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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts, relativa a la tramitació dels Pressuposts Generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 1998 i, en
primer lloc, deman si hi ha substitucions. Sí?

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Catalina Bover substitueix Pere Sampol.

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Joana Barceló.

EL SR. PRESIDENT:

Perdó?

EL SR. GASCON I MIR:

Miquel Gascon substitueix Joana Barceló.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Margalida Thomàs substitueix Eberhard Grosske.

LA SRA. LECIÑENA:

Maria Ángeles Leciñena sustituye a Vicent Tur.

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 1998
(RGE núm. 5644/97).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Passam idò a la compareixença de l'Hble. Conseller
de Sanitat i Consum Sr. Francesc Fiol i Amengual, acompanyat
dels alts càrrecs següents: Carles Perelló Oliver, Secretari
General Tècnic; Joan Crespí Capó, Director General de Sanitat;
Bartomeu Seguí Prat, Director General de Consum i Lluís Coll
Real, Gerent de Gesma. Per informar sobre el tema, té la paraula
l'Hble. Conseller de Sanitat i Consum Sr. Francesc Fiol i
Amengual.

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

Gràcies, Sr. President. Molt bones tardes senyores i senyors
diputats, l'objecte és, com saben vostès, presentar el pressupost
de la secció 18 i 74, és a dir, Conselleria de Sanitat i Consum,
Servei Balear de la Salut, Gesma. Intentaré fer un exercici de
síntesi per evitar a les seves senyories que això sigui una
compareixença excessivament llarga i intentaré, d'una forma
breu i resumida, donar els grans números de la conselleria i
també explicar els objectius generals, criteris principals sobretot
dels temes que més interessen l'opinió pública i que també
interessen els senyors diputats i les senyores diputades i que són
d'especial interès.

La secció 18 contempla una despesa de 2.679 milions de
pessetes; i la secció 74 de 4.078 milions de pessetes, el que
en total fa que aproximadament els dos capítols suposin una
inversió, una despesa millor dit, de 6.700 milions de
pessetes aproximadament, que és el que es destinarà a tot el
que és assistència sanitària per un costat i a sanitat i consum
per l'altre, el que és la conselleria per un costat i el que és el
Servei Balear de la Salut per l'altre.

Voldria, per tant, començar dient que l'esquema de
l'explicació no pot ser d'altre sinó el de la pròpia conselleria
i el del propi Servei Balear de la Salut, per tant haurem de
fer, com no pot ser d'altra manera, un comentari general
sobre el crèdit presentat al que és la Secretaria General
Tècnica per un costat, el que és la Direcció General de
Sanitat per l'altre i el que és la Direcció General de Consum
per l'altre, per un costat, i per l'altre, secció 74, el que és el
Servei Balear de la Salut.

Bàsicament correspon per tant al que és la Secretaria
General i Direcció General de Sanitat i Consum el que són
la direcció i els serveis generals de la conselleria per un
costat, els centres comarcals i els centres insulars i la seva
despesa, la promoció de la salut, el control sanitari, el pla
regional de drogues i l'atenció i la defensa del consumidor.
Dins el que és pròpiament la Secretaria General Tècnica, la
direcció i serveis generals de la conselleria; i dins el que és
la Direcció General de Sanitat, els centres comarcals, la
promoció de salut, el control sanitari i el pla regional de
drogues; i dins el que és la Direcció General de Consum,
l'atenció i defensa del consumidor.

Bàsicament voldria destacar dins el que és la promoció
de la salut dues qüestions noves: el programa interinsular de
prevenció de càncer de pit per un costat i la utilització
definitiva del centre de dispensació de metadona per l'altre.
Voldria dir que s'ha pressupostat, per tant, una despesa, dins
promoció de salut, de 45.475.000 pessetes, la qual cosa ens
permetrà continuar amb les campanyes de metadolopaties,
consell genètic i totes les campanyes de vacunació per
l'altre. Més endavant també explicaré tot el tema de la Sida
i el control de les aigües de la mar. Respecte als centres
sanitaris continuarem amb l'execució del Pla 10 de
construcció i dotació de centres sanitaris, amb una inversió
de 114 i busques de milions de pessetes, que ens permetran
completar la xarxa assistencial dels centres sanitaris que
falten i, a més continuar finançant el que ha estat
construcció mitjançant el Pla 10 i adequació mitjançant el
Pla 10 de centres sanitaris. Per tant, es preveu aquesta
partida i es manté aquesta partida.
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Dins la Direcció General de Sanitat i entram ja dins el que és
la direcció general, en primer lloc parlarem de l'atenció a centres
insulars i comarcals. Això suposarà una despesa de 204 milions
i busques de pessetes i compliran els objectius prevists de la
forma habitual: control de medicaments, qualitat de les aigües de
begudes, qualitat sanitària dels aliments d'origen no animal,
control de detergents i desinfectants, garantir la qualitat de les
carns i els derivats, garantir la qualitat de les aigües de bany,
platges, piscines, etc., bé, tots els temes que vostès ja coneixen
d'altres vegades i que saben que formen part de les despeses
habituals de la conselleria. Per tant, això significa que es
consolida la distribució territorial del que és la Conselleria de
Sanitat a través dels centres comarcals, Inca, Manacor, Eivissa
i Menorca i Palma, com a centres que de qualque manera
controlen l'execució d'aquests programes i de qualque manera
sistematitzen una funció moltes vegades callada, moltes vegades
poc coneguda, però que és fonamental dins el desenvolupament
de les accions de la Conselleria de Sanitat i que compleixen una
funció de control molt important.

Passaria dins l'esperit que he volgut imprimir a aquesta
compareixença, d'agilitat i de certa rapidesa per poder entrar
llavors en una dinàmica d'intervencions de les senyores i senyors
diputats perquè els puguem aclarir els aspectes que més els
interessin del nostre programa de pressuposts, dins el tema de la
promoció de la salut. Voldria fer de totes formes dos cèntims, si
m'ho permeten, del Pla de salut. El Pla de salut és un document
que es troba en aquests moments en període d'elaboració.
Nosaltres hem estimat, després d'uns retards que s'han produït,
que estam en condicions de presentar el Pla de salut
aproximadament el juliol del 1998. El Pla de salut serà un
projecte en el qual, a més de fer-se un diagnòstic de la salut dels
habitants de les Illes Balears, es faran unes consideracions de
caràcter financer i plurianual que implicaran la dotació de
pressuposts a partir de l'any 99 per executar diversos programes
de promoció de la salut, de prevenció de malalties, perquè els
puc anticipar, de forma genèrica i sense entrar en detalls perquè
no és l'objecte d'aquesta compareixença, que certament el
diagnòstic de salut en el seu conjunt dels ciutadans de les Illes
Balears no és positiu; el diagnòstic no serà bo, la veritat és que
en determinades malalties la prevalència dins les Illes Balears,
posades en relació al conjunt d'altres comunitats, hem de dir, ja
en parlarem un altre dia, no és l'objecte d'avui, però hem de dir
que no podrem donar, en principi, massa bones notícies. Vull
destacar, dins els objectius i resultats prevists de l'execució del
pressupost del 98, l'objectiu 12 i l'objectiu 13, que són, d'una
forma resumida, disminuir la mortalitat per càncer de pit a les
dones mitjançant un diagnòstic precoç i tractament adequat,
objectiu 12; i objectiu 13, conèixer la incidència i mortalitat dels
casos de càncer a la nostra comunitat. Vull dir que respecte a
l'objectiu 12 ja ha començat a funcionar, concretament a l'illa de
Menorca, que vàrem decidir que fos un territori pilot en
l'execució d'aquest programa, vàrem començar fa una setmana a
fer l'escrining d'aquesta, de detectar, en definitiva, i pronosticar
aquestes situacions.

Vull dir que aquest és un objectiu no exclusiu de la
Conselleria de Sanitat, però sí liderat per la Conselleria de
Sanitat i que implica directament l'Insalud, implica
directament l'Associació espanyola de la lluita contra el
càncer i implica també els consells insulars de qualque
manera.

El segon aspecte, l'objectiu 13 és respecte a conèixer la
incidència i mortalitat de casos de càncer a la nostra
comunitat autònoma, és la necessitat de sistematitzar i
organitzar d'una forma definitiva i clara el que ha anat
funcionant fins ara com una associació que avaluava els
casos de càncer que es produïen a les Illes Balears,
comptabilitzava i feia una feina de recerca certament, però
que funcionava com una associació basada fonamentalment
en la bona voluntat de les persones que l'integraven i que no
tenia el suport necessari de les institucions i que qualque
institució l'havia anat perdent, com és el cas del Consell
Insular de Mallorca, que havia dedicat 12 milions de
pessetes fa dos anys; 6 milions de pessetes l'any passat i 0
pessetes enguany; quantitat que ha hagut de ser lògicament
assumida per la Conselleria de Sanitat, que és, lògicament,
la seva funció i que no ha tengut inconvenient en fer-ho.
Vull dir que estam en aquests moments pensant en la
viabilitat de convertir aquesta associació en una fundació
que, tutelada per la Conselleria de Sanitat, permeti
contractar d'una forma normal i raonable les persones que
fan feina en aquesta recerca, contractar el personal
administratiu que sigui necessari per fer aquesta recerca i,
de qualque manera, dotar-lo financerament perquè pugui
desenvolupar, d'una forma estable, la seva funció. Creim
que aquesta és una acció fonamental dins l'estratègia de la
Comunitat Autònoma i per tant apostam en claredat per
aquest aspecte.

