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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui
i, en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

Moltes gràcies.

I. Proposició no de llei RGE núm. 3600/01, presentada pel
Grup Parlamentari  Popular, relativa a ajudes per conciliar la
vida laboral i familiar de les persones treballadores.

Passam, idò, al primer punt de l’ordre del dia d’avui,
consistent en la proposició no de llei RGE núm. 3600/01,
presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes per
conciliar la vida laboral i familiar de les persones treballadores.

S’ha fet arribar a aquesta presidència una petició del Grup
Parlamentari Popular per tal que, d’acord amb l’article 68.2 del
Reglament del Parlament, s’alteri l’ordre del dia de la sessió
d’aquesta comissió en el sentit d’ajornar el debat i la votació de
la proposició no de llei RGE núm. 3600/01, relativa a ajudes per
conciliar la vida laboral i familiar de les persones treballadores,
presentada per aquest grup parlamentari. El Grup Parlamentari
Popular vol intervenir per defensar aquesta proposta
d’ajornament?

Es dóna per defensada. Els altres grups volen intervenir o
podem considerar que s’ajorna per assentiment? Per tant,
consideram que està ajornada per assentiment aquesta
proposició no de llei.

II. Compareixença RGE núm. 163/01, sol Alicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut i
Consum, per tal d'informar sobre els termes aprovats pel
Reial  Decret 1478/2001, de 27 de desembre, sobre el traspàs
a aquesta comunitat autònoma de les funcions i serveis de
l'Institut Nacional de la Salut.

I passam, idò, així al segon i darrer punt de l’ordre del dia
d’avui, consistent en la compareixença 163/02, presentada pel
Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual solAlicita la
compareixença de la consellera de Salut i Consum per tal
d’informar sobre els termes aprovats pel Reial Decret 1478/2001,
de 27 de desembre, sobre el traspàs a aquesta comunitat
autònoma de les funcions i els serveis de l’Institució Nacional
de la Salut.

Assisteix la Sra. Aina Maria Salom i Soler, conseller de Salut
i Consum, acompanyada dels següents alts càrrecs: el Sr.
Gabriel Payeras, secretari general tècnic, l’IlAlm. Sr. Pablo Rivero,
director general de Planificació i Finançament, l’IlAlm. Sr. Juli
Fuster, director general de l’IB-SALUT, el Sr. Josep Antoni
Mayans Mesquida, assessor de la consellera, i el Sr. Pere
Vallespir, cap de gabinet.

Té la paraula la Sra. Salom i Soler per fer l’exposició oral. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
vostès saben fa ja gairebé cinc setmanes que vaig demanar
aquesta compareixença per tal d’informar sobre els termes
aprovats pel Reial Decret 1478/2001, del dia 27 de desembre,
sobre el traspàs a aquesta comunitat autònoma de les funcions
i dels serveis de l’Insalud nacional de la salut. Per exigències
del calendari parlamentari la compareixença es produeix quan ja
fa més de dos mesos que aquestes funcions i aquests serveis
estan transferits, però el retard no és excessiu i crec que és
positiu, i també molt important, informar els membres d’aquesta
comissió sobre les condicions i circumstàncies en què es va
produir la transferència i sobre la seva importància per a la
nostra comunitat autònoma i els seus ciutadans.

No m’estendré en la ponderació de la importància política
del fet i només posaré en relleu que la transferència de la
competència en matèria de salut constitueix una passa decisiva
per consolidar l’estat de les autonomies i el poder polític de la
comunitat autònoma, amb l’aportació de molt importants
recursos econòmics que ara haurem de gestionar amb la màxima
eficàcia al servei dels nostres conciutadans. Per això mateix, i en
conseqüència, el correcte i eficient exercici de la competència
transferida suposa un gran repte que condiciona en bona
mesura el futur de l’atenció sanitària dels pròxims anys a les
nostres illes.

Quant a l’eficàcia, és evident que el tancament del procés
transferencial ha de suposar la millora de tot el sistema nacional
de salut, afavorint una distribució més equitativa dels recursos.
Igualment ha de permetre establir un nou sistema de relacions
amb l’Administració central en matèria de salut, en el qual el
Ministeri de Sanitat i, especialment, el Consell Interterritorial
adoptin un paper d’impulsors de les polítiques de salut que
garanteixin l’equitat, assegurin les prestacions mínimes i, a més,
adoptin un paper central en tot el que ha de ser el sistema
d’informació i de garanties a tot l’Estat.

Sense pretensió de fer una relació exhaustiva del procés de
negociació de la transferència, he de dir que no va ser fàcil
arribar a un acord amb el Govern central, i he de dir també que
la nostra postura en aquestes negociacions no va respondre
mai a un capritx d’aquesta conselleria ni del Govern, sinó al
plantejament d’unes exigències que consideràvem i continuam
considerant totalment legítimes, posat que no fèiem més que
demanar que, al marge de la finançació del cost del servei a
t ransferir, el Govern central finançàs també les obres
d’infraestructura sanitària que havia anunciat repetidament
durant els sis anys anteriors i que, per tant, estava disposat a
finançar, però que llavors no s’havia fet realitat.

Això suposava un imp ort d’uns 30.000 milions de pessetes
que nosaltres estàvem disposats a fraccionar durant sis anys
i, per tant, demanàvem una finançació addicional de 5.000
milions de pessetes anuals durant sis anys per cobrir el dèficit
d’infraestructures que patim i que el Govern central s’havia
compromès a eixugar fent aquestes infraestructures, des de la
reforma de Son Dureta fins als hospitals d’Inca i de Maó, entre
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d’altres de menors. Com és ben sabut, en aquest punt no hi va
haver manera d’arribar a un acord amb el Ministeri de Sanitat,
i la competència ha vengut transferida sense que a la seva
finançació es prevegi aquesta aportació addicional.

