
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'HISENDA I PRESSUPOSTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

D.L.P.M. 351-1992 Fq.Con.núm.33/27 IV Legislatura Any  1996 Número 34

Presidència
de l'Honorable Sr. Antoni Marí i Calbet.

Sessió celebrada dia 14 de novembre del 1996, a les 20 hores.

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

I.- COMPAREIXENCES:

1) De l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i Consum, en relació al Projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997 (RGE núm. 5448/96). 702



702 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 34 / 14 de novembre del 1996

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Començam la sessió de la
Comissió d'Hisenda i Pressupostos. Per començar, deman si hi
ha substitucions.

EL SR. CASASNOVAS I COLL:

Sí, Avel•lí Casasnovas substitueix Manuel Jaén.

EL SR. ROVIRA I DE ALÓS:

Mauricio Rovira sustituye a Cristòfol Soler.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Antoni Alorda.

EL SR. SANSÓ I SERVERA:

Antoni Sansó substitueix Pere Sampol.

EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Damià Pons substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Joana Barceló.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Maria Leciñena sustituye a Vicent Tur.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

EL SR. PRESIDENT:

N'ha pres nota? Gràcies.

I.1) Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Sanitat i
Consum, en relació al Projecte de llei de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 1997
(RGE núm. 5448/96).

Passam, idò, a tractar l'únic punt de l'ordre del dia d'avui,
relatiu a la compareixença sol•licitada pel Govern de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l'Hble. Sr. Conseller
de Sanitat i Consum Francesc Fiol i Amengual,sobre la
tramitació dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l'any 1997.

El Sr. Conseller ve acompanyat dels següents alts càrrecs:
Secretari general tècnic, Sr. Carles Perelló i Oliver; director
general de Sanitat, Sr. Joan Crespí i Capó; director general de
Consum, Sr. Bartomeu Seguí i Prats, i director de Serbasa, Sr.
Sergi Bertran.

Per informar sobre el tema, té la paraula el Sr. Conseller
de Sanitat i Consum.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
L'objecte d'aquesta compareixença no és un altre que retre
comptes de les previsions pressupostàries de la Conselleria
de Sanitat i Consum així com de l'organisme autònoms
Servei Balear de la Salut i empresa pública Gestió Sanitària
de Mallorca (Gesma) per al proper exercici de 1997, segons
el projecte de llei aprovat pel Govern i sotmès al Parlament,
que ascendeix a una quantia de 9.205 milions de pessetes.

Per tractar aquesta qüestió vull, en primer lloc, fer un
repàs general de les xifres del pressupost de la conselleria
per, a continuació, entrar en una anàlisi detallada de les
partides econòmiques més importants relatives a les
direccions generals. En darrer lloc, els daré informació
econòmica relativa a Serbasa i Gesma.

Una vegada explicat l'esquema de la meva intervenció,
consider prioritari establir un primer punt de partida relatiu
al pressupost de 1997 de la Conselleria de Sanitat i Consum,
ja que, com han pogut comprovar, la remodelació
administrativa del Govern ha suposat un canvi respecte de
la situació d'anys anteriors, com és l'adscripció a la
Conselleria de Presidència de la Direcció General d'Acció
Social. Aquesta circumstància ha significat un important
trasllat de personal i recursos específics, encara que sense
manca de la necessària coordinació en una àrea tan
interrelacionada com aquesta, com queda patent en la gestió
que el Servei balear de la salut realitzarà de la residència de
La Bonanova, un recurs sociosanitari que pròximament serà
transferit a l'Administració autonòmica, en concret en data
1 de gener de 1997.

Una vegada feta aquesta primera advertència, els diré
que el pressupost per a 1997 de la conselleria pròpiament,
de la Conselleria de Sanitat i Consum, ascendeix a 2.724
milions de pessetes, xifra que suposa un increment,
homologades les partides, tota vegada que s'ha realitzat un
desglossament pertanyent a acció social del 2,86% respecte
del present any; l'augment, reconec que és moderat, les
necessitats en el nostre camp de competència són
il•limitades, però respon al criteri necessari d'austeritat que
s'han imposat les administracions públiques, per ara l'actual
situació financera; en un moment de dificultat i penúria
econòmica és quan s'ha de ser escrupolós, i si n'és el cas,
encara un poc més, en la gestió dels recursos públics.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 34 / 14 de novembre del 1996 703

És per això, tot i que la conselleria és un departament de
serveis, que en el capítol 1, destinat a les retribucions de
personal, no s'hi produeix cap increment, al contrari, s'hi ha
produït una disminució del 0,2% en relació amb el pressupost
d'aquest any, 1996, a causa, entre d'altres raons, a la supressió de
les dues places d'assessor amb què comptava la conselleria i que
se situa, al capítol 1 em referesc, en 1.821 milions de pessetes. El
pes del capítol 1 en el pressupost de la nostra conselleria és molt
important, insistesc que la majoria de les nostres prestacions són
de serveis, circumstància a la qual s'ha d'afegir, en la majoria
dels casos, un 46%, les atribucions corresponents a personal amb
titulació superior. Amb aquestes premisses, pens que quedarà
aclarida bona part de les qüestions relacionades amb aquest
tema.

Respecte del capítol 2, de despesa corrent, dotat inicialment
amb 158,7 milions de pessetes, xifra que suposa un descens més
que substancial, del 8,16%, fins i tot quan la Conselleria de
Sanitat i Consum manté en el nou organigrama de govern els
programes vinculats amb el tema de drogues. La integració del
programa de drogues en la Direcció General de Sanitat té per
objecte donar una visió d'aquest tema des de la perspectiva
sanitària, a més de la purament assistencial que es venia fent fins
ara. En aquest sentit, els puc anunciar la inequívoca voluntat de
la conselleria de mantenir el centre situat al carrer Reina
Esclaramunda, a Palma, on es desenvolupen distints programes
de prevenció, tractament i reinserció de toxicòmans dins un marc
de coordinació i col•laboració interinstitucional, juntament amb
la participació de diferents organitzacions no governamentals.

En el capítol 4, de transferències corrents, hi disposam d'una
partida de 141,8 milions de pessetes, un augment de l'11,9%, la
immensa majoria dels quals, 118 milions, es destinaran a
finançament per al Pla regional sobre drogues, crèdit que compta
amb una aportació estatal de 85 milions de pessetes,
aproximadament. També es mantendrà la transferència amb
finalitat sanitària i de consum, encara que s'hi ha realitzat un
retall d'aproximadament el 15%, la qual cosa ens remet al ja
esmentat criteri d'austeritat que necessàriament presideix aquests
pressuposts per a 1997.

En el capítol 6, d'inversions reals, l'ajust pressupostari ha
permès obtenir el finançament de 477'7 milions de pessetes, amb
un augment significatiu del 9,3%. Amb aquest apartat es
finançaran les diverses campanyes de salut a Balears, en especial
tot el que fa referència a les vacunacions o previsibles augments
de preu obligaran el Govern balear a realitzar un considerable
esforç econòmic per garantir el proveïment de totes les unitats
necessàries per mantenir i fins i tot augmentar la cobertura
d'aquestes campanyes. Dins aquest capítol hi figuren actuacions
relacionades amb la higiene o la informació sobre les actituds de
la població en matèria de prevenció sobre determinades
malalties, en especial sobre la Síndrome d'inmunodeficiència
adquirida (SIDA), que en no haver-hi cap vacuna encara, només
és possible l'adopció de mesures encaminades a evitar-ne la
propagació i el contagi; a més, es duran a terme els controls
relatius a la qualitat de les aigües de bany i arenes, les
toxicoinfeccions alimentàries i les salmonelosi, així com
escorxadors i matèries relaciona des amb consum.

En les transferències de capital, capítol 7 del pressupost,
la Conselleria de Sanitat i Consum hi té una assignació de
114 milions de pessetes, quantitat que es destinarà a
finançar la construcció i equipament dels centres de salut i
sanitaris als ajuntaments que s'han acollit al Pla 10, a més de
complementar i millorar la qualitat dels edificis ja amb el
Pla 10 tenim la pretensió d'aconseguir que en el termini de
tres o quatre anys es pugui completar tota la xarxa de
centres a Balears, ja que el sistema suposa un considerable
avantatge respecte de l'anterior, quant a les possibilitats de
finançament per part dels ajuntaments, en col•laboració amb
el fons que hi aporta la conselleria.

