
Retallades del Partit Popular
Sanitat

Pagament de 10 euros de la targeta sanitària. Abans no es pagava. No han 
volgut reducció a determinats col·lectius ( aturats, perceptors de RMI...) es 
va fer una proposició no de llei que el PP va votar en contra.
Acceptació de la proposta del Govern de l’Estat de fer pagar, per primera 
vegada, el medicaments als pensionistes contributius. Podran pagar un 
màxim de 8, 10 i 16 euros segons la quantia de la pensió. Si  un pensionista 
necessita pagar més de la quota màxima durant un mes, ho ha d’abonar i 
cada sis mesos la Comunitat autònoma liquidarà la diferència  (per exemple 
si un pensionista li toca pagar 8 euros però necessita medicaments per 
valor 10 euros mensuals, els haurà de pagar, i cada 6 mesos la comunitat 
autònoma liquidarà la diferència dels 2 euros).
El menor d’edat discapacitats físics no pagaven els bolques, ara ho paguen.
Pujada d’un 10% dels medicaments, passant d’un 40% a un 50%. Els 
aturats sense ingressos no pagaran els medicaments.
Es pagarà part de les pròtesis sanitaris que es precisi
Es pagarà el transport sanitari no urgent (per exemple per rebre 
quimioteràpia, o per fer rehabilitació d’una persona major que es recupera 
d’una operació de maluc).
Reducció dels horaris del centres de salut i les unitats bàsiques, de dilluns a 
dijous de les 8 a les 17h i els divendres de les 8 a les 15h ,desprès s’haurà 
d’anar per via d’urgència.
Avis del Tancament de dos hospitals ( Joan March i el General)
Derogació del decret de temps màxim de demoro que establia que per 
qualsevol operació no s’havia d’estar més de 6 mesos. La llista d’espera ha 
crescut de forma alarmant, fins el punt que el metges expliquen que sols 
s’opera el 10% de les persones amb llista d’espera. Això és pot agreujar 
perquè durant l’estiu sols s’obriran un 50% del quiròfans  
No es substitueixen baixes mèdiques, sols si la baixa és superior a 30 dies.
Lloguer d’instal·lacions de l’Hospital de Son Espases (habitacions, 
quiròfans i instrumental. Això suposa que un mateix espai conviuran la 
sanitat privada i la pública. La sanitat privada no tindrà que invertir, ni córrer 
el risc, en costoses tècniques instrumentals, ho farà la pública i ho llogarà a 
la privada.

Tot això està dirigit a que poc a poc canviem la mentalitat i acceptem la sanitat 
privada. Ens acostumen a pagar per serveis, a conviure en el mateix espai la 
privada i la pública, a reduir la qualitat de la privada...

Educació
Desaparició del programes educatius d’atenció a la diversitat PISE, CAPI, 
TISE.
No es substitueixen baixes mèdiques, sols si la baixa és superior a 30 dies.



Augment de les ràtios, 25 a primària i 30 a secundària.
Increment d’hores lectives setmanals a secundaria de 18 a 20 hores
Reducció del pressupost per a les beques de menjador escolar.
Suspensió d’ajudes econòmiques individuals.
Suspensió del complement retributiu per professor tutor (30 euros mes) i per 
cap de departament (60 euros mes). Això mentre els consellers que cobren 
uns 3 mil euros cada vegada que venen a un Ple del Parlament cobren una 
dieta superior a 150 euros, aquest complement no ho toquen.
Concertació amb l’escola de l’Opus Dei,que segrega nins i nines, per un 
valor d’uns 400.000 euros anuals.

Serveis socials
Derogació del Decret de renda d’emancipació dels joves ex tutelats
En els pressupostos de la Comunitat  no hi ha dobles suficients per pagar la 
renda mínima d’inserció. De fet des de febrer no s’incorporen casos nous i 
en els immigrant se’ls demana el NIE que fins era no era necessari.
Paralització de l’aplicació de la llei de dependència del nivell de moderats.
No es farà la convocatòria de 1.800.000 euros que permetia que moltes 
associacions poguessin donar el seus serveis.
No hi ha partida per subvencionar als ajuntaments per ajudes econòmiques 
d’urgent necessitat. Durant anys 2009-2010 es varen gastar més de 3 
milions extraordinaris.
No hi ha partida pressupostària suficient per pagar els convenis amb els 
ajuntaments pel manteniment dels centres d’estades diürnes i les places 
residencials municipals.
Derogació del Decret de Cartera de Serveis Socials.

Altres
Tancament de les oficines d’ajuda a les víctimes del delicte.

Per a tots els treballadors de l’administració pública
Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat social per 
incapacitat temporal.
Increment de les 35 a les 37’5 hores setmanals. Això suposar acomiadar 
empleats públics, especialment contractats laborals i interins.

De caràcter més ideològic
Tancament de la Fundació de memòria històrica. Una fundació que no tenia 
gerent ni personal.
Atac a la llengua catalana
Suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. Òrgans on 
estaven representats tots els partits amb representació parlamentària i els 
principals agents socials.
Supressió del Consell de Joventut de les Illes Balears, en més de 25 anys 
de funcionament a la Comunitat Autònoma.



Suspensió temporal del Consell Escolar, i sense negociar, modificar la seva 
composició, passant de 18 representants de l’administració a 14 i de 31 
representants de la societat civil a 21.

Tot això sense negociació ni acords, ni amb els agents socials ni amb 
l’oposició.

Haurà més retallades. Una de les anunciades és que es revisaren a la baixa 
les prestacions econòmiques familiars de les persones amb dependència. Ara 
els curadors de persones am dependència que no estan d’alta a la seguretat 
social, l’Estat els dona d’alta a una categoria especial, això també han anunciat 
que es revisarà o s’eliminarà.