No volia deixar de dir, respecte a promoció de salut, un
comentari respecte a la prevenció de la Sida, tot i que ha
estat un tema que ha estat objecte d'una molt recent
compareixença de qui els parla, que va tenir ocasió en
aquesta mateixa sala d'explicar-los amb claredat el que era
el Pla estratègic de lluita contra la Sida i les accions que
anaven previstes dins el pressupost del 98, però convé
remarcar, sobretot pels diputats i diputades que no formen
part de la Comissió d'Acció Social del Parlament, formen
part de la Comissió de Pressuposts i no coneixen aquest
tema, que hi haurà una campanya específica de 13 milions
de pessetes dirigida a promoció de la salut en la lluita contra
la Sida, i a més hi haurà una captació de 24 milions de
pessetes com a mínim d'un fons del Ministeri de Sanitat i
Consum per organitzar campanyes també finalistes, dins
l'àmbit de promoció de la salut. Tenim l'esperança, a més,
ho vaig anunciar així a la meva compareixença fa pocs dies,
com he dit abans, que aquesta sigui una quantitat que es
pugui incrementar, encara que, em pareix que vaig dir amb
aquestes paraules, aquesta és una qüestió que es troba
pendent d'unes converses que s'han de produir a nivell de
ministeri i no puc garantir més que els 24 milions que en
principi ens han assignats i que ens pareixen pocs; creim
que ens corresponent, sobretot per la proporció d'incidència
d'aquesta malaltia dins l'àmbit territorial de la Comunitat de
Balears, creim que ens correspon una major percepció
d'aquest fons; i per tant demanarem, insistirem, lluitarem
perquè això sigui possible. Però en aquests moments no
podem passar de manifestar que tendrem aquests 24 milions
de pessetes. Ho dic perquè aquests dos conceptes
s'enmarquen dins accions concretes que anirem
desenvolupant i que els tècnics aniran definint dins el que
ha de ser l'aplicació real del Pla estratègic de la lluita contra
la Sida.
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Jo no els vull cansar, senyores i senyors diputats, perquè
qualcun de vostès eren a la compareixença de la comissió de
l'altre dia, però l'elevadíssim cost que té tot el tema de la Sida
convé que sigui conegut, per tots els conceptes, només el 97
aquesta comunitat autònoma haurà consumit 419 milions de
pessetes amb aquest concepte, evidentment una part d'aquests
amb fons d'assistència sanitària provinent d'un contracte
programa de l'Insalud certament; però que en conjunt sumen
quasi 500 milions de pessetes, que es veuran augmentats
certament durant l'any 98, encara que no podem avançar un
esborrany de contracte-programa perquè aquest no existeix
encara, però hem de pensar en uns increments mínimament
raonables que ens situïn en una xifra aproximada dels 500, un
poc més de 500 milions de pessetes, tota vegada que la despesa
farmacèutica, a través dels components antiretrovirals que
s'apliquen avui en dia, són costosos i són lògicament necessaris
i han de ser administrats als malalts que pateixen la malaltia.

I no vull dir res més del que és el Departament de promoció
de salut. Passaria a fer un comentari molt ràpid del control
sanitari dins també la Direcció General de Sanitat, que es
divideix en cinc grans àrees: inspecció sanitària, sanitat
farmacèutica sanitat veterinària, sanitat ambiental i ara
d'autoritzacions. Descriptivament i d'una forma ràpida, el primer
d'ells, inspecció sanitària, com vostès saben, du a terme el
control hospitalari, els control dels centres d'assistència
hospitalària, les residències d'ancians, els centres d'estètica, etc.
Sanitat farmacèutica té el control dels establiments, elaboració,
distribució i dispensació de medicaments i altres productes; l'àrea
de sanitat veterinària, fonamental es dedica, a més d'altres coses,
a tot el tema de sacrifici d'animals; l'àrea de sanitat ambiental,
com a funció primordial té el control de les aigües de bany,
platges, piscines, parcs aquàtics; i l'àrea d'autoritzacions es
dedica a la tramitació de tots els expedients relacionats amb tota
aquesta qüestió.

Vull dir, com a novetat i com a tema important, que ha estat
objecte d'una pregunta molt recent, ahir mateix, al Parlament,
que l'objectiu número 5 de control sanitari té a veure amb la
pregunta que se'ns formulava ahir respecte a farmacovigilància
per part del diputat Sr. Gascon, aquí present, i l'objectiu 5 és
detectar la incidència de les reaccions adverses a medicaments
dins l'àmbit de la Caib, que es farà dins l'àmbit de l'execució
d'aquest programa de farmacovigilància, d'aquest conveni de
farmacovigilància que se signarà entre la conselleria i el
Ministeri de Sanitat i Consum, en un termini relativament breu,
tota vegada que ja hem rebut la primera autorització; algunes
correccions que ens demanen, em pareix que és així. I estam en
disposició, en un caràcter imminent, aconseguir que l'Institut
Carles III ens autoritzi definitivament el projecte i puguem signar
aquest conveni, que érem, com vostè va assenyalar molt bé ahir,
l'única comunitat autònoma que encara no ho tenia.

I pas, si em permeten, per no entretenir-los més,
directament al Pla regional de drogues. Crec que el Pla
regional de drogues està basat en un criteri de coordinació.
Ha de fer feina en els temes de prevenció, curació i
rehabilitació i que es dedicaran, com és ja habitual d'altres
anys, 85 milions provinents del Pla nacional de drogues, de
la forma característica que ja destinat en altres ocasions.
Vull destacar que a tot això hi afegirem 53 milions de la
comunitat autònoma; 53 milions dedicats als consells
insulars exclusivament. La resta anirà dedicada com és
costum també, menys conceptualment, amb quantitats
diverses, a l'ajuda a diverses Ongs i a diverses associacions
que treballen en la lluita contra la droga i per evitar la
propagació de la droga i per aconseguir la reinserció i la
rehabilitació dels drogaaddictes. Per tant, en aquesta línia
crec que conceptualment se seguirà fent feina.

Vull dir, com a qüestió nova que no existia al pressupost
de l'any passat i que és de destacar al pressupost d'enguany,
l'aparició d'un concepte nou, una campanya de
sensibilització contra el consum de drogues, per intentar
arribar a tota la joventut, per intentar arribar a totes les
escoles, per intentar arribar als instituts, per conscienciar la
població del perill que suposa el consum de drogues. Això
és una campanya que suposarà un cost en promoció de la
salut, dins l'àmbit del Pla regional de drogues, insistesc, de
33 milions de pessetes, concepte nou que s'afegeix enguany
al pressupost.

Voldria també, dins la compareixença telegràfica que
intent fer, per alleugerir els senyors i senyores diputades els
greus assumptes que pesen sobre aquesta taula, són el
conjunt del pressupost de la Comunitat Autònoma, dos
cèntims també de la Direcció General de Consum del que és
la despesa en temes de consum. I no vull deixar de dir,
perquè em pareix fonamental, que tenc la confiança que
durant aquest període es pugui aprovar en aquesta cambra
l'estatut del consumidor, que és una llei fonamental per al
nostre departament, és una llei que dotarà la Conselleria de
Sanitat i Consum d'uns instruments jurídics suficients per
poder garantir unes condicions de consum adequades, per
poder garantir uns drets als consumidors adequats, per poder
dur a terme una activitat inspectora que doni lloc a una
activitat sancionadora, si és necessari, correcta; i que
permetrà, per tant, establir uns criteris adequats a consum en
la línia d'atenció i defensa del consumidor. Vull destacar,
quantitativament un increment de 2 milions de pessetes dins
el concepte del que és subvenció a associacions de
consumidors, concepte que va ser reclamat en aquesta
mateixa sala l'any passat, per qualcun dels senyors i
senyores diputades que es troben aquí presents i que hem
volgut recollir. Per tant, incrementam la finançació, 2
milions de pessetes, d'aquestes associacions de consumidors
que compleixen certament una funció important de
sensibilització, una funció important de reivindicació en
temes que moltes vegades ens passen desapercebuts, però
que tenen una importància consideram que cabdal.
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Amb això, crec que en un temps curt, he fet una visió de
conjunt del que és la secció 18, del que és el pressupost de la
Conselleria de Sanitat i Consum strictu sensu. Voldria fer dos
comentaris molt breus de la resta de la càrrega que té aquest que
els parla, en concret el Servei Balear de la Salut i l'empresa que
gestiona els recursos del Servei Balear de Salut, l'empresa de
Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma. Voldria de totes formes i
molt breument dir que ens trobam a un moment certament
important de pretransferències, per tant és absolutament
transcendental que treballem per delimitar amb molta claredat
quin és el moment en què ens trobam; quin és l'escenari real en
el qual ens trobam; quina és la situació certa del que és Insalud
a Balears; amb quins termes reals es pot produir la transferència
de l'assistència sanitària a les Balears, perquè la resolució final
no sigui lesiva per als interessos d'aquesta comunitat autònoma.
Perquè, si feim una comparació, jo no sé el conjunt del
pressupost d'aquesta comunitat exactament a quant pugen, jo
crec que són devers 140.000 milions de pessetes
aproximadament o menys; el volum de l'Insalud a les Balears són
55.000 milions de pessetes, convé saber, per tant, el pes que té
l'assistència sanitària dins una hipotètica transferència, perquè és
fonamental que aquesta transferència sanitària es produeixi amb
uns criteris de dotació ajustada, no només a la realitat del que és
Insalud a Balears, del que és l'assistència a Balears, sinó de
quines són les nostres necessitats de creixement i de quines són
les nostres necessitats assistencials que no tenim cobertes.