A més d’aquest dèficit infraestructural s’havia de tenir en
compte el desequilibri que en els darrers anys s’havia produït
o accentuat en la despesa sanitària per habitant a la nostra
comunitat autònoma respecte de la mitjana estatal. L’any 2001
la despesa sanitària total a la nostra comunitat autònoma va ser
de 82.000 milions de pessetes incloent inversions, és a dir,
104.600 pessetes per habitant. Com que la mitjana estatal era
d’unes 116.000 pessetes per habitant, la despesa a les nostres
illes era quasi 12.000 pessetes per habitant inferior a la mitjana
de tot l’Estat. Només que a la nostra comunitat s’hagués gastat
la mitjana estatal, la despesa durant els darrers vuit anys hauria
hagut de ser de 88.000 milions de pessetes anuals. Aquest
desequilibri pressupostari ens havia conduït a una manca
d’inversions, a la corresponent saturació dels serveis i a unes
estructures obsoletes que expliquen les deficiències en la
prestació del servei de salut repetidament denunciades pels
usuaris. 

Per tant, el nostre objectiu primordial a les negociacions
amb el Govern central era aconseguir la nostra equiparació amb
la resta de comunitats autònomes quant a la despesa per
habitant, arribant com a mínim a la mitjana estatal. Amb aquest
esperit vàrem anar a les negociacions, que començaren a finals
de l’any 2000 amb la constitució de la Comissió Mixta i les
ponències tècniques corresponents. Entre gener i setembre del
2001 es va recollir la informació i documentació tècnica
pertinent, i el mes de setembre es va arribar a una primera
aproximació en l’aspecte econòmic. Però a l’entremig, el mes de
juny, s’havia arribat al nou acord sobre finançament autonòmic,
que millorava sensiblement els ingressos prevists per a la
nostra comunitat autònoma, i el mes de desembre, quan era el
moment de tancar la negociació econòmica o decidir si
renunciàvem a assumir la competència en matèria de salut si no
es resolia el dèficit històric en infraestructures, el Govern
central va introduir la famosa esmena a la seva llei
d’acompanyament dels pressuposts, segons la qual les
comunitats autònomes que no acceptassin la transferència en
matèria de salut quedarien excloses del nou model de
finançament autonòmic. 

En aquestes condicions era obvi que no quedava més remei
que acceptar la transferència, intentant aconseguir el
finançament més favorable possible, i en aquest sentit hem dit
des del primer moment que, deixant de banda el dèficit històric,
el resultat assolit és relativament satisfactori. Amb els 102.000
milions de pessetes anuals finalment acordats hem aconseguit
superar lleugerament els 100.000 milions que a mitjan mes de
desembre de l’any 2001 oferia el Govern central i que, per cert,
diversos diputats, en segons quines manifestacions aquells
mateixos, consideraven que satisfeien tant la despesa corrent
com les inversions.

Tanmateix no hem eixugat definitivament el desequilibri
respecte a la despesa sanitària per habitant, però la quantitat
estipulada gestionada amb l’eficàcia prevista ens ha de

permetre començar les inversions pendents, adequar les
plantilles a les necessitats i començar la modernització de la
nostra sanitat en un espai de temps raonable. L’objecció que
s’hi pot fer, per tant, és que si el Govern central hagués estat
sensible a la nostra situació històrica de dèficit infraestructural,
provocat per la seva pròpia negligència, i hagués finançat a part
les inversions, aquesta modernització podria ser ara més ràpida.

En definitiva, els acords establerts amb el Govern central
que permeten que a partir de dia 1 de gener del 2002 la gestió de
sanitat vagi a càrrec de la comunitat autònoma, no inclouen,
com s’ha dit, les inversions necessàries per cobrir el dèficit en
infraestructures històriques, però es reconeix que les
obligacions contretes amb anterioritat a aquesta data són a
càrrec del Ministeri de Sanitat. En el període transitori l’Insalud
prestarà el seu suport durant tres mesos prorrogables a sis
mesos en tots els temes de nòmines, de tresoreria i
d’informàtica, i per a l’adaptació dels mecanismes de
comptabilitat s’ha establert un període transitori d’un any
prorrogable a dos. En canvi, la comunitat autònoma no se
subrogarà en el paper de l’Estat en el cas de les fundacions.

El nou model de finançament, basat en l’actuació del padró
d’habitants de l’any 99, ens ha suposat un augment del 16,38%
de la despesa en matèria de salut respecte de l’any 2000. Les
Illes Balears som així la comunitat autònoma que més augmenta,
seguida a considerable distància per Castella-La Manxa, amb un
augment del 7,4%, cosa que per altra banda no deixa de ser un
criteri per veure la discriminació que patíem en els anys
ant eriors. Aquest augment, afegit a l’actualització anual en base
al creixement del producte interior brut però que per imperatiu
legal serà com a mínim del 5% dels dos primers anys, més els
recursos que correspondran a la nostra comunitat autònoma del
fons per a atenció als desplaçats, turistes o immigrants, fa que
puguem contemplar amb un cert optimisme la perspectiva de
realització del nostre model de salut. Hem de tenir en compte
que la no arribada de les competències hauria frustrat les
expectatives d’un colAlectiu de més de 7.000 treballadors de la
salut i, en definitiva, de tots els ciutadans de les nostres illes,
perquè hauria deixat la nostra comunitat autònoma fora del nou
sistema de finançament autonòmic. Per altra banda, el nou
sistema descentralitzat ha de permetre un finançament suficient,
sostenible en el temps i de caràcter homogeni a tot l’Estat.

La tasca que tenim plantejada en aquest moment consisteix,
per tant, en gestionar els serveis sanitaris de la pròpia
comunitat autònoma, i això ens exigeix una redefinició dels rols
i dels papers per acabar definint el que ha de ser el nostre model
sanitari, el de tots els ciutadans de les nostres illes. Al llarg de
l’any passat ja vàrem iniciar aquesta tasca articulant-la com un
procés participatiu en el qual hem procurat que hi estiguin
implicats tots els elements i estaments que intervenen en el
camp de la salut i els que en són usuaris. 