Vull a partir d'ara detallar alguns aspectes referits a
actuacions concretes i programes que té previst
desenvolupar la Conselleria de Sanitat i Consum en el
decurs de 1997. La conselleria destinarà 11 milions de
pessetes en concepte de cessió per part de l'Ajuntament de
Palma a l'edifici del carrer de la Rosa, mentre que els 114
milions de pessetes habilitats per al finançament del Pla 10
permetran, com ja hem explicat amb anterioritat, finançar la
construcció, la reforma i l'equipament, sempre que comptem
amb la imprescindible col•laboració dels ajuntaments, en
més de vint centres de salut i sanitaris en tot el conjunt de la
Comunitat Autònoma (Algaida, Campanet, Calvià,
Capdepera, Escorca, Llubí, Manacor, Marratxí, Pollença,
Puigpunyent, Sant Llorenç, Santa Margalida, Selva,
Biniamar, Son Servera, Deià, Artà, Andratx, Alcúdia,
Binissalem, Campos, Llucmajor, sa Pobla, Sineu, Sóller,
Vilafranca, Sant Lluís, es Mercadal, Eivissa, Santa
Gertrudis i Ferreries); això significa aconseguir una passa
important quantitativa i qualitativa en les prestacions
sanitàries per a la població balear, la qual cosa significarà
un punt de partida molt important amb vista a la futura
xarxa d'assistència primària que s'incorporarà al paquet de
transferències futures de l'Insalud. Paral•lelament, els
ingressos prevists per taxes en els serveis generals de la
conselleria ascendeixen a 21 milions de pessetes, dada que
posa de manifest el considerable esforç que es pretén
realitzar quant a increment d'activitat per part d'aquest
departament.

Pel que fa a altra capítol, els centres comarcals insulars
dependents de la conselleria (Menorca, Eivissa, Manacor i
Inca), s'ha de ressaltar que desenvolupen territorialment els
programes de salut pública que els assigna la Direcció
General de Sanitat a través del Servei de promoció de la
salut i control sanitari a més d'aquells que són específics de
la comarca. Aquests centres disposen d'un pressupost
conjunt que puja a 192,3 milions de pessetes. Les activitats
principals se centren en els controls sobre la qualitat de
l'aigua de bany en el litoral i de l'aigua potable, els aliments
d'origen animal i no animal, els menjadors col•lectius, els
manipuladors d'aliments, els reconeixements escolar, les
campanyes de vacunació, a totes aquestes funcions s'hi
afegeixen les corresponents a les tasques administratives
que depenen de la Secretaria General Tècnica.
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Una de les àrees fonamentals de la Direcció General de
Sanitat és la corresponent a la promoció de la salut, que compta
amb una assignació de 420 milions de pessetes en conjunt, per
atendre en bona mesura un dels eixos bàsics de la política
sanitària a Balears, ja que té una incidència directa en la
població.

La promoció de la salut així com l'entén la Conselleria de
Sanitat i Consum suposa dur a terme actuacions de prevenció i
educació sanitària en tot l'àmbit de la Comunitat Autònoma per
millorar gradualment els actuals paràmetres que, com ja he dit en
ocasions anteriors, consider que estan en un nivell més que
acceptable en relació amb el conjunt de l'Estat, fins i tot en
relació amb la resta de països pertanyents a la Unió Europea.
Estam en un camp que té, entre d'altres objectius, la prevenció de
la subnormalitat, accions sobre malalties vacunables com és la
poliomielitis, tètanus, diftèria, tosferina, xarampió, pigota,
hepatitis B, grip, la detecció d'hipoacúsies, defectes en la visió
com és la miopia, SIDA, tuberculosi, toxiïnfeccions alimentàries,
càncer, etc.; a més, i per a una millor planificació i actuació
sanitària per part de la conselleria, és necessari mantenir un
estricte control epidemiològic de les patologies sobre les quals
es ve actuant de forma concreta així com d'aquelles altres que en
un moment donat puguin requerir de la nostra intervenció. El
cost total de les campanyes de salut previstes per a l'any 1997
ascendeix a més de 45,4 milions de pessetes. Respecte d'aquest
tema, vull posar de manifest l'indubtable èxit de les campanyes
anuals que des de 1992 realitza la conselleria en matèria de
prevenció de l'hepatitis B, la qual cosa ja ha permès l'accés a
aquesta vacuna a més de 32.000 joves a Balears en edat de
preadolescència; de llavors ençà s'ha incrementat el percentatge
de vacunació d'aquests escolars i s'ha arribat en el curs 95-96 al
78,39% de la població escolar, dada que volem reduir amb la
posada en funcionament de diversos mecanismes, en especial
aquells destinats a incrementar la informació; respecte de la
població en general, enguany ja ha començat el tractament de
1.085 persones. La transcendència d'aquestes campanyes de
vacunació contra l'hepatitis B tant d'escolars com de la població
en general pens que justifica l'important pes que té dins el capítol
6 de la conselleria, 25 milions de pessetes, encara que això no
signifiqui que s'hagin de desenvolupar la resta de campanyes que
s'han de dur a terme.

Els ingressos prevists inclouen 3 milions de pessetes
procedents de l'Administració central per a les campanyes de
prevenció de la SIDA, punt sobre el qual la Conselleria de
Sanitat i Consum es consell a ampliar el finançament, en el
supòsit que fos imprescindible, per cobrir les necessitats en
aquest apartat.

Juntament amb la promoció de la salut, el control
sanitari és un altre dels pilars bàsics de l'activitat que
realitza la Conselleria de Sanitat i Consum. Aquest
programa inclou quatre grans àrees: inspecció sanitària,
sanitat farmacèutica, sanitat veterinària i finalment sanitat
ambiental. Ens trobam, per tant, en el grup que abraça el
control de centres hospitalaris, residències d'ancians,
guarderies infantils, control d'empreses funeràries, (...) de
distribució i dispendi de productes farmacèutics,
estupefaents, piscines, aigua de subministrament públic i
envasada, carn fresca en els escorxadors, llet i els seus
derivats, mercats menjadors col•lectius, transport alimentari,
depuradores d'aigües residuals, etc. Consider que d'aquest
enunciat, els advertesc que no hi he estat exhaustiu, hauran
entès la magnitud que té aquest departament en el si de la
conselleria i, per altra part, el lògic pes pressupostari; en
total, es destinen 1.012 milions de pessetes a atendre les
necessitats i les prestacions d'aquests importants serveis,
imprescindibles per assegurar la qualitat sanitària en el
conjunt de Balears.

La drogaaddicció és un dels problemes més importants
en salut pública que hi ha a Balears per les repercussions
sanitàries,socials i econòmiques que duu implícites. La
complexitat de la qüestió ens obliga a tractar-la de manera
multidisciplinar i en coordinació amb la resta
d'administracions que hi tenen competències. Aquest és
justament un dels principals objectius del Pla regional de
drogues, la coordinació de totes les actuacions que es
realitzen des de diferents àmbits en el camp de la
drogaaddicció i des de la perspectiva de la prevenció,
curació i rehabilitació. Per a l'exercici de 1997, el nostre pla
rebrà una partida de 85 milions de pessetes provinents del
Pla nacional contra la droga, els quals es dedicaran de
manera preferent a l'execució de convenis de col•laboració
amb els ajuntaments en matèria de toxicomanies, 15
milions; convenis amb els consells de Mallorca, Menorca i
Eivissa i Formentera, 40 milions, i per últim, institucions
privades que treballen en aquest terreny,30 milions;
paral•lelament, la conselleria hi farà una aportació afegida
de 33,1 milions de pessetes fins arribar a una xifra de 118,1
milions de pessetes, quantitat que significa un avanç del
19,3% només en el capítol de transferències corrents,
circumstància que posa en evidència l'interès de la
conselleria en atendre la problemàtica que genera el consum
de drogues a Balears.

Fins aquest moment els he donat compte de les
principals actuacions previstes en el camp de la sanitat i la
salut pública, ara els vull donar alguns apunts relatius a la
Direcció General de Consum, un altre pilar de la conselleria.
En consum, així ho vaig expressar a la meva primera
compareixença parlamentària, està adquirint una important
transcendència en les relacions econòmiques i, per tant, és
necessari crear un equilibri entre els agents econòmics i els
consumidors, a la vegada que vetllar pel dret a la protecció
de la salut i la seguretat, la protecció dels interessos
econòmics, com queda esmentat a la Constitució Espanyola.
Per poder realitzar aquesta tasca, la Direcció General de
Consum requereix d'una estructura organitzativa i de
mitjans que permeti materialitzar concretament els drets
dels consumidors i evitar lesions o conflictes econòmics.
Com a primera mesura, és necessari (...) controls tant de
productes com de serveis i posar-los en marxa al màxim
nombre possible de localitats de les Illes per poder corregir
les eventuals infraccions que puguin anar sorgint;
transmetre la màxima informació al consumidor,
descentralitzar les estructures administratives, fomentar les
oficines municipals i potenciar l'associacionisme són alguns
dels objectius que es pretenen aconseguir en el curs de l'any
1997; a més, en el cas que es pugui donar conflicte, oferir
des de l'Administració les vies de solució adequades, una
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opció: la Junta Arbitral de Consum, que, afortunadament, és cada
dia més requerida pels consumidors. La importància que la
conselleria atorga a les qüestions relacionades amb el consum es
confirma en el fet que només en matèria de sancions, la Direcció
General de Consum té una previsió d'ingressos de 85 milions de
pessetes, dada que no ha de ser oblidada a l'hora de valorar
l'eforç de control que s'ha previst realitzar durant el proper
exercici. Les oficines municipals d'informació al consumidor
(omics) disposaran d'una partida de 853.600 pessetes procedents
de l'aportació finalista de l'Estat, mentre que les associacions de
consumidors de balears rebran un suport de 4,2 milions de
pessetes, amb càrrec als fons de la Conselleria de Sanitat i
Consum. El pressupost global de la Direcció General de Consum
per a 1997 arriba a 156,8 milions de pessetes.

