a l’inici del procés
de vacunació, ni molt manco es va seguir cap tipus de criteri
polític per vacunar aquell dia a la residència dels Oms, a Sant
Miquel.

I quina era l’alternativa a la situació que avui debatem?
S’ha comentat també, per part de vostè i de diferents grups,
l’alternativa a aquesta situació era tudar o deixar perdre
aquestes dosis sobrants. I què hagués passat, Sra. Consellera,
si s'haguessin tudat o s’haguessin deixat perdre aquestes
vacunes? Idò, molt em tem, Sra. Consellera, que l'oposició
també li hagués retret el malbaratament d’aquestes dosis a un
moment on la mancança de vaccins era protagonista.

I des del nostre punt de vista, per part del Grup
Parlamentari Socialista està clar que era una irresponsabilitat
tirar-les des del punt de vista de la salut pública, atesa la
urgència que era tenir la major part de la població vacunada en
el menor temps possible. Des d'aquest punt de vista nosaltres
valoram aquesta situació.

I de qualque manera s'ha banalitzat durant el debat que
poguessin sobrar dosis aquell dia. Idò, és cert que a Madrid,
que, com tothom sap, és el paradigma de la bona gestió, també
va passar, em remet a una notícia del 6 de gener, per tant també
a l’inici del procés de vacunació, quan s’afirmava que “la
residencia de Madrid que vacunó a curas y a familiares de
empleados dice que fue para aprovechar dosis. El Grupo
Casablanca, al que pertenece este geríatrico concertado con
la comunidad, ha reconocido en un comunicado, que, con el
único ánimo de aprovechar el cien por cien de las dosis
recibidas, también se ha vacunado en dicho centro a varios
sacerdotes que asisten en los centros del grupo, a voluntarios
que están en contacto con los mayores habitualmente y
algunos mayores de riesgo familiares de algunos empleados.”

 Aquesta és la realitat quan les persones que havien
d’administrar aquesta vacuna durant els primers dies d’aquest
procés de vacunació es van trobar amb la realitat d’haver de
donar ús a vials que en aquell moment havien pogut sobrar. 

En qualsevol cas, Sra. Consellera, davant la situació que va
esdevenir en aquell moment i que va transcendir els mateixos
paràmetres del procés de vacunació, s'han fet públics diferents
informes, a més d'aquest, per avaluar aquests fets. En aquest
sentit, per una banda, vull fer referència a la Comissió d'Ètica
Pública de la CAIB, que també es va pronunciar en aquest
sentit per assenyalar, entre d'altres coses, que el principi
d'eficiència i la finalitat d'aconseguir el més aviat possible la
immunitat de grup aconsellarien no malbaratar cap dosi,
aquesta és una de les aportacions que també s'han fet en aquest
debat. 

Igualment, vostè ha fet referència a l’informe sobre la
priorització del personal de centres sanitaris per a la vacunació
front la COVID-19, un document que es troba entre els annexos
d'aquest informe, també establia un criteri semblant al de la
Comissió d'Ètica Pública de la comunitat autònoma.

Per tant, davant aquesta realitat sembla que el debat s'hauria
d'orientar a com s'hauria d'haver actuat a un moment molt
concret del procés de vacunació, a l’inici del procés de
vacunació, en els primers dies del procés de vacunació, quan es
va considerar que davant un excedent de vacunes preparades
per ser inoculades, aquestes es poguessin fer servir sense
incomplir l'estratègia de vacunació pactada amb l'Estat i, a la
vegada, sense que aquestes dosis s’haguessin de perdre.

Per tant, nosaltres pensam, des del nostre grup, que el debat
s'hauria d’orientar cap a aquest escenari, que és el que es va
esdevenir a la nostra comunitat autònoma i -com també he
demostrat- a d'altres territoris.