Així mateix hem dissenyat les estructures que ens han de
permetre fer possible que les decisions es puguin prendre
sempre de manera participativa, tant a la mateixa conselleria de
Salut com al Servei de Salut. Per això a la conselleria s’han creat
dos òrgans de participació i cohesió. El primer és el Consell
Assessor, del qual formen part bàsicament els consells insulars
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i una representació de les entitats ciutadanes; la seva tasca és
fonamentalment de participació en la definició de polítiques de
la salut de la conselleria i l’anàlisi i la priorització d’actuacions.
El segon òrgan de participació són els diferents fòrums que
hem posat en marxa, en els quals estan representades totes les
associacions tant de pacients com de professionals i, en
general, totes les entitats o persones que d’una o altra manera
hi vulguin participar. Els fòrums, a més de representar un espai
de representació en la definició de les polítiques de salut, volem
que siguin també un marc on poder intercanviar impressions
directament amb els col Alectius afectats que ajudin a la
priorització. En aquest sentit em complau constatar que
l’experiència d’aquests dos any de govern, en què vàrem posar
en marxa el fòrum de transferències, el de salut mental i el de
consum, tot i que en alguns moments ha estat dura, també ha
estat plenament satisfactòria.

Per altra banda, per gestionar correctament la competència
en matèria de salut, hem hagut de remodelar totes les
estructures de la mateixa conselleria. Hem apostat per un model
de separació de funcions, i per això hem creat la Direcció
General de Planificació i Finançament, la Direcció General
d’Avaluació i Acreditació i la Direcció General de Farmàcia.
Aquesta estructura es completa amb la Direcció General de
Salut i el Servei de Salut.

A la Direcció de Planificació i Finançament correspon
elaborar el Pla de salut, el Pla estratègic de la pròpia conselleria
i el mapa d’ordenació territorial dels serveis, que a la nostra
comunitat adquireix una rellevància especial pel fet de la
insularitat; definir les prestacions i, òbviament, assegurar el
finançament. Totes aquestes funcions conduiran a la definició
de les polítiques de salut a les quals em referia abans i que han
de comptar amb el suport del Consell Assessor.

La creació de la Direcció General d’Acreditació i Avaluació
va constituir una aposta clara i decidida per la qualitat i per
l’excelAlència. Corresponen a aquesta direcció general les
tasques d’autoritzacions i d’acreditació tant d’entitats
públiques com privades, l’avaluació de resultats, l’avaluació de
tecnologies i, com a element de valor afegit, l’avaluació de la
formació i recerca, tant des de la vessant metodològica com des
de l’ètica. Com és obvi, també el desplegament de totes
aquestes tasques fa imprescindible la implicació del Consell
Assessor.

També la creació de la Direcció General de Farmàcia respon
a una aposta clara i decidida, en aquest cas, a favor de l’ús
racional i eficient dels medicaments, i això implica la necessitat
d’involucrar tots els agents que hi intervenen, no sols els
metges, sinó també els apotecaris i la indústria farmacèutica; a
més li corresponen les tasques d’ordenació territorial i
d’inspecció que estaven incloses en l’antiga Direcció General
de Sanitat.

Finalment, a la Direcció General de Salut Pública, li
correspon la importantíssima tasca de vigilància
epidemiològica, de control de salut alimentària i mediambiental,
i les inspeccions en aquests camps.

Pel que fa al Servei de Salut de les Illes Balears, -l’Ibsalut,
amb la nova denominació- li corresponen les tasques
d’assegurar i fer arribar a la població els serveis sanitaris
d’acord amb les polítiques de salut elaborades des de la
conselleria. Donada la transcendència que tenen les actuacions
en matèria d’atenció sanitària hem volgut que el Servei disposi
també d’una estructura de direcció on estiguin novament
representats els consells insulars i les entitats ciutadanes; en
aquest cas no és en forma de consell assessor, sinó en forma de
consell d’administració. D’aquesta manera s’assegura que a
l’hora d’aplicar les polítiques de salut prèviament definides i
basades en el Pla de salut, es compti també amb la participació
dels agents socials.

Aquestes són les bases sobre les quals volem
desenvolupar el model de gestió sanitària que estam preparant,
un model, com no pot ser d’una altra manera en una comunitat
autònoma formada per illes, de base territorial com a element de
cohesió i d’unificació d’objectius de tots els agents implicats:
equips d’atenció primària, equips d’atenció especialitzada,
equips sociosanitaris... Com és natural, el territori implicat
comptarà en cada cas amb un equip directiu comú i amb un
consell de direcció del territori on han d’estar representats els
municipis i les entitats veïnals corresponents. En definitiva, un
model de gestió sanitària centrat en les necessitats dels usuaris
que garanteixi una continuïtat assistencial entre els diferents
nivells com a element que ha de permetre disminuir demores i
garantir una gestió clínica eficient, a l’alçada de les exigències
que pot esperar una societat moderna i solidària.

Qued a la seva disposició per als possibles aclariments que
necessitin, i moltes gràcies per la seva atenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista té la paraula... Ah, no!, el senyor... Ah!, sí,
perdó, és que correspon ara la suspensió de la sessió, o si els
grups consideren que podem continuar...

Per tant, idò, així té la paraula pel Grup Parlamentari PSM-
Entesa Nacionalista el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta, per deixar-me encendre el micròfon,
sobretot, i també per la compareixença i moltes gràcies a la
consellera per aquesta compareixença, necessària, convenient,
creim que per un tema molt important, realment, per a
l’autogovern i per al compliment de la modificació de l’Estatut.
Nosaltres feia anys que dèiem que tal i com estava redactat
l’Estatut des de l’any 83 permetia perfectament tenir les
competències en matèria de sanitat; com a mínim es va haver
d’aclarir amb la modificació del 99 i com a mínim ha quedat una
competència tan important com aquesta per al benestar dels
nostres ciutadans en mans de l’autonomia.

L’hem de felicitar per una exposició, un reconeixement
valent dels greuges històrics que ha patit la nostra sanitat.
Vostè apuntava que 8 anys 80.000 milions de pessetes;
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nosaltres afegiríem que 10 anys 100.000 milions de pessetes, 12
anys 120.000 milions de pessetes, i crec que les xifres
continuarien donant-nos la raó perquè per damunt de les 10.000
pessetes habitant hi hem estat durant molts d’anys. Per tant és
bo, com a mínim, constatar aquesta realitat i lamentar que, una
vegada pactades les transferències no hi hagi hagut un
reconeixement explícit per part de l’Estat, encara que sí que
se’ns colAloca a la mitja, en principi, amb la fórmula, no se’ns
hagi colAlocat a la línia de sortida amb les mateixes condicions
que ja tenien altres que ens anaven molt endavant. Sabem que
a l’horitzó de l’infinit ens hi trobarem, perquè al final resultarà
poc significativa la línia de sortida, però tots aquests anys serà
molt rellevant, i estam parlant, naturalment, dels nostres
ciutadans i del seu benestar, la seva sanitat.