Pel que fa a l'assistència sanitària, el pressupost de despesa
del Servei balear de la salut per a l'exercici pròxim ascendeix a
4.839 milions de pessetes, dels quals 4.263 corresponen a
l'assistència hospitalària dels centres de la seva competència; la
resta del pressupost correspon bàsicament al capítol 1, la
residència de La Bonanova.

Pel que fa a ingressos, la previsió del Servei de salut per a
1997 se xifra en 1.241 milions de pessetes, que provenen tant
d'ingressos propis, de la residència mixta, com de transferències
d'altres institucions, ja siguin corrents o de capitals.

L'empresa pública Gestió sanitària de Mallorca (Gesma)
presenta un pressupost de 3.039 milions de pessetes. Els
ingressos corresponen als derivats de la seva activitat, d'acord
amb el contracte-programa d'Insalud o d'altres ingressos propis,
així com transferències corrents o de capital procedents del
Servei balear de la salut. És important destacar que en el moment
d'elaborar els pressupostos no es coneix amb exactitud la xifra
d'ingressos per  activitat per a l'any 1997, ja que no s'ha signat el
corresponent contracte-programa. La xifra que es pressuposta
com a ingrés suposa, per tant, una estimació, en la mesura que
aquests ingressos siguin majors, es reduirà, lògicament, la
transferència corrent en l'empresa.

Amb tot això, les dades consolidades de les dues entitats, és
a dir, la xifra pressupostada d'assistència sanitària per a aquesta
comunitat autònoma, ascendeix a 6.481 milions de pessetes.
Respecte de l'exercici actual i fent una abstracció, per
descomptat, de la residència de La Bonanova, ja que no és a
l'àmbit de competències de la Comunitat, el creixement
pressupostari de l'activitat hospitalària ascendeix al 12%; aquest
increment es deu fonamentalment a dos factors: En primer lloc,
a la necessitat de fer front a l'equiparació retributiva dels
hospitals transferits a aquesta comunitat procedents de (...),
aquesta equiparació acordada a la mesa sectorial de sanitat, amb
representació dels treballadors, arribarà a l'exercici que es
pressuposta amb el 80% de les diferències retributives existents;
evidentment, aquest factor representa un creixement del capítol
1, que suposa un 5% aproximadament del pressupost total. En
segon lloc, l'increment de les activitats que es preveuen en els
hospitals de la Comunitat Autònoma, que s'estima en un 7%.

En definitiva, i per no cansar-los, no continuaré amb la
meva intervenció; acabaré dient que la voluntat de la
conselleria, a més, és continuar amb la col•laboració amb
entitats com puguin ser Creu Roja, Associació espanyola de
lluita contra el càncer, Projecte Home o Medicus Mundi,
que tan bona feina estan fent. Moltes de gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller, per la seva exposició.

Acabada l'exposició del Sr. Conseller, jo deman als
portaveus dels grups parlamentaris si podem continuar o si
demanen una suspensió.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

No, Sr. President, podem continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Mixt, té la paraula la diputada Sra.
Maria Antònia Munar i Riutort.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Començarem pel final de la
intervenció, encara que intentarem ser el més breus
possible.

M'agradaria saber, Sr. Conseller, si a part de col•laborar
amb Creu Roja, Projecte Home, Médicus Mundi, també
pensa col•laborar amb altres institucions, en concret amb el
Consell Insular de Mallorca, perquè de qualque manera hem
trobat a faltar una manca de coordinació entre les diferents
institucions, en concret, entre el consell insular,
l'Ajuntament de ciutat i el Govern balear, en diferents
matèries que ens afecten a tots i que, en concret, veig que
estan també dins el seu apartat.

He de manifestar que nosaltres creim que dividir sanitat
i acció social no és una actuació molt encertada, perquè són
dues conselleries o dos departaments que en moltes
ocasions van molt lligats, prova d'això és que el tema de
drogaaddicció vostès el tenen dins sanitat, acció social
també compta amb ell, l'ajuntament, també, i el consell
insular, també. Amb això no vull dir que hi vagin malament
vostès, a la millor hi anam els altres, però sí que seria
interessant que ens aclarissin la responsabilitat de cadascú
en aquest tema i que dividíssim quines són les obligacions
d'uns i dels altres, perquè en moltes ocasions el fet de
diversificar tant fa que hi hagi temes que estiguin descurats
per tothom i que el ciutadà sigui en realitat qui en rebi les
conseqüències. Per tant, ens agradaria saber quina serà la
seva coordinació amb acció social i amb el Consell Insular
de Mallorca i els diferents ajuntaments, i si serà possible
arribar a acords, tots nosaltres, les institucions, més les
entitats privades que ens poden ajudar en determinats temes
que ens afecten, a uns i als altres.
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També m'agradaria saber si tenen partida pressupostària per
acabar centres municipals. Els centres municipals s'han anat
realitzant al llarg d'aquests anys. Crec que és una gran tasca i que
s'han dignificat molt, que la majoria de municipis ja tenen el
problema resolt, i hi ha algun d'aquests municipis que varen
iniciar, obres, se'n va fer una primera fase i  en tenen la segona
pendent des de fa molts anys i sempre es va dient demà, demà.
Si hi ha qualque partida per a aquest tema, per a aquesta qüestió.

També si la seva conselleria està en contacte amb altres
conselleries per a un tema que sé que no és de la seva
competència, però sí que afecta molt el seu sector, i és que el
més important, entenem nosaltres, és que així com es van rebent
competències, millorem les qualitats dels serveis, i en aquests
centres municipals i comarcals el servei realment s'ha millorat
molt, els centres són molt dignes, hi ha tot el servei de metges,
ATS, que els els posa en aquest moment una altra entitat, però
que el lloc és seu, i al nostre entendre hi ha una manca important,
que hi ha una desconnexió entre els diferents municipis que
formen part d'una mateixa unitat, i aquest problema no és
sanitari, però no estaria de més que la seva conselleria es
preocupàs, en conjunt amb les altres, de veure com es pot
resoldre, perquè és un autèntic problema per a molta gent major
poder accedir i arribar a aquests llocs.

També hi ha un altre tema, m'agradaria saber de qui és
competència, perquè no ho he arribat a aclarir mai, que són ls
anàlisis clíniques. Els diferents municipis es troben amb la
necessitat de dur a determinats centres..., jo crec que és més de
l'Insalud que no seu, però també seria interessant veure com es
pot resoldre aquest tema, perquè dóna una imatge bastant
tercermundista veure com els cotxes de bombers, de policia
municipal, les motos, se'n duen anàlisis, i hi van a recollir-los, a
analitzar a Inca. Encara que no sigui una competència seva, seria
interessant arribar a acords amb Insalud per posar una
ambulància, ara que s'ofereixen a tan bon preu, etc., per poder
prestar millor aquest servei.

També hi ha el tema de saber si el tema de guarderies
infantils queda a sanitat,se'n va  a acció social, hi tendrà qualque
cosa a veure, endemés de la inspecció, o no.

I el tema de les ambulàncies, si ens pot explicar quines són
les competències que vostès hi tenen i a què es deu aquesta
agilitat que darrerament tenen sempre que hi ha un accident i
aqueixes bregues per endur-se'n els malalts, que són quasi
inusuals a un país com el nostre, tan tranquil. Gràcies, Sr.
Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, li voldria dir que
la Conselleria de Sanitat i Consum està oberta, com no pot
ser d'altra manera, a col•laborar amb totes les institucions i
principalment amb el Consell Insular de Mallorca, tal com
vostè plantejava, i li diria que hi ha en aquest moment
converses importants sobre un tema com és la distribució
del servei d'atenció i rehabilitació de drogaaddictes, hi ha
converses molt importants per intentar arribar a un acord on
totes le institucions implicades puguin saber exactament
quina és la funció que hi han de complir i que hi hagi una
distribució del finançament d'aquestes obligacions i
d'aquests plantejament. Li vull dir que sé que per part del
consell insular, per part de la conselleria, per part de
l'Ajuntament de Palma i per part d'altres institucions hi ha
una voluntat clara de col•laborar-hi. Amb institucions
privades, també; de fet, es dediquen diverses quantitats a
finançar cursos, a promoure investigació, a, de qualque
manera, donar suport a institucions acadèmiques i
científiques que a vegades ens vénen a demanar ajuda i els
l'hem de donar perquè, efectivament, no disposen de cap
casta de finançament.