No fa falta dir que per la base poblacional que tenim a les
Balears, 800.000 habitants, no tenim determinats recursos
d'assistència sanitària, hem de sortir a fora a captar-los, tots
sabem què passa quan hi ha un gran cremat; doncs s'ha d'agafar
un avió ambulància i dur-lo a València o dur-lo a Barcelona, tots
sabem el cost que té la presència de turistes, la presència, en el
cas de l'hivern, de turistes d'edat avançada, la qual cosa moltes
vegades implica despesa sanitària afegida. Si tot això no es
negocia bé, crec que ens podríem trobar en una situació
compromesa, com a mínim. Per tant, el Servei Balear de la Salut
tendrà, com a un dels seus objectius d'enguany contactar amb
alguna consultoria especialitzada en aquests temes i intentar
finançar algun estudi que ens permeti a tots saber quina és la
situació real en què ens trobam, quina és la perspectiva real en
què ens hem de situar de cara a les transferències de l'assistència
sanitària. Aprofundir, a més, en un criteri de separació, que em
pareix fonamental i que nosaltres creim, sé que és una qüestió
que produeix algunes discrepàncies, però creim que és positiva,
la distinció entre el finançador a Serbasa, proveïdor Gestió
Sanitària de Mallorca i planificador Conselleria de Sanitat i
Consum. Aquesta triple divisió creim que planteja una claredat
i una agilitat que és positiva.

Creim, dins la línia de continuar amb els temes de
formació, en la necessitat de crear un institut d'estudis de la
salut, respecte del qual ja s'han mantengut múltiples
converses amb la Universitat de les Illes Balears, amb
l'Insalud i amb la Conselleria d'Educació i Ciència d'aquesta
comunitat autònoma, per intentar, si més no, crear un
institut que permeti de qualque manera una formació
postgraduada als nostres universitaris. Tota vegada que
creim que la idea d'una facultat de medicina és una idea que
no correspon a aquest conseller directament; a més, és una
idea complexa, una idea difícil i és una idea que per ventura
no té una clara justificació, sí la pot l'especialització, sí la
pot tenir obrir línies d'investigació respecte de patologies
que afecten els ciutadans de la comunitat de les Balears. Jo
crec que des d'aquesta perspectiva i en col•laboració amb la
Conselleria d'Educació s'ha d'obrir una via amb la
Universitat de les Illes Balears de posar en òrbita aquesta
institut que creim que pot complir una funció pedagògica,
investigadora, absolutament fonamental. El Servei Balear de
la Salut idò estarà impulsant aquest tema, amb l'esforç que
sempre ha caracteritzat les persones que hi han estat fent
feina.

Voldria acabar la meva intervenció, perquè m'havia
compromès a mi mateix amb mitja hora complir una
primera intervenció, em queden escassament cinc minuts.
Però no vull deixar de dir que la finançació del que és
l'assistència hospitalària compte, com és natural, amb el que
seran les transferències a Gesma, que suposaran per un
costat 1.239 milions de pessetes, i per un altre, 150, i que la
provisió de part d'aquestes ve del Consell Insular de
Mallorca 879 milions de pessetes, pel manteniment de
l'hospital psiquiàtric i 100 milions de pessetes per despeses
de manteniment de les estructures del complexa hospitalari
de Mallorca. I que, en definitiva, el conjunt total de la
despesa del que administrarà Serbasa i del que gestionarà
essencialment Gesma és de 4.000, com he dit al
començament, 78 milions de pessetes.

Voldria acabar dient que són diversos i nombrosos els
objectius que es planteja Gesma, de cara a l'execució del 98.
Per fer-n'hi només dos cèntims, voldria dir que s'invertiran
150 milions de pessetes en reformes, per un costat;
l'adquisició de material i d'apretatge per valors diversos que
assoleixen des dels 6 milions d'un aparell de proves
funcionals respiratoris per a pneumologia; fins a un
revelador làser i disc òptic pel tac, per valor de 7 milions de
pessetes, obres d'adequació de l'hospital psiquiàtric; i també
i els ho dic perquè quedi clar i no hi hagi lloc a dubte i
encari que no figuri en aquest pressupost, perquè no és
necessari que sigui així, l'endeutement de l'empresa Gesma
amb 150 milions més de pessetes per finançar l'adequació,
certament necessària, urgent inevitable i ineludible de
l'Hospital Psiquiàtric. Nosaltres ho llançarem com un dels
temes importants que penjaran del Pla de salut, la reforma
psiquiàtrica a les Illes Balears. Però pensam també amb
convicció, que si no es disposa del principal hospital
psiquiàtric que hi ha a les Illes Balears en condicions
materials de funcionament, difícilment es pot parlar i
teoritzar respecte a la necessitat de posar en marxa grans
projectes d'adequació.
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Voldria llegir per acabar que agraesc l'atenció amb la que
m'han escoltat; que pens que en conjunt la secció 18 creix un
2'49% i la secció 74, aproximadament, un 5%. Crec que és un
creixement raonable dins el context del que són el conjunt de
pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
roman a la seva disposició, com ho fan els meus companys que
avui m'acompanyen tan amablement, per contestar, si és
possible, les preguntes que vostès ens suggereixin. Moltes
gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller per les seves explicacions. Jo deman
als diferents grups parlamentaris si podem continuar? Sí. Grups
que volen intervenir? Pel Grup Parlamentari Esquerra Unida, té
la paraula la diputada Sra. Thomàs.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
També agrair la presència del conseller i tot el seu equip per
donar aquesta explicació sintètica del pressupost de la secció 18
i Gesma i, bé, Serbasa i Gesma.

El que volíem plantejar donada l'hora i crec recordar que cada
any més o manco ens passa el mateix, començam aquesta secció
a hores intempestives i amb cansament previ, volia plantejar una
sèrie de dubtes i de qüestions a aclarir sobre els pressuposts. Per
una banda estam d'acord amb el tema quan es parla de la
inspecció i el control sanitari, una mica els objectius que es
plantegen, però voldríem demanar-li si també hi ha especial
interès o especial atenció al compliment del Decret 136/96 que
és el de l'ordenació de la gestió de residus sanitaris de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, perquè tenim
coneixement que almanco una clínica privada, la Clínica Rotger
i l'Hospital de Ca'n Misses continuen incinerant residus i amb
dificultats a l'hora del transport de segons quins tipus de residus,
dificultats o no compliment de la norma. I voldríem conèixer si
dins les prioritats del control sanitari i la inspecció la mateixa
conselleria intenta fer complir les seves pròpies normes respecte
tant a l'Hospital de Ca'n Misses com el de la Clínica Rotger?

Respecte al programa de promoció de la salut tornam a trobar
el tema de les vacunes, i així com hem analitzat o s'ha parlat ja
de l'ampliació de les vacunes per a l'any 97 a l'hepatitis C, vull
dir, perdó, a la meningitis C, que s'ha destinat una partida
important durant aquest any, volem insistir una vegada més,
perquè no ens cansarem, que es pugui destinar una partida molt
petita a la vacuna de l'hemofilus influence, ja que ha estat
recomanada per la Societat General de Pediatria, fins i tot hi ha
hagut pediatres que en aquests moments, quan s'ha recomanat la
vacunació de la meningitis C ens han comunicat que no entenen
com no s'ha fet la d'hemofilus influence. Ja sé que vostè em
tornarà contestar que no, però jo li torn insistir, ho dic perquè no
està dins els objectius generals de les vacunacions, per tant, ja
em don per avisada.

Igualment el tema dels nadons i l'hepatitis B, torn a
insistir, cada any serà igual, per tant cada any hi haurà una
esmena en aquest sentit.