Més encara amb un engany que crec que hem d’expressar
amb tota la seva contundència, com és el cas d’Inca, en el qual
sempre s’havia apuntat com una bestreta a compte, que seria
dins la renegociació quan es recuperarien els doblers aportats,
etc., etc. Bé, crec que tot ha quedat molt clar, quin era el
plantejament; crec que els que havien de demanar disculpes no
només no ho han fet, sinó que han mantengut una arrogància
especial a l’hora d’explicar una versió dels fets que jo crec que
és claríssima respecte del que ha succeït, però com a mínim, i
tanmateix, sàpiga que li exigirem el compliment, i amb la nostra
colAlaboració tant com puguem aportar-hi, perquè ho dugui a
terme.

I és que -supòs que n’és conscient- un dels mèrits de
l’autogovern és que els ciutadans se senten més a prop i pareix
que creix la dignitat ciutadana, cosa que sempre valoram, i les
reivindicacions són molt més properes, més a prop de la porta
dels gestors, i tot el que s’hagi pogut perdonar, disculpar o no
saber ben bé davant qui reivindicar-ho, demà matí vostè,
afortunadament, tendrà totes les demandes urgents damunt la
seva taula, i les haurem de resoldre. Els reptes són enormes, la
situació de colAlapse a determinats serveis, la saturació que hem
viscut, la necessitat d’inversions i haver de conviure entre les
inversions i el servei, al mateix temps, realment seran situacions
complexes, ho serà la situació del personal, ho seran els
trasllats i totes les mancances que tenim en tots els nivells de
la nostra sanitat, i ja li dic que tots, tots, exigirem, vostè la
primera, n’estic ben convençut, que això es resolgui, amb la
comprensió que calgui, amb el marge de confiança naturalment,
però és inevitable, inevitable, que els temes s’hagin de resoldre
amb molta més celeritat que la famosa reforma de Son Dureta,
per posar un emblema, un exemple del que ha estat passant tots
aquests anys en mans de l’Insalud, podia fer esperar.

Certament hi ha hagut un increment respecte d’aquests
anys passats. Vostè el reconeixia en el 16%, està clar que
aquest hi és; de totes maneres és cert que quan s’augmenta en
percentatge, quan el muntant sobre el qual s’aplica el
percentatge és baix, pot sorprendre el percentatge que puja,
però les pessetes o els euros són els que són; si la mota és molt
amunt aquest increment és molt més important. Certament
nosaltres, que aspiram, com a país, a uns serveis escandinaus,
haver arribat a la mitja espanyola, a la fi, ens satisfà, ens satisfà
per la situació de què partim, nosaltres volem un sistema
sanitari com l’alemany, com els escandinaus, pensam que tenim

un PIB que s’ho pot permetre i pensam que els nostres
ciutadans hi tenen tot el dret del món i una economia que ho
pot suportar; sé que això ja no depèn de vostè, sinó que en tot
cas li deman que es posi de part nostra quan demanam la
independència fiscal perquè només amb un tractament fiscal
diferent podrem garantir aquesta situació. Tal i com està en
aquest moment la negociació probablement hem tocat amb un
dit en el cel per una cosa que objectivament com a país hem de
reconèixer que és magra. Els ciutadans de les Illes Balears han
de menester i realment tenen dret a molt més.

Per tant, amb tota l’anàlisi compartir la reflexió que també fa
sobre el xantatge de juntar la competència de sanitat amb la
resta de finançament. Compartir amb vostè que és una millora,
jo rebaixaria el qualificatiu, que no record quins ha usat, però
era excessiu per al nostre grup el qualificatiu que ha usat per a
la millora del finançament, tenint en compte, ja dic, la balança
fiscal que arrossegam des de fa tants d’anys.

Apuntam ja molt breument, perquè al final jo crec que el
tema de la compareixença era explicar el que ha succeït amb la
transferència, com és que vostès fan comptes afrontar aquests
reptes, i al nivell que vostè ha pogut apuntar avui molt
sumàriament, dir-li que una cosa que per part del nostre grup sí
que consideram important és que aprofitem el fet de tenir les
competències per unificar en una sola gestió tot el sistema
sanitari, amb independència dels òrgans especialitzats en cada
un d’ells, de l’autonomia dels distints hospitals, de la
diferenciació que vostè ha fet per temàtiques, que evidentment
és molt lògica i molt coherent, i que cada gestor l’ha de fer com
consideri més eficaç i més eficient per la seva manera
d’organitzar-se, però per part del nostre grup, i a vostè li
consta, donam molta d’importància al fet que aquesta unitat
permeti molta de mobilitat, permeti molta de solidesa al sistema
i que, per tant, la unificació del que ara ha estat el que era el
Servei Balear de la Salut, el que era l’Insalud, que ara passarà a
aquest servei balear, el que és el Complex Hospitalari de
Mallorca i, en general, el que és GESMA i el que són les
fundacions, tard o d’hora acabin confluint.