Respecte del tema d'acabar els centres municipals. hi ha
una partida aproximada de 114 milions de pessetes, si no
m'hi equivoc, que és la que tenim prevista, finançant el Pla
10, per poder acabar els centres que no estan acabats, fer els
centres nous, que n'hi queden alguns, i també reformar
alguns centres per als quals s'ha demanat, alguns
ajuntaments han vengut a demanar que tenen necessitat
d'una ampliació, que tenen necessitat d'una reforma, que
tenen necessitat de dotar millor aquella instal•lació, i estam
en converses amb els diversos ajuntaments, perquè,
òbviament, una part del finançament ha de córrer a càrrec
d'aquests ajuntaments, per tant, han d'estar també interessats
a fer-hi aquesta reforma, lògicament.
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Desconnexió amb Insalud respecte del tema de les anàlisis
clíniques, és un tema que podem estudiar i sobre el qual podem
arribar a qualque conveni. De la mateixa manera, li he de dir que
la competència, si no hi vaig equivocat, per ordenar les
guarderies infantils i les ambulàncies correspon al conseller de
Sanitat, està pendent de sortir una ordre en aquest sentit, és a dir,
va sortir un decret fa aproximadament dos mesos on s'explicava
l'autorització de tot tipus d'activitat hospitalària i
extrahospitalària, ambulatòries, sanitàries de qualsevol casta, en
aquest propi decret s'explicava que, mitjançant unes ordres, el
conseller organitzaria tots aquests serveis, de quina manera han
de funcionar, quines condicions han de tenir, i estam un poc en
aquesta tasca; no li puc dir amb tota certesa en quin moment
sortirà l'ordre d'ambulàncies i la de guarderies, però, sense cap
dubte, serà en el transcurs de l'any 97, amb independència de la
problemàtica de la concurrència de diverses ambulàncies a un
mateix lloc quan es produeix un accident, que obeeix
fonamentalment a un frau que cometen aquestes ambulàncies,
que és escoltar permanentment els canals de comunicació de les
policies i, per tant, hi acudeixen, i és difícil que la persona que
està actuant com a policia en aquell moment no decideixi, quan
hi arriba una ambulància, si hi ha un ferit, que ha de ser
traslladat, per tant, és una polèmica que escapa un poc a les
possibilitats que té el conseller i la conselleria, però que
contemplarem, sense cap dubte, quan elaborem l'ordre.

I crec que bàsicament li he donat resposta a tot el que havia
plantejat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Munar, en torn de rèplica, té la
paraula.

LA SRA. MUNAR I RIUTORT:

Gràcies, Sr. President. Tan sols vull agrair la concreció i la
resposta del Sr. Conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, té la paraula la Sra. Margalida Thomàs i Andreu.

LA SRA THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. També gràcies al Sr. Conseller i a
l'equip d'alts càrrecs que es presenten a aquestes hores tan
intempestives i amb tan poca disponibilitat per part de segons
quins diputats per poder fer una discussió seriosa dels
pressupostos, atès que ja duim tot l'horabiaxa aquí, però, de tota
manera, volíem també aprofitar la presentació dels pressupostos
per concretar en poc temps una sèrie de peticions o una sèrie de
concrecions que el nostre grup ve reiterant.

Ja en els pressupostos de l'any 96, a la seva compareixença,
i ja ve d'antic, el nostre grup parlamentari reclama per part de la
Conselleria de Sanitat, dins els programes de promoció de la
salut, la possibilitat que la vacuna de l'hepatitis B s'ampliï als
nadons, als nonats, en el moment de néixer, perquè, així com
estam d'acord amb el programa que es duu a terme cap als
adolescents, pensam que el fet de prevenir l'hepatitis B ja des
dels nonats augmentaria l'eficàcia d'aquesta campanya de
vacunació.

Igualment, hem de reiterar la petició que férem també l'any
passat de la vacuna als nadons de la malaltia hemofilus
influens, que és una vacunació que es recomana per la
Societat espanyola de pediatria, que es duu a terme en
segons quines comunitats autònomes i que de manera no
gaire argumentada es negava, almanco l'any passat, també
a través d'esmenes en els pressupostos. En aquest sentit,
pensam que és una bona promoció de la salut la vacunació
des de petits i, per tant, serien dues peticions que li reiteram
i que, una vegada més, si no, la transmetrem a través
d'esmenes.

També, respecte de promoció de la salut, volíem parlar
del tema de la SIDA. També demanàrem, i la tornam a
reiterar, l'oferiment per part de la Conselleria de Sanitat, a
través de l'Insalud, de la prova voluntària de la SIDA a totes
les dones embarassades. Pensam que és una forma de
prevenció, igualment, i que ja hi ha estudis suficients que
demostren que la transmissió heterosexual està sent
majoritària en aquesta malaltia. 

Respecte del Pla regional de drogues, continuam
pendents d'una resposta de documentació que li hem
transmès a la conselleria sobre el programa de metadona,
sobre el programa de dispendi de metadona i a través,
segons sembla, conveni amb apotecaris, però que encara no
s'ha concretat, i voldríem, igualment, parlar, així com la
diputada anterior ha parlat dels distintes organismes o
institucions que treballen en el tema de la drogaaddicció,
insistim que per part del Govern balear pensam que un sol
centre de prevenció de risc, que, evidentment, en aquest
pressupost es parla que es mantindrà en el carrer Reina
Esclaramunda, de Palma, ens sembla insuficient i, de
qualque manera, hi hauria d'haver aquest acord
interinstitucional per millorar tota la prevenció i l'atenció a
les drogodependències. De fet, vull recordar que el febrer de
l'any 96 l'anterior director general d'Acció Social va
convocar tots els grups parlamentaris per mostrar-los un
exemple d'un acord que hi havia hagut a la Comunitat
Autònoma de Catalunya, i després d'aquella primera
presentació amb un director general de la Generalitat
catalana no se'n va tornar a saber res, i voldríem saber si
aquella idea inicial es manté si podria arribar a concretar-se.

Respecte al control sanitari, també si només ens pogués
concretar si, dins la tasca inspectora, hi pensen dedicar
especial interès a la tasca de la inspecció de residències
geriàtriques privades. Pensam que és un tema prou
important i bastant abandonat. Fins quin punt entra això
dins les seves prioritats, malgrat sabem la llista d'inspeccins
a realitzar que vénen en els pressupostos, però a veure si
dins els plans d'inspecció hi ha prioritat d'unes sobre les
altres.
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I respecte del complex hospitalari i tots els temes de Gesma
i Serbasa, evidentment no hi ha temps per discutir-los amb
calma, però voldríem només que ens concretàs si dins els
pressupostos del 97 hi ha suficient destinació financera cap a
l'hospital psiquiàtric i cap a tots els temes de salut mental, perquè
sabem, ja es va discutir en la compareixença que es va fer el mes
d'octubre, que els temes de salut mental queden pendents d'un pla
o d'una regulació, però si realment s'han detectat problemes en
el psiquiàtric en aquest sentit i de relacions en els centres de dia
de l'Insalud.

Finalment, només li volem demanar si dins els pressupostos
del 97 té previst que en totes les partides dels seus programes
especial atenció cap al Pla de salut que s'està discutint en aquest
parlament o si el fet que no hi hagi cap menció al Pla de salut en
tot el pressupost vol dir que, de fet, la conselleria pensa retirar-
lo, com es va discutir en l'anterior compareixença,que és un
document previ, que necessita molta més elaboració i que, per
tant, pensa retirar-se aquest pla. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula per
contestar.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, contestaré una per una
les qüestions que ha plantejat.

Respecte de la vacuna contra l'hepatitis B, li voldria dir que
els nonats no constitueixen una població de risc pròpiament, la
població de risc se situa en la preadolescència i..., la població de
risc, no, la població que s'ha de vacunar, la preadolescència, i, a
més, es vacuna tota la població de risc. Voldria dir que s'ha fet
un esforç aquests darrers anys important en aquest tipus de
vacunació. Per tant, crec que estam en el camí adequat. Sempre
s'hi podria fer més i arribar més enfora, però jo crec que l'esforç
financer que fa aquesta comunitat en el tema d'hepatitis B és
bastant considerable, és bastant important, i crec atacar per un
costat la població de risc que es ve..., atacant per altre la
vacunació voluntària de part de la població, que també he indicat
que es ve produint en alguns casos i llavors fent aquestes
campanyes a la preadolescència, crec que, de qualque manera,
s'ataca el problema.