Respecte al Pla regional de drogues, com a objectiu
general hi ha el tema de la dispensació de metadona i
s'anuncia un centre en concret, amb un carrer, etc., voldríem
conèixer si es farà en relació amb conveni amb els
apotecaris, l'any passat pareixia que hi havia converses en
aquest sentit; i si no es fa així, una mica com s'ampliarà en
aquest sentit o si es farà en col•laboració amb els centres
existents en aquests moments amb convenis amb la Creu
Roja, etc., perquè dins la despesa de personal del Pla
regional de drogues trobam que no hi ha augment, hi ha
molt poc personal i per tant suposam que serà a través de
convenis o a través d'utilització del servei que es fa per part
d'altres institucions o d'altres organitzacions.

Insistir també en un tema que va aparèixer l'any passar
i que vull tornar a mencionar perquè torna aparèixer dins
aquest Pla regional de drogues, dins la descripció
d'activitats sorprenentment torna aparèixer el registre de
toxicòmans, i torna ser motiu de la nostra protesta com a
mínim, perquè ens sembla que és anticonstitucional i aclarir
si és que senzillament dins l'ordinador hi ha aquesta activitat
i es repeteix perquè hi torna ser una vegada més, que l'any
passat va ser motiu de notícia a la premsa, desmentit per
part de la conselleria; per tant, donam per suposat que
enguany ens tornaran a desmentir, jo no ho treure a la
premsa sense saber el Conseller de Sanitat si em diu que és
un error o que senzillament no ho pensa fer.

Dins aquest mateix Pla regional de drogues hem vist
l'augment que ens ha anunciat i quan parla de la línia
d'ajuda cap a Ongs voldríem aclarir si aquestes ongs és
conveni amb Projecte Home exclusivament o si n'hi ha
d'altres. És un problema d'informació.

Respecte als temes del capítol o el programa 4111, quan
es parla dels trasllats de malalts de Formentera a Eivissa, hi
ha destinada una partida, ens ha estranyat que no hi hagi
ajudes a trasllats de familiars i malalts també a Menorca;
nosaltres havíem entès que l'anunci havia estat tant per a les
illes de Formentera i Eivissa com a Eivissa i Menorca cap
a Mallorca quan hi ha problemes que Insalud no ho cobreix
suficientment i tal. Però bé podria ser que hagués estat un
error nostre, però ho voldríem aclarir.



HISENDA I PRESSUPOSTS /  Núm. 46 / 12 de novembre del 1997 1171

I la Direcció General de Consum ens sembla bé aquesta ajuda
de 2 milions de pessetes cap a ongs o associacions de
consumidors, esperem que la llei es pugui aprovar prest per part
d'aquest parlament, i per tant ens sembla bé, a veure si realment
són suficients aquests 2 milions o no, però ja ho estudiarem amb
més calma.

També voldria aclarir, dins el tema del Pla de la Sida, que ja
ha tengut un tractament específic a la comissió parlamentària
corresponent i preguntes parlamentàries en plenari, quan es parla,
bé, el Sr. Conseller ja ha avisat que els 24 milions són la
quantitat mínima que, com a mínim, s'han compromès; nosaltres
continuam insistint que donades les xifres del Pla nacional o pla
estatal suposam que a la comunitat autònoma n'hi tocaran més,
o n'hauríem de reclamar més; però el que volíem demanar és que
com que dins el Pla estratègic de la Sida hi ha la prova a les
embarassades, la prova voluntària evidentment, a les
embarassades per prevenir el tema dels nadons infectats;
voldríem demanar si això senzillament a l'hora de posar-se en
marxa significarà que la Conselleria de Sanitat donarà la
instrucció corresponent als obstetres perquè realment recomanin
aquesta prova voluntària, o si a la vegada es farà una campanya
informativa cap a tots els mitjans o cap a tots els sanitaris
corresponents perquè aquesta prova es pugui fer. Està dins els
objectius del Pla de la Sida, per tant donam per suposat que això
és farà.

I finalment, el tema del complex hospitalari i de Gesma i
Serbasa. A nosaltres ens ha preocupat molt la pana que hi va
haver a l'Hospital Joan March, va estar molt de temps sense llum,
hi va haver un problema seriós, i ens va preocupar molt perquè
vull recordar que l'anterior Conseller de Sanitat sempre parlava
que l'Hospital Joan March havia de ser el vaixell insígnia dels
complexes hospitalaris, li donava una gran importància. Aquesta
pana va significar que si la mateixa pana, el mateix fet de quedar
sense llum, en lloc de fer-se a l'Hospital Joan March s'hagués fet
a Son Dureta, les conseqüències haguessin estat impressionants
i de vertadera alarma social. Quan el Sr. Conseller ha anunciat
millora en les infraestructures cap a l'Hospital Psiquiàtric,
voldríem demanar-li si dins els 150 milions o, no parlava només
del Psiquiàtric, si també té prevista una inversió suficient,
àmplia, per millorar les infraestructures del Joan March. És
importantíssim que a l'any 98 no pugui repetir-se mai més i ja no
parlem abans de Nadal no es pugui repartir, donades les
condicions climatològiques que vivim, però que evidentment el
tema del Joan March és, jo el qualificaria quasi d'escàndol i, per
tant, deman que realment hi hagi una inversió suficient per
millorar aquestes infraestructures.

I per altra banda, dins el pressupost de Gesma, hem vist com
una millora de la carrera professional. Voldríem que se'ns
especificàs una mica més això: què significa i amb quin sentit
seria aquesta carrera professional del personal depenent de
Gesma. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Moltes gràcies, Sr. President. Intentaré contestar totes o
quasi totes les qüestions que ha plantejat la Sra. Thomàs.
Respecte a l'aplicació del Decret 135/96 de residus sanitaris,
li he de dir, potser que hi hagi qualque clínica que
compleixi, però hi ha uns períodes de carència que em
pareix que arriben als 10 anys en alguns casos, i que ens
hem d'atemperar al que diu la norma, és a dir que no basta
la presumpció que no s'acompleixi, perquè si es mou dins un
marge temporal que la pròpia llei fixa llavors resultaria que
està en plena legalitat. Jo el cas concret que vostè planteja,
no l'he examinat, però no hi ha dubte que prenem nota i el
considerarem i valorarem.

Respecte al segon punt que vostè ha plantejat, li donaré
satisfacció, li he de dir que l'any que ve incloem la
vacunació per hemofilus influence dins el nostre programa de
vacunació. Per tant supòs que es mostrarà satisfeta; no així
en el tema de neonats per hepatitis que una bona part dels
pediatres del sector considera innecessari fins a determinada
edat, com ja vaig explicar l'any passat, aquesta vacunació.
Per tant, nosaltres no l'aplicarem.

Respecte al Pla de drogues vostè ha fet algunes
consideracions. La primera respecte a un registre de
toxicòmans, vull dir que és un objectiu del Pla nacional de
la droga l'existencia d'un servei d'informació d'inicis de
tractament. Per tant, de qualque manera ve marcat com un
objectiu de caire nacional i que té una finalitat, en cap cas
conculcadora de la privacitat de la gent, entenem nosaltres,
sinó epidemiològiques, si es pot emprar la paraula, per
conèixer quina és la situació real en la qual ens trobam. I
m'ha fet pensar, quan ha xerrat de la dispensació de
metadona i del pla regional i del conveni possible amb
apotecaris que, de moment, aquí a Mallorca no l'aplicaríem,
que estam davant un tema fonamentalment estratègic.
Nosaltres estam elaborant un pla regional de drogues que
serà un pla que jo anuncio que de qualque manera tendrà
efectes impactants dins el conjunt de la comunitat balear;
serà un pla que serà presentat a totes les institucions, que
serà presentat, com és natural, als parlamentaris d'aquesta
cambra; que serà presentat, com és natural, als consells
insulars que tenen alguna cosa a dir amb el tema de drogues;
que serà presentat als ajuntaments importants que tenen
compromisos financers amb el tema de drogues; que serà
presentat a les ongs que activament participa en el tema de
tractament, de deshabituació, de desintoxicació, etc., que
serà presentat a l'Insalud i que pretenem que generi un debat
important. Un debat que clarifiqui d'una vegada per totes un
circuit únic de tractament de drogodependents, un circuit
únic de tractament de metadona i uns circuits de reinserció
social per un costat, i de prevenció per l'altre, delimitant
dins cada institució quines són les seves competències i com
hem d'actuar.
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Com és natural, no li ocult que darrera aquest pla hi ha la
voluntat del Govern de fer una llei o de proposar a aquest
parlament que faci una llei, millor dit, i d'aprovar un projecte de
llei perquè aquest parlament el discuteixi i l'aprovi si ho
consideri oportú. Per tant, avui anuncio que iniciam un procés,
l'obrirem formalment el dia que presentem l'esborrany, que el
facem arribar a tots vostès, un procés de debat crec que molt
interessant, perquè pens que en aquests moments ens trobam, no
voldria dir exactament amb una duplicitat de circuits en el sentit
estricte, però sí amb una duplicitat d'intervencions de diverses
institucions. Amb l'aparició de xarxes paral•leles de tensió, amb
l'aparició de organitzacions no governamentals que fan
actuacions que ja fan les institucions. Amb una certa confusió
respecte de la qual consider que el Govern ha d'assumir la seva
responsabilitat; i la primera responsabilitat del Govern és una
responsabilitat ordre centrista i el Govern té l'obligació d'ordenar
aquest sector, si es pot dir així, o aquesta situació o aquest estat
de determinades persones, o aquesta intervenció de diverses
institucions, té l'obligació d'intervenir, té l'obligació de regular.
I en aquest sentit jo anuncio que abans de final d'any, es
presentarà un pla contra la droga, pla estratègic, que els diputats
coneixeran aquest pla i que naturalment aquest pla serà motiu de
diverses reunions, compareixences en aquest parlament. Per tant,
comprendrà que tal vegada avui no és el moment ni l'ocasió que
m'estengui sobre aquesta qüestió. Però sí que el que vostè
esmentàs això, m'ha fet recordar que a la meva intervenció
primigènia volia fer aquesta comentari i aprofit per fer-lo a la
segona intervenció.