Una pregunta que no he acabat d’entendre de la seva
exposició és que no ens hem subrogat a la posició de l’Estat a
les fundacions. Si m’ho pot precisar en aquest sentit..., i en tot
cas apuntar-li com és que fa comptes caminar cap a aquesta
unificació, o fins on, ja dic, amb l’autonomia que per exemple
cada hospital hagi de tenir, però permetre que el sistema
resolgui des de la unitat i des de la permeabilitat de tots els
òrgans la resolució dels problemes que tenim plantejats. En
aquest sentit també apuntar que les mancances que tenim i el
temps d’espera per arribar a resoldre el model definitivament
posant en marxa els hospitals de Maó, d’Inca i la reforma de
Son Dureta, un poc tenir una transició que resulti lògica del
complex concretament de Mallorca o com es casaran aquestes
dues formulacions, jo crec que no estam avui per aprofundir-hi,
com per diguem-ne molt per damunt com es pot caminar dins el
2002 i 2003 cap a aquesta unificació de tot l’IB-SALUT que en
el nostre entendre ha d’acabar sent el gran protagonista dels
serveis sanitaris en aquest nivell de prestació de la salut als
ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears.
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Per últim i esperant també en la rèplica si podem contestar,
però reiterar la nostra satisfacció, tot i les mancances de com
ve, tot i el maltractament que nosaltres entenem que s’ha
produït en la manera de computar els doblers que necessitam
per resoldre els nostres problemes, pensam que l’Estat en
general hi dedica pocs recursos encara a la sanitat, per tant, del
repartiment tot i que és més just ens en toca una part que
encara la trobam insuficient perquè trobam que el muntant
global hauria de ser més alt i ho trobam amb els números que
maneja Espanya, no en un hipotètic paradís, sinó amb els
números reals de l’Estat espanyol creim que s’han de destinar
més doblers a la sanitat, però realment com a nacionalistes i ben
convençuts que gestionar des d’aquí sempre serà millor per als
nostres ciutadans, expressar la nostra satisfacció que a partir
d’ara siguem un poc més els amos dels nostres destins.

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Gascón

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a la Sra. Salom, Consellera
de Salut, la seva compareixença en aquesta cambra i igualment
als alts càrrecs que l’acompanyen, agrair la seva presència aquí.
Nosaltres creim des del Grup Socialista que la transferència de
sanitat que ha tengut lloc l’1 de gener del 2002 la podem
catalogar d’una transferència que no és dolenta, no és dolenta
perquè podria haver estat pitjor, no és dolenta perquè com
vostè ens ha dit augmenta un 16%, ens colAloca amb altres
autonomies, al seu nivell mitjà, no és dolenta perquè són
102.000 milions, gastant segons va dir el cap d’any el director
territorial, afortunadament desapareguda direcció territorial,
82.000 o 84.000 milions de pessetes, bé si ara són 102.000
milions sí que hem guanyat, hem guanyat de cara a l’activitat,
açò està clar. 

Hem guanyat de cara a l’activitat perquè de 84.000 passarem
a 102.000, si no comptam Son Llàtzer, que això s’oblida
habitualment però Son Llàtzer el seu funcionament s’ha calculat
en uns 12.000 milions, malgrat es va calcular per al direcció
territorial que aquests 12.000 milions començarien a gastar-se
a partir de l’any 2004, però el que sí és real és pel que vostè va
dir l’altre dia en el plenari, augmentam la dotació econòmica en
uns 20 milions d’euros la dotació econòmica ja per a aquest
any. Per tant, si comptam 85.000 milions i feim el compte de la
vella, 85.000 milions més 12.000 són 97.000, en queden només
5.000. Llavors això és el greuge que nosaltres pensam que és el
que ens ha fet una vegada més el Govern central, són les
infraestructures, infraestructures compromeses durant molts
anys, compromeses des del principi del 96 i que no s’han fet.

Hem de dir que és real que la comunitat autònoma de
Balears des de sempre lamentablement, jo supòs i hi he pensat
moltes vegades que des de Madrid es pensen que és una
comunitat rica i per tant, ja solucionarem nosaltres els
problemes, des de sempre ha estat una comunitat que ha estat

un poc marginada, no només en sanitat també d’altres, però en
aquest cas concret parlam de sanitat. El que sí és real és que
des del 96 no s’ha fet res en aquesta comunitat autònoma per
millorar la sanitat, no s’ha fet res més que parlar, s’ha parlat de
fer una obra a Son Dureta, que jo vull recordar que s’havia de
posar la primera pedra durant l’any 2000 i no es va poder posar
perquè no devia funcionar la grua, el fet és que no es va posar
la primera pedra i encara no s’ha posada, primera pedra d’una
obra que valia 12.000 milions, que es va haver d’abandonar i ara
val 18.000 milions. Inca com ha dit el Sr. Alorda, ens varen
vendre que era un anticip, jo vull recordar que això també ens
ho va dir el Sr. Matas en aquest Parlament que estaven
anticipant uns doblers, que després ens tornarien, el fet és que
no hi va haver ni l’anticip. 

A Maó ens varen prometre un hospital el gener de l’any 98,
encara avui no i no pels terrenys s’ha començat. Llavors arriba
una transferència i nosaltres sí que trobam a faltar aquí els
30.000 milions que ha dit vostè per a infraestructures, perquè
això serà un cost que els ciutadans de les Illes Balears hauran
d’assumir, perquè no ho ha assumit l’Insalud. Jo record que
quan la vella direcció territorial de l’Insalud de Reina
Esclaramunda va prendre possessió i ens deien que Balears
havia estat sempre marginada i que érem els últims en despesa
per càpita, cosa certa, ells ja han marxat i encara seguim sent els
últims, ara ja no ho som però ha estat per les negociacions de
la transferència que ha fet aquesta conselleria i aquest Govern
balear, amb el Govern central evidentment, però que no ha estat
corresponsable de la millora que hi hauria d’haver en aquesta
transferència. Nosaltres creim que la transferència, com ja he
dit, és una transferència que per l’activitat seria bona, per les
infraestructures passarà el mateix que ha passat amb educació,
que en dos anys s’han hagut de fer unes inversions, quasi
5.000 milions de pessetes de recursos propis de l’Administració
de la comunitat autònoma.

També vull recordar que ens trobam en un moment
important, hi ha una expectativa important que cau sobre les
esquenes Sra. Consellera, perquè ara la gent es pensa que s’ha
millorat molt ràpidament, cosa difícil, jo vull recordar que fa uns
dies un diari d’aquesta comunitat donava les xifres de llistes
d’espera a l’Estat espanyol, a Balears era allà on més havia
augmentat l’any 2001, especialment preocupant, segons
l’Insalud, l’Hospital Verge del Toro cosa que puc certificar que
és així. Per tant, la feina és important malgrat la transferència per
a activitat i sé de les seves intencions i (...) vostè com a gerent
de l’IB-SALUT són importants.