En el tema de la vacuna hemòfilus influens, la veritat és que el
grup de risc és molt limitat, segons se'ns explica per part de les
persones especialitzades, jo no ho som, com vostè sap molt bé,
i, per tant, és un tema que en aquest moment no ens plantejaríem.

Quant al tema que ha explicat, oferir la prova voluntària
de SIDA a totes les dones embarassades, li he dir que,
segons m'expliquen, perquè, insistesc que és un tema ja més
especialitzat, a tots els protocols mèdics, a totes les proves
que es fa a una senyora que està embarassada ja s'hi inclou,
per tots els tocòlegs, per norma, aquesta prova, per tant,
esdevé absolutament innecessari que la conselleria organitzi
una campanya per a un tema que ja està cobert, segons
entenem nosaltres, al cent per cent de la població
necessitada.

El tema del Pla nacional de drogues en relació amb la
dispendi de metadona, possible conveni amb apotecaris,
aquesta és una qüestió que és sota un moment d'anàlisi. Hi
ha converses amb el Col•legi d'apotecaris perquè es
produeixi una part de la dispendi de metadona per part dels
apotecaris, per qualque apotecari a qualque territori
determinat, i llavors també hi ha converses perquè altres
centes puguin donar la metadona, no exclusivament la Creu
Roja, com s'ha fet fins ara. Aquesta és la idea en què es fa
feina, però no la hi puc concretar més, perquè és un tema
que necessita encara un esforç de negociació, un esforç de
conversa i, per tant, no està definit.

Respecte de la necessitat d'un acord interinstitucional
amb els centres de prevenció de risc, etc., hi coincidesc,
estam per la feina d'intentar arribar a acords, com he
explicat a l'anterior intervenció i vostè ja ho ha assenyalat,
per intentar aconseguir una distribució adequada d'aquesta
prevenció de risc.

Qualificar de prioritat les inspeccions a geriàtrics privats,
em pareix també un punt de referència important. Hi ha
interès en tocar aquest sector, per dir-ho de qualque manera;
la conselleria, també a través de l'ordre corresponent de
desenvolupament de la normativa del decret d'obertura
d'establiments, dictarà una normativa i, lògicament, seran
inspeccionades per controlar l'activitat d'aquests centres
geriàtrics.

Respecte del tema del Pla de salut mental, efectivament,
vostè ja ho ha apuntat, hi ha una comissió mixta d'experts
Insalud-conselleria que fa feina sobre unes directrius per
poder desenvolupar un pla de salut mental. He de dir que en
el moment que coneguem aquestes qüestions, podran
abordar-se i es podrà fer un vertader pla de salut mental.

Respecte de les inversions dins el psiquiàtric, li puc dir
que, efectivament, vostè sap que hi ha una depesa provinent
del Consell Insular de Mallorca per a manteniment de
l'hospital psiquiàtrics i, a més, Serbasa hi fa un esforç afegit,
una inversió de 20 milions per a les cuines de l'hospital
psiquiàtric, que necessiten urgentment una reforma intensa,
la qual durant l'any 97 s'abordarà, amb la qual cosa s'haurà
fet una aportació a la millora del conjunt de les
instal•lacions. Em pareix que amb això don resposta a les
seves preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Margalida
Thomàs, té la paraula.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Només dues paraules. Respecte del
psiquiàtric, ja se'n parlarà en altres intervencions, però només li
vull aclarir que jo no parlava de l'edifici del psiquiàtric, sinó de
la tasca, l'he relacionada amb salut mental, per tant, em pareix
molt bé que les cuines (...), però jo parlava des del punt de vista
mèdic o des del punt de vista assistencial a la salut mental, però
d'això ja parlarem en un altre moment o ja n'hi haurà una altra
ocasió.

Respecte de les vacunes, evidentment, no ens hi posarem
d'acord, jo no entenc aquesta negativa. El tema de les vacunes als
nadons, el fet que no sigui una població de risc, és evident que
un infant, quan neix, no pot ser població de risc perquè és un
infant, acaba de néixer, però allò que nosaltres demanam és que
si ja es vacunen els nadons, ja s'evita el desenvolupament de la
malaltia a la preadolescència o a qualsevol altre moment; de
totes maneres, són criteris mèdics, no ens hi posarem d'acord,
igual que sobre l'altra malaltia, l'hemofilus influens, que igualment
no se la plantegen. Però allò que tampoc no m'ha contestat és si
en principi el tema del Pla de salut no està contemplat en els
pressupostos, significa que realment es pensa retirar, perquè no
entrarem ara a discutir-ho, però és evident que la tramitació
parlamentària que es duu a terme no és l'adient per a aquest pla
de salut i, per tant, pel fet que no estigui dins els pressupostos,
donam per feta una cosa que volíem que ens confirmàs.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, efectivament, m'havia
oblidat de comentar-li, ho tenia anotat però m'havia passat per
alt, alguna cosa del Pla de salut. En aquest moment, la
conselleria, i quan dic la conselleria dic el conseller, els tècnics
i els polítics que l'assessoren, està reflexionant sobre la situació
en què ha quedat el Pla de salut, que no ens agrada, també ho
vull reconèixer aquí públicament, perquè les nostres expectatives
estaven xifrades que mitjançant una ponència parlamentària se'n
poguessin retocar alguns aspectes, se'n poguessin reformar
algunes coses que hi manquen. En aquest moment, per tant,
estam en un període de reflexió respecte de la hipotètica retirada
del Pla de salut d'aquest parlament. Comprendrà que e no li ho
digui amb més contundència i amb més claredat, però estam en
aquesta línia de reflexió i és possible que la setmana que ve es
continuï amb la tramitació necessària per retirar-lo.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, té la paraula la diputada Sra. Catalina Bover.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Sr. Conseller, senyores i senyors
diputats. Vull agrair la compareixença del conseller i del seu
equip tècnic a aquestes hores. Intentaré no repetir les
preguntes que ja li ha fet l'anterior  portaveu. Per tant, sobre
el Pla de salut no li demanaré tot el que li ha comentat ella,
ja en parlarem la setmana que ve.

En salut, el PSM entenem que cal donar suport a
polítiques preventives. en el pressupost d'avui ens ha
presentat vostè, Sr. Conseller, el subprograma de promoció
de la salut. En el codi 413101 hi trobam el capítol 6 amb un
pressupost de 52 milions de pessetes i busques. En el capítol
4, en el mateix subprograma, despeses corrents, promoció
de la salut, de 6.375.000 pessetes. Vostè ha anunciat, i
també és en el pressupost que ens ha fet arribar, que es
realitzaran campanyes de vacunació contra la poliomielitis,
tètanus, tosferina, hepatitis B, etc. Nosaltres trobam que
aquest pressupost és molt poc per fer aquest tipus de
campanyes, si es volen fer unes campanyes de qualitat cap
als usuaris. Per tant, nosaltres li demanaríem que ens
especificàs més perquè estan diferenciades aquestes dues
partides de promoció de la salut, en el capítol 4 i en el
capítol 6.

Quant al tema de la SIDA, en el (...) del pressupost de la
conselleria ens informa de campanyes preventives. Què
farà?, què realitzarà? Voldríem també reiterar el fet que és
necessari realitzar aquestes campanyes i no només cap al
sector de drogaaddicció, (...) pareix que ara està realitzant
una campanya a tot l'Estat enfocada només a SIDA i droga.
Creim que és necessari que s'obri aquest tema, que no es
tracti aquest tema amb tabús, sinó que es doni una
informació a tots els sectors, però no sabem el pressupost
específic que donarà la Conselleria de Sanitat a aquesta
campanya, no l'he sabut destriar en els pressupostos que
vostès plantejaven. Ens podria concretar un poquet més
aquesta partida?