Respecte a què si això implicarà, ja pas al tema de la
finançació d'ongs, només finançar el projecte Home, li he de dir
que no, que nosaltres intentam fer una cosa on pugui intervenir
tothom, però aquesta comunitat ha apostat certament, a un
moment determinat, pel Projecte Home. Nosaltres pensam que
el Projecte Home, sotmès a algunes crítiques per determinats
sectors que intervenen en aquestes qüestions, essencialment fa
una labor terapèutica adequada i correcta; crec que acceptada per
tothom i amb uns resultats objectivament bons. Per tant, aquesta
línia és una línia oberta, aquesta línia és una línia que creim que
ha de tenir continuïtat i crec que és una cosa acceptada per
tothom.

No he entès molt bé, quan vostè ha fet esment, del trasllat de
malalts de Menorca i d'Eivissa. Jo li vull aclarir que nosaltres
pensam que el trasllat de malalts pròpiament i d'acompanyants
és un tema que correspon a l'Insalud. Jo li puc dir que he
descobert, no he descobert res, però llegint els pressuposts del
Ministeri de Sanitat i Consum m'he adonat que la partida
dedicada a aquest capítol ha augmentat. Per tant, crec que ens
hem de dirigir i així ho farem a l'Insalud perquè incrementi
aquestes quantitats que en qualque cas resulten ridícules.
Nosaltres el que feim o el que hem intentat resoldre és el
problema de trasllat de cadàvers des de Formentera a Eivissa i
des de Mallorca a Eivissa o de Mallorca a Menorca; amb
aquelles persones que moren a Son Dureta o a un hospital de
Palma i han de ser traslladades a la seva illa d'origen o aquelles
persones que moren a Eivissa i han de ser traslladades a
Formentera. I estam a punt de firmar els convenis necessaris
perquè puguem córrer amb aquest cost, amb el cost naturalment
del nòlit i amb el cost del trasllat, naturalment la resta de
despeses les haurà d'abonar la família com a qualsevol altre cas
es produeix. I això està previst dins els conceptes generals del
que és la Secretaria General Tècnica, està previst fer front a
aquesta qüestió; no està exactament quantificat perquè no tenim
aquest tema definitivament tancat, encara que esperam a primer
de gener tenir aquest assumpte arreglat.

Em parla vostè que vol que no només siguin 24 milions
que s'aportin amb programes de promoció de la salut en el
tema de la Sida, no només són 24, i començ per dir que 13
més segur. Perquè nosaltres, el Govern balear, aporta 13
milions nous en promoció de salut en temes de lluita contra
la Sida; llavors captam uns fons de 24 milions del Ministeri
de Sanitat i Consum i aquest fons és el que esperam que
augmenti, és a dir que creim que ens correspon alguna
quantitat més. És un tema que hem de negociar, no ens
podem ara definir amb claredat, se'ns n'atribueixen com a
mínim 24, nosaltres creim que ens correspon qualque cosa
més, és una qüestió de negociar-la i tancar-la.

Prova voluntària a les embarassades, és un objectiu del
Pla estratègic, com vostè ha dit molt bé, per tant s'hi faran
indicacions dins la promoció de salut en aquesta línia.

Respecta a la pèrdua de tensió elèctrica de l'Hospital
Joan March, jo lament aquesta situació i destinarem doblers
enguany a millorar la xarxa del Joan March, per evitar que
aquestes situacions es reprodueixin. Jo de totes formes vull
dir que vaig estar el dia següent visitant l'Hospital Joan
March l'endemà mateix d'aquesta situació, i vaig poder
agrair personalment, perquè de les situacions negatives de
vegades es treuen conclusions bones de la capacitat de
sacrifici del personal que fa feina al Joan March, que en
aquell moment varen respondre traient endavant l'hospital
a un moment de dificultat, jo crec que això s'ha de valorar
positivament encara que la situació era certament
inacceptable. Així ho manifestàrem, el Director-Gerent de
Gesma és aquí present, va mantenir una entrevista pocs dies
després amb el director de Gesa, i pareix que aquest tema
està en vies de solució i esperem que no es pugui reproduir.

Respecte a la millora de la xarxa professional, vostè sap
que aquest és un concepte complex, que té a veure amb els
processos curriculars dins el que és Gesma, dins el que és la
laboralització del personal i és un tema per ventura difícil
d'explicar en aquest moment, que sobrepassa clarament el
motiu d'aquesta compareixença. Però qued a la seva
disposició per fer-li arribar qualsevol iniciativa que en
aquest sentit es faci. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sí, només dues paraules. Bé, primer de tot agrair el tema de
l'hemofilus influence, única cosa que no estava dins l'objectiu, per
tant si el Sr. Conseller no ho posa en els objectius generals
provoca aquesta intervenció, si jo ho hagués vist a l'objectiu
general hagués començat per donar-li l'enhorabona per fer-nos
cas al tercer any, al segon pressupost o al tercer any d'aquesta
legislatura.

Respecte a aquest darrer tema del Joan March, jo entenc que
vostès han fet gestions amb Gesa, però no té prevista la creació,
no sé què li diuen perquè no som tècnica en energia, però d'un
equip electrònic, un equip energètic, no sé, autònom, que és el
que passa a Insalud; a Son Dureta no pot passar això perquè
automàticament es posa en marxa el servei d'urgència. Llavors,
això era el que volia que m'aclarís, si hi ha destinats aquests
doblers per a això?

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. Em passen una nota que diuen que s'ha
pactat una revisió amb Gesa que permetrà una millora de les
línies elèctriques, dels grups electrògens existents i es garanteix
per part de Gesa un tercer grup electrogen per al cas que fallin
els anteriors, és a dir, s'augmenta la seguretat en el cas que hi
hagi una caiguda de la tensió dins l'hospital. Per tant, pareix, jo
tampoc no som tècnic en aquestes qüestions i per tant tampoc no
li puc explicar amb molt de detall, però pareix que les converses
han fructificat, que s'ha mobilitzat una certa voluntat de Gesa,
que Gesa ha entès que certament l'Hospital Joan March, com tots
els hospitals, té una preferència absoluta en matèria d'energia
elèctrica i per tant no pot quedar desproveït. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Agrair en primer lloc la informació que ens ha
aportat el Sr. Conseller i també la presència de l'equip de la
Conselleria de Sanitat. Si comparam els pressuposts del 97
i del 98 veim que les partides o els ingressos de Serbasa, els
ingressos finalistes del Pla de la Sida i la droga, són iguals
que els del 98; els que minven són els de Gesma, els
ingressos de Gesma; això si no m'he equivocat amb la
revisió o amb la comparació dels dos pressuposts
d'ingressos.

En el 97 Gesma ingressava 1.430 milions, en el 98 1.239
pel contracte programa. Ens agradaria saber a què es deu
aquesta minva de 200 milions de pessetes més o manco pel
contracte programa?

Així com vostè ha dit també és ver que el 100% quasi
d'ingressos de Serbasa ve dels consells insulars a causa de
les transferències que es varen fer des dels consells insulars
a la conselleria o al Govern. Ens alegram de ver que hagi fet
incidència vostè, quan ha exposat la política que duria a
terme en el pressupost del 98, quant al tema de l'Hospital
psiquiàtric, a més a més així com vostè ho ha plantejat que
es planteja un debat dins un marc de reforma psiquiàtrica i
no només amb actuacions puntuals a fer ja al psiquiatra,
només per tapar forats. Però a través de la premsa hem sabut
d'alguna d'aquestes actuacions i per tant li demanaríem
concreció si ens podria informar sobre uns temes:
actuacions concretes que es pensen dur a la reforma del
psiquiàtric durant el 98; quines inversions es duran, reforma
de pavellons, quins pavellons es reformarien, els crònics, els
aguts, homes, dones; sabem que els pavellons dels aguts són
els que estan encara estèticament millor, potser que sigui
pels ingressos i sortides o pel nivell d'ingressos i sortides
dels malalts; quin pressupost dedicaria a un servei
d'habitatges titulats tenint en compte la realitat pluriinsular,
Palma, part forana, Menorca, Eivissa, Formentera; possibles
convenis que duguin a terme per a aquestes actuacions si es
preveuen convenis; centre de dia per a malalts mentals;
convenis amb Insalud per cobrir més psiquiatria infantil.
Actuacions sempre però que pensam que han d'estar dins un
marc global, així com he comentat abans, i sempre tenint
com a referència les possibles transferències en matèria de
sanitat, que per al nostre grup també és una de les
transferències que, igual que en educació, molt important
per al nostre país.