Jo voldria acabar perquè pensam que la seva intervenció ha
estat prou interessant i ens ha deixat les coses clares, diguem
un parell de coses sobre el consell interterritorial que nosaltres
creim que a partir d’aquest moment ha de tenir una funció molt
important en el moment que s’aprovi una llei que s’haurà
d’aprovar en un o altre moment, una llei que sabem que el Partit
Socialista ha presentat ja en el Congrés dels Diputats i encara
que no s’aprovi, és evident que no s’aprovarà la llei que ha
presentat el Partit Socialista, per regular les accions del
Ministeri de Sanitat dins l’Estat, com és una regulació dels
serveis mínims que s’han de prestar a les autonomies, com és
una regulació del trànsit de persones entre una autonomia i
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l’altre i les compensacions i creim que el consell interterritorial
a partir d’aquest moment ha de tenir un pes important, que és
evident que no ha tengut fins ara, no ha tengut fins ara perquè
no li han volgut donar.

Per altra part i per acabar, només voldríem saber si ens vol
dir si aquesta legislatura la Llei de salut de les Illes Balears, que
creim que serà una eina essencial de funcionament de la nostra
autonomia quan parlem de sanitat, serà aprovada si està en
marxa, sabem que està en marxa perquè nosaltres mateixos hem
estudiat alguns documents, però si vostè compta que dins
aquesta legislatura podrà ser aprovada.

Res més, moltes gràcies per la seva presència.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Castillo. 

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot com no podia ser
d’una altra manera, agrair la presència de la Sra. Consellera de
Salut i Consum, així com dels càrrecs que l’acompanyen. Primer
de tot destacar la valentia que ha tengut la Consellera de Salut
en demanar aquesta compareixença, valentia perquè la
transferència de les competències de sanitat ha estat, no ho
podem negar malgrat tot el que hem sentit aquí que són bones
paraules, una actuació molt criticada, molt criticada per part de
colAlectius relacionats amb el món de la sanitat i per part dels
mitjans de comunicació, criticada fins el punt que ha estat
qualificat de fracàs per part del Govern d’esquerres aquesta
actuació, un fracàs que no podem ignorar i en part ha estat per
la manca d’interès que ha demostrat aquest Govern en negociar
d’una manera eficaç, d’una manera beneficiosa per als
ciutadans de les nostres Illes aquestes competències. 

Li ha agradat més jugar al joc “Madrid me mata”  que no
interessar-se pels interessos, valgui la redundància, dels
ciutadans i això ho pot demostrar el fet que el President
d’aquest comunitat autònoma, el Sr. Antich, ni tan sols va anar
a Madrid a negociar aquestes competències, simplement va
enviar els seus missatgers i ni tan sols es va posar les botes i
se’n va anar a fer feina, a diferència de les altres comunitats
autònomes, allà on tots els altres presidents autonòmics varen
ser-hi presents. Per tant, realment crec Sra. Consellera li he de
reconèixer la seva valentia, atès aquest fracàs que es parla,
marcat per la manca de previsió d’allò que rebien i marcat per la
manca de força a l’hora de negociar, fins el punt de dir que crec
sincerament que si avui aquesta comunitat té unes
competències sanitàries ben dotades, ha estat gràcies a la feina
del Partit Popular a través del Ministeri de Sanitat.

Però bé, parlarem del finançament que és d’allò que
bàsicament s’ha parlat avui en aquesta comissió i direm que és
veritat, els doblers no sobren, però hem de reconèixer que tenim
un increment que nosaltres xifram en uns 17.000 milions de
pessetes, més d’allò que va gastar l’Insalud l’any passat en
aquesta comunitat autònoma, arribant a un finançament de

102.000 milions de pessetes, sense comptar amb el fons que la
seva Conselleria de Salut també ha mencionat de desplaçats,
per primera vegada hem tengut en compte el turisme a les
nostres Illes. Amb aquest increment de 17.000 o 14.000 m’ha
semblat entendre que deia la Sra. Consellera xifrant la despesa
sanitària de l’Insalud de l’any passat en 88.000 milions de
pessetes, amb aquest increment i aquest finançament podem fer
front i ho reiter, a la despesa corrent i a les inversions que
l’Insalud tenia programades en aquesta comunitat autònoma.
Hem referesc, com s’ha dit aquí per altres grups polítics, la
reforma de Son Dureta, l’Hospital d’Inca, l’Hospital de Maó,
reforma de Ca’n Misses, totes les situacions que tenia previstes
per a l’atenció primària. 

Aquests 30.000 milions de pessetes que vostès parlen i
demanaven per a inversions, no és veritat que el ministeri no
els hagi enviat, el ministeri els ha xifrat dins aquests 102.000
milions de pessetes, perquè això els 30.000 milions de pessetes
no es gasten en un any, Sra. Consellera, sinó que és una
despesa plurianual que suposa més o manco uns 4.000, 5.000 o
6.000 milions per cada any. Per tant, jo crec que amb un
increment de 14.000 o 17.000 milions de pessetes, el que
vulguem, crec que es poden afrontar aquestes inversions. Torn
a repetir, això sí, sempre i quan la gestió sigui eficient.

Bé parlant de les inversions, Sra. Consellera, m’agradaria i
a més també s’ha parlat aquí de l’Hospital d’Inca avui i vàrem
tenir ocasió d’escoltar-la en una interpelAlació presentada per
un company meu en el plenari sobre l’Hospital d’Inca, li vull dir
que si vostè pot posar en marxa aquest hospital en poc temps
és perquè des del ministeri ja ha vengut enllestit i perquè també
li han enviat els doblers, com li he dit les inversions han estat
previstes dins el traspàs de competències. A més vostè també
s’ha oblidat dir que hi hauria un increment durant dels tres
primers anys del PIB al consum, la qual cosa més o manco és
un 5%, segons el Sr. Conseller d’Hisenda, Sr. Mesquida, no
són paraules meves, ell mateix va dir que fins i tot un 5% es
quedaria curt.