També s'ha incorporat el programa de drogues a la
Direcció General de Sanitat, al programa 4133. D'aquesta
forma, com vostès ja plantegen en l'especificació del
pressupost, s'obre aquest tema cap a un caire sanitari i no
només assistencial com s'havia fet fins ara. En aquest
subprograma, 413301, s'hi contemplen una sèrie d'objectius
molt positius, pensam que són molt positius, però creim que
amb el pressupost que els dedica la conselleria no es podran
dur a terme. Ens podria concretar com s'ha previst la
dispendi de metadona a les zones on no hi ha centres per a
aquesta finalitat? Ho ha comentat un poquet ara a la
portaveu que li ho ha demanat anteriorment, però ens
agradaria que ens concretàs com es pensa realitzar aquest
programa. També (...) d'aquest subprograma..., parlen d'una
possible avaluació de l'operativitat del Pla autonòmic de
drogues; com es pensa avaluar?, quins instruments i
recursos econòmics s'hi pensen dedicar? També ens
agradaria si ens pogués especificar les partides
pressupostàries del capítol 4, 46000, una partida del capítol
4, del programa 413301, que va dirigit a ajuntaments, a
consells insulars, i 48000, institucions sense finalitat
lucrativa; quines institucions rebran aquestes subvencions?
I també la partida 46100, destinada a consells insulars, de
40 milions; quina aportació es farà als diferents consells
insulars? Si ens ho pogués contestar, millor, i si no, ja li ho
(...)ríem en un altre moment.
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Per acabar, de Serbasa, en el capítol 7 s'hi pressuposten les
previsions d'inversions completes, hospitalàries. D'aqueta partida
ens diu vostè que registren un increment important amb l'objectiu
de potenciar l'activitat assistencial i mantenir la política
d'inversions tecnològiques. Per a nosaltres, per al nostre grup, el
Partit Socialista de Mallorca, (...) la inversió que es pensa
realitzar en el complex hospitalari.

Vostè ha respost a la portaveu d'Esquerra Unida que han de
fer una inversió de 20 milions de pessetes en obres de cuina i
altres inversions, si ho he entès així; després, en un altre
moment, pareix  que a les inversions previstes per a 1997 s'hi
preveuen 35 milions de pessetes per a l'hospital psiquiàtric;
aquesta diferència de 15 milions, cap on van.

També ens agradaria saber si tenen previst partida d'inversió
dirigida a psiquiatria infantil. Trobam que és una gran oblidada
de la Conselleria de Sanitat, a tota la part de salut mental i més
específicament cap a psiquiatria infantil. Li anunciam que és un
dels temes sobre el qual que el nostre grup farem feina i que
tenim registrada una interpel•lació sobre aquest tema, perquè és
ver que hi ha el Pla de salut a debatre, però també que al Pla de
salut mental és necessari que s'hi vagi fent feina i pensam que ja
fa massa temps que des de la conselleria és un punt que es té
com a tancat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Sra. Diputada, a algunes coses no li
podré contestar perquè d'algunes coses no he pogut..., però
bàsicament, respecte del tema de la insuficiència per a la
vacunació, nosaltres consideram que, perquè així s'ha
pressupostat i jo he considerat que era suficient i oportú,la
quantitat que s'hi designava, però, a més, li voldria dir que
aquestes són unes partides que, per les seves pròpies
característiques, són ampliables segons le necessitats, és a dir,
són unes partides que tenen la virtualitat que en un moment
determinat poden ser ampliades si la necessitat fa que s'hagi de
produir aquesta ampliació.

Llavors, respecte de la campanya de la SIDA no només
dirigida al món de la drogaaddicció, efectivament, aquest és
l'esforç humà amb que a vegades no comptam dins el
pressupost, el capítol 1, és a dir, les persones que fan feina
a la conselleria, es fa una feina important de divulgació i
d'informació a les escoles i als instituts, que és fonamental,
perquè, com vostè sap molt bé, Sra. Diputada, només a
través de la informació, només a través de la prevenció, avui
per avui podem dir que combatem amb energia aquesta
epidèmia. Per tant, en aquesta línia es fa molta cosa i es fan
moltes campanyes, amb independència que es facin algunes
campanyes concretes dirigides, en conveni amb alguna
associació determinada, a combatre la SIDA en poblacions
de risc (prostitució, drogaaddicció, etc.).

Dispendi de metadona on no arriba. Bé, estam intentant
precisament la negociació que he explicat abans, molt
particularment amb el Col•legi d'apotecaris, perquè allà on
hi ha dificultats perquè arribi, pugui ser a través de
l'apotecari, és una de les possibilitats que es manegen, que
se subministri la metadona a aquella persona que la
necessita.

La distribució del Pla autonòmic de drogues, li diré que
ascendeix a 137.558.000 pessetes; que la subvenció
estimada en principi és de 30 milions per al Consell Insular
de Mallorca, 5 milions per al Consell Insular de Menorca,
5 milions per al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, 15
milions per al conveni amb l'Ajuntament de Palma, de la
resta que queden, 63 milions, hi ha el Projecte Home, que
se'n duu una partida aproximada de 45, i la resta va a
subvenció d'institucions diverses que toquen aquest tema de
drogues, i també hi ha inclosos en aquest apartat els 11
milions de la metadona. Per tant, tenguin-ho clar, dins
aquesta qüestió.

Llavors, em demanava vostè les inversions del complex
hospitalari. Si s'ha entès que només s'invertirien 20 milions
per fer la cuina de psiquiàtric, s'ha entès malament o jo ho
he explicat malament, però no era aquesta la meva intenció.
La inversió que fa Serbasa dins tot el complex hospitalari és
de 170 milions de pessetes l'any 97, la hi detallaré, si m'ho
permet. La segona fase de quiròfans i ucis de l'Hospital
General són 70 milions de pessetes;llavors, 35 milions de
pessetes per dotar de tecnologia aquestes inversions
anteriors que li he explicat; 25 milions per a la (...) de les
urgències del Joan March i de l'Hospital General; 20 milions
de pessetes per a la cuina del psiquiàtric, efectivament, i 20
milions més que ens resten per a la tecnologia diversa que
necessita en aquest moment la xarxa hospitalària, la qual no
li detallaré. Aquesta és un poc la resposta a aquest tema.

Respecte de la psiquiatria infantil, li vull dir que a
principi d'any es constituirà una unitat de psiquiatria infantil
a l'Hospital General, amb la qual cosa pareix que comença,
de qualque manera, a posar-se en marxa aquest assumpte, i
crec que he contestat, Sr. President, a totes les qüestions que
s'havien plantejat.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Miquel Gascon i Mir.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Li diré que el nostre grup, així és com
havíem quedat amb el president, partirà l'exposició amb el Sr.
Pons.

EL SR. PRESIDENT:

D'acord.

EL SR. GASCON I MIR:

Molt breument, Sr. Conseller, perquè quasi totes les
preguntes ja s'hancontestades, volia saber, segons la previsió
d'ingressos pel contracte-programa amb l'Insalud l'any 97, segons
els pressupostos, és de 1.430 milions de pessetes; segons els
comptes que tenim nosaltres dels pressupostos de l'any 96, els
ingressos van ser o devien ser de 1.441 milions de pessetes, i
l'any 95, segons una resposta a una pregunta que vam fer
nosaltres, escrita, del nostre grup, van ser de 1.586 milions.
Llavors, cada any trobem que baixen amb una progressiva
disminució els ingressos pel contracte-programa. Voldríem saber
quina és la causa d'açò, atès que, en principi, hi ha més quantitat
de malalts atesos al complex hospitalari, en aquest moment
sembla, segons una pregunta que ens va contestar, que s'ha
arribat a una ocupació del 85% del complex en malalts. Intento
excloure'n el psiquiàtric, perquè són malalts diferents. Ens
agradaria saber com és que davallen els ingressos pel contracte-
programa.

Quant a les inversions, també estic parlant de Gesma, no
parlaré del psiquiàtric perquè ja n'han parlat, però quant a
l'Hospital General, que hi ha 130 milions, l'any passat n'hi havia
80, però es van pressupostar l'any passat 41 milions per a obres
en el quiròfan; aquest any, segons el pressupost, n'hi ha 70 per a
quiròfan; ara ens diu que són per a quiròfan i UCI. Jo voldria
saber quants quiròfans s'estan fent i quin any fa comptes que
s'acabaran aquests quiròfans; en canvi, la dotació per als nous
quiròfans, 35 milions, ens sembla a nosaltres molt escassa per a
segons quants quiròfans vulguin fer, si n'és un, ens semblaria bé,
si no, és escassa.

Quant al programa de direcció i serveis generals de sanitat, a
la pàgina 608 del pressupost, voldríem saber, si es podria repetir,
perquè no ho hem entès, els centres sanitaris, sobre els 114
milions que ha dit que s'hi havien d'invertir, a quins centres
sanitaris de Menorca i d'Eivissa es pensen fer les inversions, i
específicament si hi està inclosa sa Penya, a Eivissa.

Voldríem saber també, els 110 milions, que trobem molt
important aquesta quantitat respecte d'altres epígrafs del
pressupost, per a equips de processos d'informació, a què es
deuen.

Quant a la promoció de la salut, a la pàgina 627, la vacunació
de l'hepatitis B, voldríem saber si es mantindrà el preu de le
vacunes contra l'hepatitis B per part de la Conselleria. L'any
passat es va mantenir, segons va dir el Sr. Cabrer. I també
volíem saber, si de gener a octubre es van realitzar 2.292
vacunacions contra l'hepatitis B, quantes es van fer fins a
final d'any, si les sap, i quantes calcula que es poden fer
aquest any.