Ens preocupa però també la baixada d'un 8'2% del
capítol 1 dels serveis centrals i assistencials de Serbasa i
Gesma, ja que ens consta que a l'Hospital Psiquiàtric la falta
de personal sanitari és bastant greu. Per tant, no sabem si té
incidència amb aquest punt de referència o si he agafat el
capítol 1 massa globalment. Pensam que no s'han de voler
optimitzar recursos, minvar pressupost sobre el personal del
centre sanitaris.
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Dir una vegada més que no estam d'acord amb el
plantejament de gestió de la sanitat pública que vostè ha
defensat; divisió o Serbasa, Gesma i Conselleria de Sanitat,
nosaltres entenem que no és aquest tipus de gestió, però crec que
ja serà al debat d'unes properes esmenes que tendrem oportunitat
d'aprofondir.

M'agradaria saber també previsions d'inversió de Gesma en
el complex hospitalari específicament de Mallorca, són 150
milions de pessetes, si no vaig equivocada, que vostè ha
comentat. No sé si ha contestat ja a aquesta pregunta, però no
l'he entesa. No sé si ha contestat a la pregunta de les inversions,
aquestes, de 150 milions de pessetes que li deman. Torn repetir
la pregunta, és que he anat tatxant coses així com vostè ha anat
contestant, previsions d'inversions de Gesma en el complex
hospitalari de Mallorca, són de 150 milions segons el pressupost;
quines prioritats tenen aquestes inversions a l'Hospital General,
a l'Hospital Psiquiàtric i al Joan March i com s'invertiran aquests
doblers.

Intentaré no repetir el que ja ha anat contestant. Formació del
personal sanitari, pressupost que es dedicaria a aquest aspecte.
Vostè ha plantejat convenis amb la Conselleria d'Educació i amb
la Universitat, ens pareix molt positiu i més a més des del
moment que tendrem competències d'educació en el 98. Hi havia
convenis signats entre el Ministeri de Sanitat i el Ministeri
d'Educació per al plantejament de fer feina amb el tema de
consum i salut dins les escoles. També es plantejaria prorrogar
o renegociar aquests convenis?

Del Pla regional de drogues ens alegram de la notícia que hi
fan feina, ja que tenim una pregunta registrada en aquest sentit
i ja la debatrem en el proper plenari, si és que tenim sort que
entri a l'Ordre del Dia; però m'agradaria que ens pogués
concretar més la partida pressupostària de 62.171.000 pessetes
que corresponen a la partida de subvencions. Si la contestada no
m'he adonat.

I quant al Pla de la Sida, és ver que ja es va debatre aquí, ens
pareix molt important de totes maneres que vostè faci pressió
diguem, exigeixi al Ministeri de Sanitat una major dotació en
aquest sentit a causa de la incidència que tenim aquí, a les Illes,
d'aquest tema.

Per tant, em pareix que quasi li he demanat el que tenia
previst, m'agradaria que em pogués contestar. 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. Dir en primer lloc que els
ingressos del Serbasa no només provenen del Consell
Insular de Mallorca, tant de bo el Consell Insular de
Mallorca finançàs completament els ingressos del Servei
Balear de Salut i la convoc a què proposi que sigui així, ens
agradaria moltíssim i estaríem molt contents. Bromes a part,
vostè em calcula un desfasament, jo li he de dir per unes
notes que em passen que la finançació a Serbasa de l'Insalud
va ser el 97 de 1.415 milions de pessetes, i el 98 serà de
2.021 milions de pessetes, en el que respecta a la finançació
Insalud mitjançant contracte-programa, aproximadament.

Llavors em demana les inversions del psiquiàtric i
respecte a psiquiatria infantil, jo tenc aquí unes notes massa
complicades per llegir-les-hi, li puc fer arribar, si vol, còpia
de totes les inversions que es faran en el psiquiàtric i totes
les inversions que es faran dins el complex en el seu
conjunt. És ja un detall del detall, tenc aquí una còpia, si la
vol la tendrà.

He dit abans dues coses i vostè em preguntava, perquè
jo per ventura no ho he explicat amb claredat. Una cosa són
els 150 milions d'inversió que es produiran en obres i
inversions dins el complex hospitalari i altra cosa són 150
milions de pessetes amb els que endeutarem l'empresa
Gesma només i exclusivament per millorar instal•lacions
determinades del Psiquiàtric; amb independència que dels
altres 150 milions alguna quantitat estigui adscrita a
qüestions de reforma o d'inversions materials dins el
psiquiàtric, amb independència d'això hi destinarem aquests
doblers per a aquesta reforma.

Em demana també la baixada del 8'82, això va referit a
Serbasa, però clar, això ha de ser contraposat a la
progressiva laboralització del personal, pel que no es
produeix tal descens i es manté i s'incrementa el seu
conjunt, em pareix que en un 5% aquesta situació.

Em xerra de com es distribueixen els 62 milions del
tema de drogues. Hi ha aquí dins aquest concepte que vostè
em suggereix, hi ha el Projecte Home i hi ha totes les ongs
que col•laboren amb la conselleria i que tenen projectes
determinats de lluita contra la droga. Li agraesc el seu
suport, que manifesta cap al conseller, a la necessitat de
reivindicar un increment de la participació d'aquest fons nou
que s'ha creat per a la lluita contra la Sida; jo li agraesc
moltíssim i li puc garantir que es farà quan es pugui tot el
que es pugui, perquè hi ha la consciència certa i vostè ho
sap molt bé que aquest és un tema prioritari per a aquest
conseller. Per tant, s'han de gastar més doblers i s'ha
d'obtenir la màxima finançació possible.

Vostè no comparteix la nostra visió de la sanitat pública.
Això sí que ens duria molt enfora i és un debat tal vegada
massa complex perquè el plantegem avui aquí, jo crec que
el Govern del Partit Popular a nivell nacional i també en
aquesta conselleria ha apostat amb molta claredat per la
sanitat pública, per la finançació pública, per l'assegurament
únic; però jo crec que en termes generals parlam de
conceptes acceptables i raonables per a tothom.
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I respecte a la urgència i necessitat que plantegem amb
seriositat i rigor el tema de les transferències sanitàries, li
agraesc el seu plantejament perquè sé que comparteix el nostre
punt de vista i aquesta és una qüestió fonamental dins el context
de la comunitat autònoma, absolutament fonamental; i els que no
se n'adonin d'això cometran un error estratègic molt important,
és absolutament prioritari que es facin estudis, que s'esbrini
l'estat real, la xarxa sanitària de les Balears, l'estat d'amortització
fins i tot del personal, s'ha de saber exactament on ens trobam
per saber si la transferència en el moment que es produeixi es
produeix en termes raonables.

Em pareix que ja li he explicat i que li puc detallar la inversió
dels 150 milions dels que tenc aquí, o em passen ara mateix una
còpia, si vostè en vol una còpia no tenc cap inconvenient que es
faci una fotocòpia i li facin arribar; com comprendrà doncs
m'estalviaré ara llegir-li aquestes dues pàgines de detalls,
respecte a material divers que s'adquirirà. I respecte a coses
concretes que es faran, sí que li vull dir que d'una vegada per
totes farem la cuina de l'Hospital Psiquiàtric, esper enguany,
perquè és una qüestió també de principis. L'Hospital Psiquiàtric
té una cuina indigna absolutament d'un hospital i és necessària
abordar una reforma que costarà 50 milions de pessetes, s'ha de
dir tot, però que és absolutament prioritari.

I em pareix que em plantejava si dins aquestes inversions
psiquiàtriques es parlava del centre de dia per a malalts mentals.
Bé, tenim ja centres de dia dins el Psiquiàtric, tenim hospital de
dia al Psiquiàtric per a determinats malalts mentals; certament
ens plantejam, cada dia ens ho plantejarem més, què fer amb
determinats tipus de malalts, què fer amb els dements senils, què
fer amb els casos d'Alzhèimer, això obrirà un debat també molt
important els pròxims mesos i jo crec que aquesta és una qüestió
en la qual evidentment les autoritats sanitàries i les autoritats
socials també, perquè aquest és un problema sòciosanitari que no
pot ser plantejat només com una qüestió de sanitat, sinó que va
un poc més enllà, ens haurem de plantejar amb rigor i amb un
criteri clar per abordar aquesta problemàtica, que ja afecta moltes
famílies de les Illes Balears. Jo parl moltes vegades amb molta
gent que t'explica que té problemes a ca seva, gent que de
vegades ha de deixar la feina per poder atendre els familiars,
perquè realment són situacions males de dur.