Per una altra banda també ens fa gràcia sentir com aquí
s’està parlant de dèficit històric, quan realment aquest dèficit
històric qui realment té la culpa el Partit Socialista, Sra. Salom,
Partit Socialista que quan governava el darrer any que va
governar a Madrid va gastar a Balears 55.000 milions de
pessetes, l’any passat vostè ha xifrat en 88.000 milions de
pessetes la despesa de l’Insalud governat pel Partit Popular.
Per tant, un increment de més d’un 60% que s’ha produït amb
el Partit Popular i s’ha produït aquest increment perquè
precisament el Partit Socialista Obrer Espanyol no va fer cap
esforç cap a les Illes. Per tant, dèficit històric que només vostès
tenen la culpa.

Per altra banda i per acabar de parlar del tema del
finançament, hem de dir que també ens fa molta gràcia sentir
com es parla del xantatge quan es vincula l’assumpció de
competències de sanitat al finançament autonòmic general,
perquè ara justament no ho duc, però hi ha una esmena del
Partit Socialista que és idèntica literalment a la del Partit
Popular, el Partit Socialista el mes de juliol, si no m’equivoc,
quan es va signar el sistema de finançament general, també va
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acordar que així es faria, que les competències sanitàries anirien
vinculades al sistema general de finançament. Per tant, és pura
demagògia dir que això ha estat un xantatge.

Però bé, parlarem de les actuacions del Govern en relació a
aquesta assumpció de competències, abans d’assumir-les
abans de dia 1 de gener, ja ho he dit altres vegades, el que va
fer el Govern d’aquestes Illes va ser representar una òpera bufa
i res més, aquest Govern sabia que assumiria les competències,
però bé li va agradar jugar al joc “Madrid me mata” es veu que
és el que més li agrada durant aquests tres anys que du
governant i prova d’això, aquest Govern sabia que rebria les
competències perquè era bo i perquè a més Madrid des del
Partit Popular havia fet un esforç important i venien ben
dotades les competències i és que l’endemà vostès ja tenien el
logotip fet, l’endemà a la direcció territorial de l’Insalud varen
el logotip d’IB-SALUT, per cert IB-SALUT encara no existeix,
li ho torn a repetir, pot emprar el nom d’IB-SALUT, però
jurídicament IB-SALUT no existeix i pretenen crear a través de
la Llei de (...) que encara no ha entrat en el Parlament. Per tant,
poden emprar el logotip, però quan parlen d’IB-SALUT és un
logotip, no és res més. Com li deia, l’endemà de tenir les
competències ja varen penjar el logotip, per tant, és perquè ja
sabien que l’havien de rebre. També ens fa gràcia la Consellera
de Salut que el mes de desembre deia que aquests 102.000
milions de pessetes eren totalment insuficients i el dia de signar
l’acord de la comissió mixta va dir que eren moderadament
satisfactoris.

Però en definitiva parlem de les actuacions que ha duit
endavant el Govern després d’assumir aquestes competències
que és més important, la resta forma part del passat, una cosa
és rebre les competències i una cosa molt distinta és saber-les
gestionar. I parlant d’aquestes actuacions, la veritat és que 10
minuts, que crec que és el temps que jo tenc, no em basten,
però la impressió del Partit Popular resumint és que totes i cada
una de les actuacions que ha duit a terme aquesta conselleria
han estat marcades per la improvisació, no sabien el que rebien
i encara crec que no saben que tenen a les mans. Crec que puc
afirmar i no per impressió personal, sinó fins i tot gent
relacionada, colAlectius i professionals de la sanitat pública de
les Illes així ho diuen, crec que estan desbordats, no sabien el
que rebien i encara no saben que han rebut. No fan ni les
antigues competències que tenia la conselleria, ni saben com
fer-ho amb les noves competències i li demostraré Sra. Salom,
perquè després vostè em diu que dic mentides, però jo l’únic
que faig és donar-li arguments. El Pla socisanitari, que era ja de
la seva competència, encara no l’ha presentat. El Pla de salut
que va dir que presentaria, tampoc l’ha presentat encara. La Llei
de drogodependències, encara no l’ha presentat. Tot això eren
antigues competències i no ha fet absolutament res, va
desbordada.

Respecte les noves competències, la primera passa la més
important, la que apuntava el Sr. Gascón, és la Llei de salut, una
Llei de salut que en aquesta comunitat no saben ni si existeix,
ni si la faran, no la faran, una Llei de salut que altres comunitats
autònomes ja tenien prevista abans de rebre les competències
i que altres comunitats autònomes quan varen rebre les
competències amb un mes la varen tenir feta. Nosaltres aquí a

Balears, ni tan sols sabem si existeix un projecte de llei, sabem
que circula un esborrany de projecte de llei, perquè s’ha fet
arribar a associacions, que per cert creim que el Partit Popular
hauria pogut ser un dels destinataris, crec que també podem dir
alguna cosa. Però bé ja ho discutirem quan entri en el Parlament
al llarg de la seva tramitació parlamentària. Bé com li deia, és
una Llei de salut que encara no sabem ni com serà, ni res, ara si
hem de fer cas a l’esborrany que circula per la societat, Sra.
Salom, em sap molt de greu però li he de dir que he de posar en
dubte la seva capacitat per gestionar aquestes competències,
perquè té moltes mancances, suposam que això ho solucionarà
abans d’entrar en el Parlament.