I finalment -acab, Sra. Consellera-, s'ha fet esment -jo també
en faré, el nostre grup també en farà- a l'Oficina anticorrupció
de les Illes Balears, que també s'ha pronunciat en relació amb
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el procés de vacunació i, si és cert que encara ara té alguns
casos oberts, també és cert que n’ha arxivat d'altres per haver
considerat que no s'havien incomplert els protocols de
vacunació. En qualsevol cas, estam a l'expectativa que es
resolgui l'expedient complet d'aquesta qüestió.

Igualment, vull recordar que algunes de les persones
investigades en aquests moments tampoc ja no ocupen els
càrrecs que, en aquell moment, tenien en el moment de l'inici
del procés de vacunació.

I amb això esper haver explicat el posicionament del nostre
grup en aquest debat. I, finalment, només em queda -consellera-
felicitar-la a vostè i al seu equip per l'èxit en el procés de
vacunació a la nostra comunitat autònoma.

Gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Vostè ha fet ús de 10 minuts i 51 segons, en aquest
primer torn. Respon la Sra. Consellera. 

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

Moltes gràcies pel suport i, sobretot, també per haver pogut
ampliar la informació de determinats annexes, informes i
demostrar que no tot s'havia entregat ni tot era públic, sinó que
aporta molt més que un informe de 100 i busques de pàgines,
amb els 200 documents. Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Arribats a aquest punt, obrim un segon torn per a
aquells grups que disposen de temps. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos, té la paraula la Sra. Martín.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, presidenta. Bé, sentides les diferents intervencions,
revisada la documentació, només ens queda aportar les
conclusions del nostre grup parlamentari, que va ser
sol·licitant, efectivament, d’aquesta auditoria, com bé ha
explicat la consellera.

Òbviament, hi ha uns fets objectius que es varen produir
aquest dia 27 de desembre del 2020, en què hi va haver més
dosis que persones del grup 1, prioritari, que es varen vacunar.
Això és evident, és del tot conegut. Evidentment, hi ha
qüestions que no s'han comentat aquí, i nosaltres hi volem fer
referència, perquè hi ha uns fets i que són contextuals que s'han
de tenir en compte.

Aquesta vacunació es va començar dia 27 de desembre,
diumenge -diumenge, i aquest és un fet que per a nosaltres és
important. Una vegada requerida la informació sobre qui hi
havia, per què hi eren -vostè ho ha explicat i nosaltres creiem
totalment, absolutament, la versió que vostè ens ha donat-, és
que es va començar a vacunar a les quatre, aproximadament,
entre les tres i les quatre de l'horabaixa d'un diumenge, amb uns
dispositius assistencials minvats. Ara, per part d'altres grups,

s'ha dit a veure si no hi havia professionals sanitaris que es
poguessin vacunar, els centres de salut es trobaven tancats, els
serveis d'urgències eren els recurs disponible en aquell
moment, per haver cercat altre tipus de professionals sanitaris.

Conforme varen passar les hores, no es varen poder
aconseguir aquestes persones vulnerables del grup 1, vostè ha
dit que hi va haver persones que no es varen apropar o estaven
malaltes, o no varen voler venir, també s’ha de tenir en compte
el context de por a la vacuna, por -podria recordar- també
instigada per diferents partits polítics que varen tenir un rol
molt important en generar aquest desconcert i aquesta inquietud
en relació amb la vacuna, no tothom va ajudar, i això s'ha de
recordar en aquest país, no tothom va ajudar. Ara reclamam les
xifres de vacunació, no tothom va ajudar, en aquells moments,
ara ho veiem d'una altra manera, però en aquell moment hi
havia molta por.

També hi havia molta esperança, esperança que aquesta
vacuna salvaria vides, esperança que a la gent gran, a la gent
més vulnerable podria arribar. I jo crec que aquí hi va haver
aquesta frustració de veure per què es vacunen aquestes
persones que ocupen determinats càrrecs quan hi ha tanta gent
vulnerable que espera, que està tancada a les seves cases i
compta els dies perquè pugui ser vacunada. I aquí hi va haver
tot el que es va generar de preocupació, desconcert i inquietud. 