Crec que bàsicament he contestat, em pareix, totes les
qüestions que vostè havia suggerit. Si té qualque altra cosa la
contestaré.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Només agrair la informació que ens ha
facilitat el Sr. Conseller. Dir-li que en el pressupost del 97 la
cuina de l'Hospital Psiquiàtric ja hi era, si no vaig equivocada. I
estam d'acord amb vostè que tots aquests plantejaments no
només han de ser a nivell de sanitat, els plantejaments que es
deriven de les malalties mentals; per tant, també és necessària
una coordinació amb la conselleria que du tots els temes de
benestar social o acció social. Per tant, també el suport del nostre
grup en aquest tema.

I dir-li que no passi pena, que no proposaré al consell
insular que assumeixi tampoc tot el pressupost del Serbasa.
Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bover. Pel Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Agrair al Sr. Conseller i als seus col•laboradors l'assistència
a aquest acte. En primer lloc, bé, felicitar-los per la idea de
l'Institut d'Estudis de la Salut que ens sembla molt encertada
i probablement estam d'acord que no és necessària una
facultat de medicina a les Illes Balears, però un institut
d'estudis de la salut sí.

Entrant en el tema que ens ocupa, sobre les
transferències voldria fer un comentari ja que ha sortit aquí,
pensam també nosaltres els socialistes que és
importantíssima la negociació aquesta que du, que són més
de 50.000 milions els que s'han de transferir, i probablement
més quan tenim previst fer dos hospitals nous a les Illes,
llavors això s'haurà de valorar en el moment de les
transferències.

No vull parlar de sanitat pública o no en aquest moment
perquè és una discussió que no cal en aquest moment.

Quant a Gesma, voldria preguntar, en els pressuposts hi
ha dos ingressos, un de 1.239 milions aproximadament, i
l'altre 1.017, vostè ha dit que els ingressos mitjançant
Insalud són de 2.000 milions aproximadament, seran aquest
any. Jo voldria saber si els ingressos produïts pel contracte-
programa d'Insalud aquest any 97 han estat més elevats del
que estaven pressupostats o no, si ho pot saber?

Per altra part, els 150 milions d'inversions queda clar que
són 150 milions d'inversions de Gesma i després hi ha 150
milions a part per al Psiquiàtric. Nosaltres pensam que el
Psiquiàtric o la salut mental ha d'anar separada, s'ha de fer
el pla de salut mental, hauria de sortir aviat, però pensam
que més que fer una inversió en el Psiquiàtric, que
probablement és necessària, el conseller ha dit de la cuina,
que realment la cuina nosaltres quan la vàrem visitar doncs
és indigna, per emprar les mateixes paraules que vostè, però
les obres que s'haurien de fer en el Psiquiàtric, precisen
prèviament, pensam nosaltres, d'un pla de salut mental,
donat que s'han de valorar els malalts psiquiàtrics que hi ha,
s'han de valorar els malalts que poden desinstitucionalitzar;
i jo pens que hi ha moltes coses que s'han de valorar, que el
Psiquiàtric probablement està sobredimensionat en aquest
moment, pel que és la psiquiatria actual, el concepte de
psiquiatria actual.
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Un altre punt seria el Pla 10, voldríem saber amb els 114
milions que hi ha pressupostats per al Pla 10, que crec recordar
que són els mateixos que l'any anterior, si estan inclosos, supòs
que sí, els plans que s'han signat aquest any 97 i quins altres es
compta fer aquest any 98.

De promoció de la salut li he de confessar que no he entès
diverses coses perquè els comptes no m'acaben de sortir. Ens ha
parlat de la Sida, 13 milions per a promoció de la salut respecte
a la Sida, voldria saber si aquí hi ha els 3 milions que transfereix
l'Estat per lluita contra la Sida a la Comunitat Autònoma, i a part
dels 13 milions, s'ha dit aquí que els 24 altres milions que no els
comptem ara perquè no estan en els pressuposts, llavors d'aquests
no en vull parlar; però voldria saber si els 3 aquests hi són.
Aleshores, serien 13 milions per a la Sida; voldríem saber, per al
càncer de mama, si la conselleria ha de disposar, ha d'aportar
qualque cosa, econòmicament parl, és que els números no ens
acaben de sortir.

Nosaltres veim aquí que ha baixat l'aportació per a la
vacunació de l'hepatitis, suposam que cada any hi ha menys gent
que s'ha de vacunar, no per altra cosa; el subconcepte, el tenc
posat aquí, 48000, que és famílies i institucions, m'agradaria
saber a veure què és exactament i per què han canviat aquest any,
l'any passat posaven promoció de la salut 45 milions o 53
milions i aquest any, inversions de caràcter immaterial, 28
milions. Voldria veure si ens pogués especificar un poc si dins
aquestes inversions de caràcter immaterial van els 13 milions de
la Sida, el càncer de mama, el pla de salut, què és exactament?

I quasi, per acabar, de drogues voldríem saber unes qüestions
molt concretes. Quina distribució, si es fa, per consells insulars,
si es pensa fer? Per què baixa l'aportació de la conselleria als
ajuntaments, suposam que és l'Ajuntament de Palma, l'any passat
havia pujat fins a 15 milions i aquest any ha baixat a 9; i quant
es pensa gastar amb la distribució de la metadona i si famílies i
institucions sense finalitat de lucre és Projecte Home tot, o també
hi ha la metadona o són ongs?

I a part d'això, segur que em deix coses, però en aquest
moment no li puc dir res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

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

Gràcies, Sr. President. Li agraesc el comentari respecte
a l'Institut d'Estudis de la Salut, sé que comparteixen aquest
projecte, és un projecte molt important per a la sanitat de les
Illes Balears, jo crec que si l'aconseguim impulsar i dotar
financerament d'una forma adequada amb el temps i amb la
col•laboració de la Conselleria d'Educació, podrem fer un
gran tema.

Jo no faré cap comentari respecte als nous hospitals que
s'han de crear a les Illes Balears, mantendré l'expectativa si
m'ho permet el Sr. Diputat i veurem al final què passa.

Respecte als ingressos prevists al 97, són superiors, n'hi
havia pressupostats per Insalud 1.415, i han estat 1.870. Em
passen un document que així ho explica.

Respecte de la necessitat que vostè suggereix, de
l'elaboració d'un pla de salut mental, compartesc aquesta
qüestió fins l'extrem que en aquest moment estam discutint
inter nos si hauríem de treure el Pla de salut mental abans
del Pla de salut de la Comunitat Autònoma, i podria ser,
perquè és una cosa que pot funcionar d'una forma
independent i és una necessitat, i hi ha ja esborranys,
perquè, com vostè sap, existeix un document molt important
fet per Insalud i Serbasa sobre salut mental, és un document
que jo qualificaria de màxims, si em permeten l'expressió,
fet pels propis psiquiatres, amb un ambient diríem de
desideratum, on es demanaven tots els recursos realment
necessaris perquè l'atenció a la salut mental fos perfecte en
el conjunt de les Illes Balears. En aquest moment estam fent
un esforç de temperar i adaptar a la realitat aquest
document, i jo crec que això pot donar lloc que poguessin
posar a debat, perquè, quan parl d'un pla, la veritat és que el
pens posar a debat, i donar a conèixer als sectors interessats
un pla de salut mental. Certament imprescindible i
certament necessari.

Per qualque cosa he dit també que s'hi vénen fent
algunes accions. Dins els objectius de Gesma per a enguany
hi ha la creació d'una unitat de retard mental, d'una unitat de
psicogeriatria, per exemple, i hi ha un conveni amb l'UNAC
molt recentment que permetrà que surtin trenta disminuïts
mentals del psiquiàtric que no hi haurien d'estar, no hi
haurien d'haver ingressat mai, i s'hi han passat molts anys.

És a dir, jo crec que amb això es van fent coses.
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Em planteja vostè el Pla 10 respecte del finançament de les
obres que hi ha pendents. Jo li vull dir que seria molt prolix ara
explicar totes les obres que es fan comptes fer. Hi ha tot el que
tenim pactat amb els ajuntaments, que és molt, i llavors ja hi ha
qüestions de detall, petites reformes, millores que ens vénen
plantejant els ajuntaments, algun que té centres sanitaris que ja
comencen a ser molt antics i es plantegen, tenint un solar, poder
fer un altre centre sanitari. Són temes que s'han d'estudiar. Jo
crec que amb un finançament a deu anys es pot parlar d'alguna
d'aquestes obres. Parlam d'obres que van dels 20 als 40 milions
de pessetes, en general, obres mitjanes, amb independència de
centes més grans, com pugui ser el d'Alcúdia, com pugui ser el
de Binissalem, com pugui ser el de Santa Eulària, que és un tema
que suggereix un cert debat en aquest moment, perquè hi ha
qualque dificultat per tancar un acord que interessi totes ls parts.
Jo he de lamentar que hi trobem objeccions o problemes, en la
construcció d'un centre sanitari, fonamental, a Eivissa-
Formentera.