Altres conceptes, que genèricament són campanyes de
salut, 45 milions, voldríem saber si a aquesta quantitat,
penso que ho ha dit, tampoc no ho he entès, hi ha inclosa
una transferència de 3 milions del Govern central per a la
lluita contra la SIDA. Voldríem saber amb quina quantitat
hi participa el Govern, a part dels 3 milions aquests del
Govern central, en la lluita contra la SIDA, quins programes
hi pensa realitzar, si es mantindrà o si s'està duent a terme
la campanya que va anunciar el conseller l'any passat de
l'intercanvi de xeringues.

Per altra part, voldríem saber si ha augmentat el cost de
les vacunes, com es diu a la introducció del capítol aquests,
i com repercutirà açò en els pressupostos.

Sobre el Pla de salut, jo hi tenia molta cosa escrita, no en
diré res, jo el que demano és que ho pensi bé, que estam
contents que s'ho pensin i que en valorin la retirada, no en
diré res més.

I el Pla regional de drogues, hi ha 118 milions en el
capítol 4. M'agradaria saber per què ha augmentat de 9
milions a 15 les partides a l'Ajuntament de Palma,
específicament.

I si voldria repetir els 85 milions del Govern central, on
van, aquests 85 milions que hi havia de transferència.

I ja per acabar, dues preguntes molt concretes. Amb
quina quantitat participa la Conselleria de Sanitat en el
segon Pla de la dona? La consellera de Presidència ens va
dir que era un repartiment entre les conselleries, i voldríem
saber si la Conselleria de Sanitat hi participa amb alguna
cosa. I per últim, també la consellera de Presidència va dir,
a nosaltres ens sembla molt oportú, que hi hauria d'haver un
centre d'orientació familiar, això ha de pertànyer a la
Conselleria de Sanitat o ha de pertànyer a la Conselleria de
Presidència? Gràcies, res més. El Sr. Pons continuarà.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. El Sr. Damià Pons té la paraula.
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EL SR. PONS I PONS (Grup Parlamentari Socialista):

Sr. President, Sr. Conseller i alts càrrecs, senyores diputades
i senyors diputats. Algunes preguntes molt concretes, preguntes
que, en part, vaig intentar formular a la consellera de
Presidència, però com que la responsabilitat a vegades és una
mica difícil de localitzar, les torn a reiterar al Sr. Conseller de
Sanitat i Consum.

En primer lloc, hi ha el tema de les residències d'ancians, que
tenen un important caire sociosanitari, en base al qual tenc entès
que la Conselleria de Sanitat i Consum assumirà, per exemple,
quan sigui transferida a la Comunitat Autònoma, la residència de
La Bonanova. La pregunta és la següent: Com sap el Sr.
Conseller, a Mallorca, el consell insular té dues importants
residències d'ancians, una és la Llar d'ancians de Palma i l'altra
és la residència Uyalfas de sa Pobla; per modernitzar-se
necessiten d'una aportació important que arriba via Govern de la
Comunitat Autònoma, i ens agradaria saber si efectivament la
Conselleria de Sanitat i Consum farà una aportació durant l'any
97 per a aquest pla de modernització i adequació d'aquestes
residències, que té un caire molt profundament sociosanitari, atès
que concretament a la de Palma l'objectiu és un 70% d'assistits
i només un 30% de vàlids. M'agradaria saber si tenen previstes
les aportacions i quines.., si són recursos propis i si són recursos
que esperen del Pla gerontològic que es fa a nivell d'Estat.

En segon lloc, li voldria manifestar, Sr. Conseller, que hi ha,
concretament en el consell insular, una preocupació en el tema
dels sectors que treballen en drogues, que són l'equip de drogues,
per una part, i l'equip de promoció de la salut, per l'altra. Aquests
dos equips estan emparats en uns convenis: el conveni que se va
signar l'any 1993 entre el Consell Insular de Mallorca i la
Conselleria aleshores de Sanitat i Seguretat Social, que era
foment de programes d'educació per a la salut, es va signar l'any
1993, i a part d'això, dia 12 de novembre del 92 hi va haver un
conveni entre el Consell Insular de Mallorca i la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social, com es deia llavors, sobre
drogodependències. En base a aquests convenis, el consell
insular manté uns equips que fan una feina molt positiva, la feina
de promoció de la salut per una part i la feina d'atenció de
toxicomanies, que és un dels elements fonamentals amb vista a
impulsar la xarxa de centres d'atenció a persones premarginades
o marginades. Per tant, ens agradaria saber si pensen, abans de
final d'any, arribar a un acord amb el Consell Insular de Mallorca
i quina aportació hi pensen fer, amb vista al manteniment
d'aquests equips. Ho dic perquè si no hi ha un acord abans de dia
31 de desembre, el primer de gener del 97 la continuïtat de totes
aquestes persones i d'aquesta tasca queda totalment en precari.

 

I en certa manera, lligat a això, crec que ens hauria de
detallar quina és la ubicació pressupostària i quin és
l'import, naturalment, de les partides pressupostàries que
suportaran els convenis que crec que s'han de signar entre el
Govern balear, el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament
de Palma amb una sèrie de centres de tractament i atenció
a la marginació, que són: els centres de l'Hospital de Nit
Son Ribas i Ca'n Palerm de Palma, que gestiona
l'Associació La Sapiència; el centre des Puig des Bous, que
gestiona el projecte Home Lliure; i el centre Sa Placeta, que
gestiona en aquest moment la Creu Roja Espanyola.
M'interessaria saber, si és possible detallar el global, no
interessa lògicament la fragmentació, però la globalitat del
suport pressupostari a aquests previsibles convenis, tota
vegada que aquests centres es posaren en funcionament i
han funcionat fins a enguany d'acord entre el Govern balear,
el Consell Insular de Mallorca i l'Ajuntament de Palma. Per
tant, seria equips de promoció de la salut, equip de
toxicomanies, es manté al Consell de Mallorca, i després els
convenis sobre la xarxa d'atenció a la marginació.
M'interessaria molt que m'ho pogués detallar, Sr. Conseller.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula
per contestar.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President, senyors diputats. Respecte a la
firma dels convenis necessaris amb el CIM per al
manteniment de l'equip de tractament de drogues, etc., jo
tenc la voluntat que es pugui arribar a un acord en els
terminis que vostè ha indicat, i és el que li puc dir respecte
a aquesta qüestió; la voluntat del Govern, en el seu conjunt,
i de la conselleria, en el seu conjunt, és arribar a un acord,
i vostè sap que hi ha converses encaminades a arribar a
aquest acord. Per tant, intentarem que així sigui perquè no
hagi de pagar aquesta gent o perquè no es trobin en una
situació de no poder dur a terme els projectes que tenen en
marxa.

Respecte de la ubicació de determinades partides, li he
de dir amb tota sinceritat que sospit que no formen part dels
meus pressuposts, perquè els he estudiats amb molt de
deteniment i no trob aquestes partides de suport a Son
Ribas, Puig des Bous i Sa Placeta, crec que hauríem de
cercar als pressuposts d'acció social, per ventura, la ubicació
d'aquestes partides, perquè en els pressuposts de sanitat i
consum, jo el m'he llegit, li diré que el m'he llegit diverses
vegades i fil per randa i no hi ha aquests recursos, li dic amb
molta de claredat perquè no hi hagi en aquest tipus de
qüestions cap malentès, en principi; jo no sé si llavors hi pot
haver qualque tipus de modificació.

I el mateix li he de dir respecte de l'aportació a centres
sociosanitaris que tengui el Consell Insular de Mallorca. En
aquest sentit, li he de dir que no hi ha definida dins les
partides del nostre pressupost cap quantitat per aportar a
aquests centres.
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Respecte a les preguntes que feia el Diputat Sr. Gascon,
home, el programa contracte amb l'Insalud, el que li estam dient
sobre el pressupost (...) la liquidació, perquè els pressuposts per
a l'any 97, com s'ha explicat amb molta claredat, encara no han
estat firmats i podem previsions que puguin anar un poc a l'alça,
això seria la pretensió que tendríem.

Respecte a les inversions de quiròfans i UCI estaran acabades
en el primer trimestre de l'any 97. El fet que vostè consideri que
el que es gasta en tecnologia sigui poc o insuficient, em pareix
que ha dit; bé, també s'ha de tenir en compte que ja existien tres
quiròfans que tenien un material i una certa dotació, en aquests
moments n'existiran cinc, nous tots, però utilitzant, com és
natural, una part de la maquinària de la tecnologia que ja existia.