Llavors, posar una vacuna, administrar una vacuna, a una
hora tan tardana, en un vespre, segur que els qui ho
administraven també estaven preocupats perquè no se sabia
quins efectes secundaris podria haver-hi. Llavors, es varen
produir tota una sèrie de circumstàncies que nosaltres
consideram que varen tenir a veure amb el desenllaç final, i
també ho volíem posar damunt la taula; vull dir, s'ha parlat de
si càrrecs sí, si càrrecs no, però també hi va haver aquest
context que nosaltres consideram que va afavorir que aquestes
vacunes no poguessin ser administrades a persones del grup 1,
que potser un dilluns matí idò hagués estat molt més fàcil poder
contactar amb persones i haguessin tengut més marge de
maniobra -o qualsevol altre dia laboral-, d'acord amb el
funcionament del nostre sistema sanitari.

Simplement, volíem aportar aquesta qüestió, és una reflexió
que per a nosaltres era important. Vull agrair les seves
explicacions i la participació de tothom que ha posat a
disposició aquesta auditoria que nosaltres vàrem reclamar i que
consideram que, efectivament, sí que ha estat exhaustiva i que,
amb les explicacions d'avui horabaixa, ens donaríem per
contestats.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sra. Consellera?

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

És una apreciació, vull agrair també a MÉS per Mallorca i
a Podem el fet que vàrem demanar a un moment donat ampliar
el termini per entregar l'informe, perquè ens trobàvem enmig
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del procés de vacunació, i es va acceptar, i per això l’hem
entregat -com es va comprometre la presidenta, que va dir
abans d’l de juliol- l’hem entregat un poc després, tot i que jo
el tenia des del dia 30 de juny.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA: 

D'acord. Correspon al Grup Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. Faré via, consellera, perquè no tenc
molt de temps. Sí que li he fet una pregunta, li he fet una
reflexió, però de vegades hi ha reflexions que no es formulen
amb to de pregunta, però que sí són preguntes. Al principi li he
fet una reflexió de valoració i m'he cenyit al procediment de
valoració inicial de les vacunes, de fet li he fet referència a un
document, no he anat a parlar fora del seu objecte de
compareixença, que vostè mateixa va demanar, que és
l’informe, és a dir, d'ençà que acaben les dades, cap enrere, ni
allò de la moneia, ni allò de la mascareta, ni res, jo li he
demanat això i li deman explicacions sobre això. 

I li he demanat: quan es va iniciar l'elaboració de l'informe,
quan es va començar a elaborar per part seu equip; si s’ha
suspès a qualque moment; i quina és la data de finalització
d'incorporació d'informació, no de quan l’entreguen o de quan
vostè el rep, sinó quan acaba l'equip tècnic de tres persones de
tancar l'informe. 

I, sobretot, per què no es va presentar i es va concloure
quan el soci de govern li va dir les condicions per les quals es
demanava aquesta auditoria interna, que és el 70% de la
població que ells consideraven que havia de ser la
immunitzada. I això és el que es va acordar al Parlament i es va
anunciar per substituir la comissió d'investigació. 

Una comissió d'investigació que nosaltres estam convençuts
que és necessària, perquè aquest informe que té aquí, damunt
la taula, no dona una resposta suficient als dubtes de la
responsabilitat del Govern en aquella gestió inicial de la
pandèmia i que encara és, avui, objecte no tan sols de l'opinió
pública en els mitjans de comunicació, que també han tengut
accés a l’informe, sinó també l'objecte de les diligències que es
mantenen a l'Oficina anticorrupció per a aquests càrrecs.

També hem de dir, li he dit abans, la responsabilitat de les
persones que varen autoritzar altres que acordassin que es
vacunessin, per exemple, regidors o...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Gómez, el seu temps s’ha exhaurit...

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

D’acord, idò, si no tenc més segons, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Gràcies, presidenta. A veure, quan s'ha tancat. Això és un
document viu, això es continuarà ampliant a mesura que la
informació es vagi ampliant; des del moment que ens vàrem
comprometre s’ha treballat amb la intenció que tots els
documents poguessin ser annexos, que tot havia d'estar ben
documentat i que s'havia de començar a fer d'aquesta forma
cronològica, perquè era més senzill recollir tota la
documentació i poder-la aportar.