Per acabar, el desplegament territorial dels centres de salut,
i crec que hi trobarem una solució més tard o més prest, la qual,
òbviament, no passarà perquè la Conselleria de Sanitat financiï
els interessos d'un crèdit, però que pot trobar-se el camí d'un
disseny de qualque entramat financer que ens permeti arribar a
un acord i dur-ho endavant.

Respecte la promoció de la salut, si els 13 milions, dirigits
específicament a la campanya contra la SIDA impliquen els 3
milions transferits, no, són 3 milions que vénen per una altra
banda, del Pla nacional, són 13 milions específics, nous, que
aporta la Comunitat Autònoma per al tema del Pla de la SIDA.
Els 24 milions que ens ballen, perquè per ventura ni tan sols són
al pressupost, és possible que no siguin al pressupost, però estan
damunt el pressupost, jo l'he dut, el que passa és que no sé si
sabre trobar la pàgina, però és dins el projecte de pressupost del
Ministeri de Sanitat i Consum, que crea un nou concepte, que és
un pla intersectorial, perdó, Plan multisectorial de lucha contra el
SIDA, per al qual hi ha projectades zero pessetes en el pressupost
del 97 i 770 milions en el pressupost del 98. Òbviament, jo crec
que aquí hem de captar qualque cosa més, i puc assegurar que els
esforços d'aquest conseller aniran dirigits a captar qualque
pesseta més, si aquests pressupostos s'aproven, perquè,
òbviament, aquests pressupostos també estan pendents
d'aprovació, per tant, nosaltres no podem dir...

Llavors, respecte de l'aportació de..., els objectius en el
projecte de detecció de càncer de mama, he de dir que és un tema
un poc complex, és mixt, hi participa la Conselleria de Sanitat,
la Direcció General de Sanitat, hi participa l'Insalud i hi participa
l'Associació Espanyola de Lluita contra el Càncer amb diverses
quantitats, també variables segons les illes, perquè també hi ha
un concepte afegit, que no sortiria d'aquest capítol, que és la
publicitat d'aquest projecte, i en aquest moment estam encara
tancant un acord amb Insalud respecte del finançament de la
publicitat, perquè, òbviament, això exigeix arribar a la gent, si
fem aquest projecte i no aconseguim arribar a les dones d'una
edat determinada, que són les que han de passar aquestes proves,
no haurem aconseguit res. Per tant, estam encara pendents de
tancar-lo.

Respecte de la vacunació, vostè em diu, perquè descendeix,
perquè, efectivament, cada vegada hi ha menys (...)
pendents de la vacunació de l'hepatitis B.

Tema de drogues. Li vull dir que l'aportació als consells
insulars és bàsicament la mateixa, la mateixa que han tengut
enguany, que és el 33% més que la que tengueren l'any
passat, és a dir, convé saber i dir que el Consell Insular
d'Eivissa i Formentera i el Conseller Insular de Mallorca
han tengut 6'5 milions, en comptes dels 5 que havien tengut
l'any anterior, i no parlem del Consell Insular de Mallorca,
que n'ha tengut 40, allà on n'havia tengut 30. Per tant, crec
que anam ben servits quant a l'aportació i, amb la reserva,
perquè aquest és un tema, com he anunciat abans, sotmès a
revisió completament. Per tant, que quedi clar també això.
Enguany hi haurà aquest finançament, perquè, evidentment,
enguany no sortirà cap llei sobre aquesta qüestió, però en
sortirà un pla estratègic, es discutirà un pla estratègic i el
Govern elaborarà una  llei que enviarà a aquest parlament.
Jo pens que això, amb vista als pressupostos de l'any 99, pot
haver implicat qualque canvi respecte d'aquesta estructura,
no respecte dels pressupostos del 98, que queden així.

I respecte de l'aprotació al projecte Home, em pareix que
és de 45 milions de pessetes, si no m'equivoc. La resta és
per a diverses ONG, ara no li sé dir quines són ni quines són
les quanties que perceben, unes ajudes pel tema de lluita
contra la droga.

I em pareix que he donat complida resposta, o ho he
intentat almenys, al que vostè em demanava. Gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascon, té vostè la paraula.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per les
seves explicacions. Nosaltres pensam que pot sortir, que
seria bo que sortís fins i tot el Pla de salut mental aviat,
independentment del Pla de salut, encara que els malalts
psiquiàtrics s'integren cada vegada més en els hospitals
generals, però no només en aquesta comunitat autònoma,
sinó que, en general, a tot l'Estat la psiquiatria ha estat
tradicionalment abandona, fins fa vint anys o quinze anys.
Llavors, el Pla de salut mental hauria de sortir el més aviat
possible.

Voldríem saber una cosa molt concreta que m'he deixat
de dir abans. Ha comentat vostè que hi ha una implicació
dels consells insulars en el Pla de detecció del càncer de
mama. Voldríem saber quina és aquesta implicació.
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I una pregunta que tinc feta aquí, que me l'he deixada abans,
que és molt concreta, atès que la consellera Sra. Estaràs l'any
passat ens va dir que en el Pla per a la igualtat de la dona hi
havia capítols molt concrets a cada conselleria, l'hi puc dir
textualment: "És a punt de debatre's a una ponència, i després en
comissió per (...) Pla d'igualtat d'oportunitats, pressupostat en
3.000 milions  i que s'ha contemplat a totes i cada una de les
conselleries amb programes concrets, i com ja diu aquest pla,
aquesta consellera, si Déu ho vol, retrà compte cada final d'any",
etc. Voldríem saber, només per tenir-ne constància, si hi ha plans
concrets per a això.

I per acabar, disculpin, però jo, de promoció de la salut,
continuu sense entendre'n determinants comptes. Subconcepte
64000, despeses en inversions de caràcter immaterial,
28.550.000 pessetes. Aquí hi ha els 13 milions de la SIDA?
D'acord. La resta inclouria...

(Se sent que algú intervé).

D'acord.

Famílies i institucions sense ànim de lucre, subconcepte
48.000, 18.375.000 pessetes. Exactament, o més o menys, ens
podria dir, en línies generals, a què corresponen? Moltes 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):

Sí, respecte de l'última cosa que m'ha dit, és el registra famós
del càncer, que és la subvenció que es donava a aquesta
associació, sobre la qual ara estam plantejant  que es converteixi,
em pareix que ho he explicat, en una fundació, crec que ho he
explicat en la meva primera intervenció.

Respecte a la segona cosa, que jo hi havia dit que no,
efectivament, és que sí, la partida 6400 contempla 28.550.000,
com vostè molt bé ha dit, i que es refereix: a la campanya de
SIDA, 13 milions, i al Consell genètic i met(...)paties,
15.550.000 pessetes, que sumen exactament 28.550.000. Per tant,
crec que don resposta a aquests dos dubtes que vostè tenia en
tema de promoció de la salut.

I respecte del Pla d'igualtat de la dona, jo li he de dir que
l'elaboració del pressupost no contempla, des de la nostra
perspectiva, no vull dir que no des de la perspectiva d'altres
departaments, partides destinades específicament..., crec que ja
vaig contestar a aquesta pregunta l'any passat, però hi ha diverses
accions que realitza la conselleria estan clarament dirigides, sinó
per ventura al Pla d'igualtat, sí a una millora de la qualitat
assistencial i de la qualitat de la salut de la dona. Hem parlat aquí
d'exemples molt clars i molt concrets que van lligats a aquests
problemes.

Per tant, crec que amb això don resposta als tres temes que en
rèplica m'ha plantejat. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Sols, en nom del Grup Popular,
agrair la compareixença del conseller de Sani tat i Consum,
així com la de tots els alts càrrecs que l'acompanyen, per
explicar davant la comissió d'Hisenda i Pressupostos el
pressupost de l'any 1998, així com les línies mestres per tal
de desenvolupar-los al llarg de tots els programes que ens
ha explicat el conseller.

No entrarem en detalls sobre la distribució i els diferents
programes, perquè nosaltres entenem que estan ben
confeccionats, i hem d'expressar-li la voluntat del nostre
grup del suport a aquestos pressupostos durant el
desenvolupament parlamentari i fins a l'aprovació com
durant tot l'any 1998, perquè els pugui dur endavant. Res
més. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, si vol contestar, té la
paraula.

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

Gràcies, Sr. President, no em resta dir res més que agrair
el suport que ha donat a aquest conseller i al seu equipo el
Grup Parlamentari Popular, no només a aquest tràmit, sinó
també a les diverses compareixences i actuacions d'aquest
conseller que els parla, suport que agraesc molt
particularment a la persona del portaveu en aquesta
comissió, el Sr. Palau. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Conclòs el debat d'aquesta compareixença, només queda
agrair la presència de l'Hble. Sr. Conseller i dels alts càrrecs
que l'han acompanyat, i agrair també la col•laboració de tots
els diputats d'aquesta comissió.

Acabat l'ordre del dia, s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.
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