Centres sanitaris de Menorca i d'Eivissa, jo no li puc
concretar amb detall, els he anomenats i n'he dit qualcun, record
en concret Es Mercadal, que es farà, i per suposat, el de Sa Penya
d'Eivissa, que vostè m'ha demanat, sí que li puc dir amb tota
seguretat que s'ha arribat a un acord amb l'Ajuntament d'Eivissa
i es podrà dur a terme durant l'any 97.

Respecte a la quantia de 110 milions de pessetes per a
processos d'informatització, obeeix a la necessitat d'establir una
xarxa informàtica per a tota la conselleria i també per als centres
de salut. Intentarem que, per poder tenir un major control
epidemiològic, per poder tenir un control major de tota la
informació que es maneja contínuament, es pugui tenir un suport
informàtic. Per tant, aquesta seria la resposta.

Respecte a la continuïtat del programa d'intercanvi de
xeringues, es manté amb la mateixa quantitat, el conveni que hi
ha, si no m'equívoc, amb Medicus Mundi, que fa una feina en
aquest sentit i, per tant, es mantendria la mateixa quantitat.

No li puc dir el número exacte de vacunacions, jo no sé si el
Director General de Sanitat el coneix en aquest moment, jo no li
puc dir, no el conec en aquest moment. I respecte al preu de les
vacunes, no ho sé; han pujat una mica, se'm diu per part del
Director General de Sanitat.

Respecte al conveni amb l'Ajuntament de Palma, que també
m'ho demanava, es manté amb la mateixa quantitat de 15 milions
de pessetes. Per tant, hi ha hagut una confusió en aquest sentit,
o jo no m'he explicat bé, o hi ha una confusió en aquest sentit.

I respecte a amb quina quantitat participa, darrera pregunta,
en el Pla de la Dona, li he de dir que específicament amb cap;
evidentment, qualcuna de les accions que fa la conselleria jo crec
que poden ser interpretades com a millores dins el que pugui ser
el conjunt del Pla de la Dona, però no em correspon, en
qualsevol cas, a mi explicar-ho. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Torn de rèplica, Sr. Damià Pons, té la
paraula.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats, Sr.
Conseller i alts càrrecs. Record que quan vàrem fer una
intervenció en matèria de política social, a la vista de la
divisió que hi ha en la política social i sociosanitària entre
la Conselleria de Presidència per una part i la Conselleria de
Sanitat i Consum per l'altra, vaig dir i veig que li va fer una
certa gràcia a la Sra. Rosa Estaràs que, com deia, En
Napoleó, val més un mal general que dos generals bons. I la
veritat és Sr. Conseller que la seva resposta m'ha deixat
profundament preocupat, no per la seva voluntat de resoldre
el tema, d'arribar a un acord amb el tema del manteniment
i funcionament de l'equip de drogodependències i l'equip de
promoció de la salut, com que sé que vostè és una persona
dialogant, el conec fa molts d'anys i sé que és així; però el
problema és que si no hi ha partides, la bona voluntat no
bastarà.

I primera, quan hem parlat del tema dels recursos
sociosanitaris de les residències, sobretot la de la Llar
d'Ancians de Palma, si no hi ha partida aquí, ni hi ha partida
a la Conselleria de Presidència, com es va manifestar amb
la compareixença, és profundament preocupant perquè
aquestes obres de millora i modernització i transformació
d'aquesta residència, recordem que és un procés molt llarg,
difícilment podrà continuar amb la intensitat que ha tengut
fins ara.

I quant als convenis, sobretot els tres convenis que li he
enumerat, en matèria d'atenció a persones premarginades i
marginades, també estam en la mateixa situació. No hi ha
previsió pressupostària clara a la Conselleria de Presidència,
no hi ha previsió pressupostària clara a la Conselleria de
Sanitat i Consum. I, per exemple, el tema, sobretot dels
toxicòmans actius del centre que vàrem tornar obrir fa molt
poc en matèria de Sa Placeta, és una àrea que encaixa
perfectament dins aquesta conselleria; supòs que també dins
l'altra, però estam una altra vegada que dos no fan més feina
que un, sinó que un per l'altre ens trobam que a l'hora
d'analitzar el pressupost no tenim les partides clarament
compromeses. L'únic que puc fer és manifestar la meva
preocupació i esperem que via la modificació, via esmena
o modificacions pressupostàries, aquesta situació s'arregli,
perquè si no serà molt difícil mantenir els centres i mantenir
els equips que té el Consell de Mallorca. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Damià Pons. Sr. Miquel Gascon, vol
intervenir? Té la paraula.
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EL SR. GASCON I MIR:

Sí, gràcies, Sr. President. Només tres, dues preguntes i un
comentari. Abans m'he deixat per la pressa, m'ha semblat
entendre, quan ha parlat de l'hepatitis, que hi havia un total de 25
milions de pessetes, no sé si ho he entès bé o malament, no ho sé.
Li pregunto perquè vostè m'ho repeteixi, quan ha fet la primera
intervenció vostè.

Quant als ajuntament i al que em deia del Pla regional de
drogues, aquest any, a la pàgina 638, doncs diu: 40 milions per
a transferències corrents, 40 milions per a consells insulars, es
manté 30 per a Mallorca, 5 per a Menorca i 5 per a Eivissa; i
15.021.000 pessetes per a Mallorca. A transferències corrents,
l'any anterior, l'any 96, doncs hi havia, corporacions locals 46
milions; també hi havia 30 per a Mallorca, segons una pregunta
que ens havia contestat el Govern; 5 per a Menorca i 5 per a
Eivissa. Per tant, en quedaven 6 només per a l'Ajuntament de
Palma, i és la discrepància que jo veig i per això li preguntava;
per tant, em queda un desfasament de 9 milions més i per açò
preguntava on anaven a parar aquests 9 milions.

I per últim, una cosa que no m'ha contestat sobre allò del
Centre d'Orientació Familiar. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica,
té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM (Francesc
Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. No sé, i és un tema que s'hauria de
discutir dins el si del Govern, com altres coses, i ara quan
contesti al Sr. Pons també li explicaré, que s'hauran de discutir
dins el si del Govern si tocaria adscriure'l a la Conselleria de
Sanitat, no ho sé, el Centre d'orientació; és un tema que hauríem
de veure.

Respecte al preu que hi ha dedicat per a hepatitis B, no sé si,
17 milions de pessetes, perdó; exactament, és que hi ha 17
milions de pessetes, que són les que es donen amb caràcter
gratuït i 7 milions de pessetes que són les que es donen a
personal que no està afectat pel programa i personal que no és de
risc, és a dir, persones que van i ho paguen i demanen aquesta
vacunació.

I respecte a aquesta variació, doncs m'imagin que aquesta
variació de fins a 15 milions forma part del conjunt de la previsió
sobre el conjunt de la negociació de la distribució del que ha de
ser el Pla regional de drogues, això és el que li puc contestar.

Respecte al Sr. Pons, li vull dir que faig meva la seva
preocupació i mantendré les converses necessàries amb la
Conselleria de Presidència perquè aquests temes quedin aclarits
d'una forma definitiva, i si s'ha de fer qualque modificació
pressupostària es pugui fer dins els tràmits i dins els terminis
pertinents perquè quedi aquest tema resolt. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula el diputat Sr. Palau.

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. I donada l'hora que és i estic
segur que la majoria dels diputats fins i tot m'ho agrairan,
seré molt breu. Solament per agrair la presència tant del
Conseller de Sanitat com de tots els alts càrrecs de la
conselleria que han estat aquí per explicar els pressuposts de
la seva secció per a l'any 1997; a nosaltres no ens caben
dubtes per fer preguntes. Crec que el conseller ha explicat
amb tota claredat aquests pressuposts i les accions que volen
dur a terme l'any 1999. Nosaltres valoram positivament
aquests pressuposts, creim que s'optimitzen els recursos que
té la conselleria d'una manera molt clara i suficient, basta
valorar l'increment d'un 2'85 en el conjunt de la conselleria;
però que fins i tot en el capítol hi ha descens d'un 0'2. Per
tant, per tot el que he dit, reiter les gràcies tant al conseller
com a tot l'equip de la conselleria i solament dir-li que li
oferim i tenen, per descomptat, tot el suport del Grup
Parlamentari Popular en la tramitació d'aquests pressuposts.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sí, Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER DE SANITAT I CONSUM
(Francesc Fiol i Amengual):

Gràcies, Sr. President. Només per agrair les amables
paraules del Sr. Diputat i el suport que donen a aquest
conseller.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. I conclòs el debat d'aquesta
compareixença, només em queda agrair la presència de
l'Hble. conseller i dels alts càrrecs que l'acompanyen. Agrair
també a les senyores i als senyors diputats la seva
col•laboració i s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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