Els socis han acceptat aquest ajornament del 70%. Jo li he
explicat per què, bé, a vostè li és igual, però el meu compromís
no era amb Ciutadans, era amb Podem i amb MÉS per
Mallorca, i MÉS per Mallorca i Podem varen acceptar en el seu
moment que estàvem enmig d'un procés de vacunació, perquè
parlam del procés de vacunació, en tot moment, l’informe és
del procés de vacunació.

La Sra. Pons ho ha dit, i jo crec que ja és molt difícil
aportar més informació del que va passar el primer dia, perquè
és que ens l'hauríem d'inventar, perquè més ja no n’hi ha, és el
que va passar i el que va succeir. El que podem explicar és per
què va passar el que va passar i per què va succeir el que va
succeir, dos anys i mig després o tres mesos després, perquè ja
ho vàrem explicar.

I després jo acabaria el debat amb vostè dient-li, Sr.
Diputat, jo no tenia perquè, nosaltres, des de la Conselleria de
Salut, no teníem perquè entregar dia 18 a tots els grups
parlamentaris, prèviament..., jo no sé si ho fa tothom això
habitualment o si es fa a tots els parlaments, però és que vàrem
tenir jo crec que més exercici de transparència que entregar no
només l’informe, que jo podria haver entregat o no aquest
informe, l’haguessin demanat, supòs, però els socis el tenien,
sinó que hem entregat tots els annexos que conformen aquest
informe que és la mateixa documentació que s'ha tramès per tot
i que quan s'ha demanat s'ha tramès.

I després hi ha, a més, altres informes que mai no s'han fet
públics, que mai no s’han fet públics i que pot llegir
perfectament i que vostè no en tenia coneixement perquè és una
recollida d’informació. I nosaltres no teníem perquè, dia 18, dir
al president del Parlament: per favor, entregui aquest pendrive
a tots els grups parlamentaris, amb tota aquesta quantitat
d'informació. I si ho hem fet és, ja dic, un exercici de
transparència.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Correspon ara al Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Ribas.
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LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidenta. Yo solo le quiere hacer una pregunta a
la consejera, ahora que dice usted que ya tenemos toda la
información y que no hay nada más que ofrecer, y que incluso
habría que inventárselo porque no hay nada más que decir
sobre todo esto, ¿aceptaría usted que este parlamento crease
una comisión de investigación para que se pudiera investigar
por los diputados que forman parte de esta comisión no
permanente lo que realmente sucedió ahí, dado que no hay nada
más que ocultar, y que yo creo que podría ayudar bastante a
lavar la imagen de la consejería, que ha quedado bastante
tocada después de este escándalo y de otros más que se han
sucedido y que evidentemente hacen que la credibilidad de la
versión que da la consejería, pues esté bastante cuestionada?

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Mire, le contestaré en castellano. La sanidad pública nunca
será una prioridad para VOX, y esto lo sabemos, lo conocemos
todos los que llevamos ya un tiempo aquí. Por otra parte, me
hace una pregunta que no forman parte de mi ámbito de
responsabilidad, yo no voto, no soy miembro del Parlamento,
no soy diputada en este parlamento para poder votar una
comisión de seguimiento, de ética o de lo que consideren. Lo
hicieron los diputados en su momento y ustedes no aceptan esa
mayoría, pero, como siempre, cuando una decisión no les gusta,
pues la cuestionan.

Les da igual, luego alaban la Constitución y la bandera,
pero no la cumplen ni tienen ninguna intención de cumplirla, y
para muestra un botón y todos los acontecimientos que se están
sucediendo ya por ejemplo en Castilla y León y en
comunidades donde ha empezado a gobernar VOX, que
esperemos que gobierne mucho más; es que hace poco..., o sea,
el vicepresidente, es que no viene al caso, el vicepresidente
entregando 20 millones de euros a la televisión pública de
Castilla y León, por ejemplo, cuando había dicho en campaña
que eso había que dejar de hacerlo y había que dejar de
hacerlo. 

Ustedes van a estar haciendo permanente demagogia de
destrucción del sistema sanitario público que nosotros no
aceptaremos. No nos vamos a defender, simplemente vamos a
defender la sanidad pública y lo que tenemos como tesoro en
este país, que es la sanidad pública y en este caso de las Islas
Baleares.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

¿Creo que tengo más tiempo todavía, verdad,... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, tiene más tiempo.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

...  en esta intervención? Perfecto. 

Sra. Consejera, yo le estoy preguntando por los casos de
corrupción que afectan a su consejería, no estamos aquí en una
comparecencia para hablar de lo que pasa en otras
comunidades autónomas, que usted suele sacar a colación
también siempre que tiene oportunidad, sobre todo suele hablar
de Madrid, de Castilla y León, de Andalucía y de aquellas en
las que no gobierna el PSOE, se olvida, en cambio, de todas las
que están gobernadas por su partido político, y mi pregunta era,
simplemente..., yo ya sé que usted no puede votar en este
parlamento, pero también sé, no somos tontos, que aquí quienes
tienen la mayoría en este parlamento son los grupos que le
apoyan a usted en el Gobierno y, por tanto, ustedes, así como
llegó a un acuerdo con, precisamente, Podemos y MÉS per
Mallorca, para evitar que se produjese esa comisión de
investigación o para evitar que se produjesen los ceses que en
su momento le estaban exigiendo estos grupos políticos, usted
llegó a un acuerdo de hacer este informe paripé que hoy nos ha
presentado aquí. 

Por tanto, como usted me dice que este informe ya contiene
toda la información y que no hay nada más que ocultar y que no
hay nada más que mostrar, mejor dicho, pues simplemente yo
le preguntaba si usted estaría de acuerdo o estaría cómoda o le
gustaría o no tendría ninguna objeción a que los grupos que
apoyan, la apoyan a usted en el sillón azul que ocupa en este
parlamento, pues votasen a favor de una comisión de
investigación. 

Luego, usted me puede contestar con excusas, me puede
contestar yéndose por las ramas diciendo que..., bueno, lo que
hace en otras consejerías o que si VOX está en contra de la
salud pública, ¿qué tendrá que ver estar a favor..., estar..., el
apoyo a la salud pública o a la salud privada?; aquí nadie está
hablando de esto, Sra. Consejera, precisamente de lo que
estamos hablando es de su mala gestión con la salud pública de
estas islas, en un momento, además, donde tiene usted el
presupuesto más elevado de la historia de este archipiélago, de
esta comunidad autónoma, de esta región de España, 2.000
millones de euros, y con unos resultados en su gestión nefastos,
que no voy a repetir aquí porque los reitero cada vez que tengo
ocasión, con las listas de espera que tenemos, con el número de
médicos... de pacientes asignados a cada médico de familia que
es de las peores medias... de los peores datos de la media de
España.

Y usted ahora me viene con que si VOX apoya o no apoya
al sector público o a la sanidad pública, mire, no creo que sea
una explicación convincente esta que me ha dado, yo le hacía
una pregunta muy clara: si usted estaría dispuesta a que se
abriese aquí una comisión de investigación. Y se vuelve a
escudar otra vez en que no le corresponde a usted, que aquí hay
una mayoría..., yo ya sé que hay una mayoría, evidentemente,
por eso gobierna usted y no gobiernan otros. Nosotros
solamente gobernamos en Castilla y León, no gobernamos en
más comunidades autónoma, por si quiere informarse.

Gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Respon la Sra. Consellera.

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

Yo, Sra. Diputada, llevo 7 años como consejera y he
demostrado ejercicios permanentes de transparencia, llevo 22
comparecencias, de las cuales la gran mayoría son voluntarias,
esta de hoy es voluntaria, se lo recuerdo también, y, por tanto,
creo que ya hemos dado muestras más que suficientes de que
no tenemos absolutamente nada que ocultar, y estoy sujeta y
sometida a cualquier consideración de comisión de ética, de
transparencia que se organice, que se monte, que se proponga
y que se solicite desde cualquier lugar, porque hemos
demostrado, ya digo, llevamos 7 años demostrando que no
tenemos absolutamente nada que ocultar. Cuando tenemos que
dar una explicación, la damos y le hemos dado siempre.

LA SRA. PRESIDENTA:

D'acord. Passam idò ara al Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al Grup Parlamentari Mixt. 

EL SR. SANZ I IGUAL:

Gràcies, presidenta, no en faré ús.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam idò al Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, molt breument, a la primera intervenció, Sra.
Consellera, no li he fet cap pregunta, en aquesta rèplica li vull
plantejar una qüestió, una única qüestió que em permet tancar
aquest segon torn d'intervenció. Jo li volia demanar si coneix
si existeix qualque altra conselleria de Salut, qualque altre
departament de Salut a l'Estat que hagi realitzat un informe o
que hagi realitzat qualque tipus d’iniciativa semblant a aquesta
per donar llum sobre el seu procés de vacunació. 

Jo faig aquesta pregunta perquè en altres comunitats
autònomes també s'ha qüestionat el procés de vacunació, per
exemple, s'ha comentat durant el debat, en el cas de Múrcia, el
seu conseller de Salut va haver de dimitir per haver-se vacunat
ell, juntament amb més de 400 membres de la Conselleria de
Salut, també a l’inici del procés de vacunació; uns fets que des
del nostre parer escapen totalment a la situació puntual que es
va produir a la nostra comunitat autònoma el primer dia de la
vacunació, uns fets que res no tenen a veure amb la situació que
es va produir a la residència dels Oms de Sant Miquel.

I per aquest motiu crec que, davant aquest fet, davant
aquesta situació, existeix una clara intencionalitat política, una
intencionalitat política evident per tapar, per exemple, el cas de
Múrcia i posar el ventilador per posar en entredit el conjunt del
procés de vacunació a tots els territoris, entre d'altres els
nostres, de fet..., entre d'altres el nostre territori, de fet a nivell
autonòmic també es van sembrar sospites en relació amb la
vacunació dels membres del Govern, que avui he vist que
també s'hi ha insistit, i fins i tot, Sra. Consellera, fins i tot es va
insinuar en cambra parlamentària, en el Ple del Parlament de
les Illes Balears, es va insinuar que tot el personal de l'edifici
administratiu de l'ib-salut també s'havia vacunat; això sí, mai
sense aportar cap prova i mai sense cap rectificació quan es va
comprovar que aquests fets no eren certs. Tot, Sra. Consellera,
tot per posar en entredit l’èxit del procés de vacunació a la
nostra comunitat autònoma. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Respon la Sra. Consellera.

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

Moltes gràcies, presidenta. Gràcies per aquestes
consideracions. M'agradaria acabar sobretot recordant la
fortalesa del sistema sanitari públic, el tresor que tenim,
l'excel·lència dels seus professionals que han estat capaços
d’administrar aquests 2,2 milions de vacunes. Vull donar les
gràcies als centenars de professionals que han participat, des
dels serveis jurídics, els serveis de contractació, la central de
compres, tota la part, aquesta part que no és tan visible, però
que és imprescindible per poder posar també aquests 2 milions
de vacunes, o  més de 2 milions.

Gràcies a tots vostès per permetre’m aquesta
compareixença, perquè és extraordinària, i poder ser aquí per
explicar aquest informe, i també gràcies als ciutadans que s'han
vacunat i que segueixen les normes i que les han seguides
durant tot aquest temps, que són la gran majoria, per aturar
aquesta pandèmia, crec que hem tengut, han tengut un
comportament exemplar.

Moltes gràcies, presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada acabat el debat, volem agrair el bon
funcionament del debat de tots els intervinents i també agrair la
presència de la Sra. Patrícia Gómez i Picard i de tots els seus
acompanyants.

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