Però per acabar direm que les úniques actuacions que ha fet
aquesta conselleria, després d’haver rebut aquestes
competències de sanitat, ha estat cessar fulminantment càrrecs,
persones que havien colAlaborat amb el Partit Popular, sense
tenir en compte la seva professionalitat, sense tenir en compte
si hi havia projectes ja començats, que no es podien tancar així
de qualsevol manera, per cert això creim que ha estat la causa
que nosaltres, segons m’han comentat, hem estat l’única
comunitat autònoma que ha demanat una pròrroga del període
de transició que s’havia xifrat en tres mesos prorrogables a sis
mesos, m’havien comentat, vostè ja em dirà si és així, o no,
segurament m’ho negarà, no m’estranya si cessen sobtadament
els càrrecs, perquè és lògic si es romp de cop, després no sap
per on ha de començar. Com li deia les úniques actuacions que
han fet ha estat cessar càrrecs, nomenar un gran quantitat
d’alts càrrecs, que encara no saben quines funcions tenen,
vostè em parlava del contingut de les seves funcions, han fet
tres decrets, el primer canviava l’estructura de la conselleria,
després es deien de manera general les funcions dels nous
directors generals, després parlava dels altres càrrecs i es
concretava un poc més, però no està molt clar quines funcions
tenen cada un d’aquests càrrecs. Han ampliat l’estructura de la
Conselleria de Salut i m’agradaria saber per què, estic parlant de
la conselleria, no del Servei Balear de Salut, és lògic que hi hagi
una modificació i un augment de càrrecs, no tants, però és
lògic, però a la conselleria hem trobat que d’una direcció
general, la Direcció General de Sanitat, han tret tres direccions
generals, la Direcció General de Planificació, d’Acreditació i
Avaluació i de Farmàcia, tres direccions generals que tenen les
mateixes competències que tenien abans, no han canviat amb
les noves competències de sanitat, per tant, no entenem perquè
d’una s’han tret tres direccions generals i en canvi...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Castillo, vagi acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Acab tot d’una Sra. Presidenta. Han fet totes aquestes
actuacions i en canvi no han dit absolutament res d’un tema
important com és el professional vinculat a la sanitat pública,
no han dit res, li ho he demanat en varies ocasions, per exemple
quin règim jurídic tendria aquest personal, si seria un personal
estatutari, si seria funcionari, laboral, etcètera, vostè mai m’ha
sabut dir res. No s’han fixat en el professional que és el gran
oblidat per aquest Govern d’esquerres, no han dit res, bé avui
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m’ha dit que la forma de gestió serà la directe, bé sempre ho han
dit, però al final no han fet res en aquest sentit, fins i tot vostè
arriba a dir que havia presentat una esmena a l’acord de la
comissió mixta perquè li permetessin canviar el model de gestió
de fundació i que des de Madrid no li havien deixat, això Sra.
Salom és una mentida, perquè vostè té la majoria al patronat i
pot fer el que li vengui en gust.

En definitiva i resumint, consideram que aquest procés de
negociació ha estat un fracàs per part del Govern d’esquerres
i respecte la gestió li estam donant un període de confiança,
normalment la costum és donar uns 100 dies davant un nou
Govern, però esperam que canviï la seva actitud i que la seva
gestió no sigui simplement nomenar càrrecs i fer una gran
campanya de publicitat, li demanam que defineixi el model
sanitari i que es fixi més en el ciutadà.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Per donar contestació a les preguntes
i observacions formulades té la paraula la Sra. Consellera de
Sanitat. 

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Començaré amb el torn de
respostes, vagi per endavant que intentaré contestar-les totes
i si em deix res al proper torn de paraula que tengui intentaré
contestar-ho.

El Sr. Alorda ha fet una precisió que a mi, a la meva llarga
exposició, no m’ha donat temps i que ha quedat palès que jo no
estic contenta que hagi quedat en el Diari de Sessions
d’aquesta compareixença, perquè la veritat és que el Sr. Alorda
i jo mateixa i tot el Govern hem passat i així ho vaig fer veure
l’altre dia en el plenari de sessions que tant de protocol Matas
o Romay Becaria que seria una bestreta l’Hospital d’Inca, el Sr.
Romay Becaria posava 1.000 milions de pessetes damunt la
taula i jo en aquell moment vaig du tots els retalls de premsa,
que mai ha trobat aquesta consellera, la veritat és que vostè ho
ha qualificat com un engany, jo crec que això és minvar
l’adjectiu perquè realment la paraula que hauríem d’emprar és
més grossa envers el que ha passat als ciutadans en aquest fet
concret.

També el Sr. Alorda m’ha fet una observació que ja he
anotat i és que és veritat quan l’autogovern té transferències en
sanitat i té altres tipus de transferències i es converteix en un
autogovern de veritat, les necessitats i els ciutadans s’apropen
més a totes les institucions i ja li puc assegurar que estic sentit
des del primer dia, amb totes les pressions, de totes les
mancances i l’oblit que històricament Sr. Alorda, aquesta
comunitat autònoma ha patit. O sigui que li puc assegurar que
de forma diària, barriada per barriada, poble a poble i illa a illa ja
som conscient de totes les necessitats diàries a mig i llarg
termini que tenim. En aquest senti li don també les gràcies pel
seu marge de confiança, de la mateixa manera que jo ahir estava

reunida amb sis associacions de sis barriades de Palma, les
quals hem contaven les seves penúries sanitàries que feia que
sofrissin històricament i que també per part de tots els
presidents hem varen donar el mateix marge de confiança,
tenien ben clar que allò que no s’havia arreglat en 10 i 12 anys
era molt difícil arreglar-ho en dos dies, encara que em deixaven
ben paleses totes les necessitats.

El Sr. Alorda ha fet una precisió, li agradaria poder-se
comparar amb els països escandinaus, a mi també, no només
amb els països escandinaus, Sr. Alorda, crec que em
conformaria amb Navarra i el País Basc, li he de dir la veritat, no
cal anar massa lluny. En aquest sentit li puc assegurar que si
ens comparam, no amb els països escandinaus, sinó amb
Navarra i País Basc, tota la transferència sanitària de totes les
comunitats autònomes, no només la d’aquí, realment han estat
magres com vostè ha dit, molt magres, tan magres que li he de
dir que la meva moderada satisfacció a altres comunitats
autònomes és realment un disgust molt gran i amb això no hi ha
colors Sr. Alorda, perquè tothom defensa els seus ciutadans i
li he de dir per exemple que una comunitat autònoma com
Múrcia que es va veure molt perjudicada, quan la Sra. Ministre
es va voler fer a principi de gener la fotografia de les
transferències, el conseller de Múrcia ni tan sols va anar a
Madrid, perquè no tenia cap gana de fer-se fotos, ni cap rialla,
perquè el que tenia era una bona decepció i ho puc dir perquè
ell ens ho va dir així a tots i estava tan enfadat que ni tan sols
va voler aquest temps que totes les comunitats autònomes hem
acceptat la corresponsabilitat amb ambdues institucions,
Múrcia va tirar enrera i va dir que no necessitava res de Madrid.

Quan jo he parlat del tema de la subrogació de les
fundacions, Sr. Alorda, em referia com tothom sap perquè a més
ho dit moltíssimes vegades i està així en el pacte de Govern, el
model de fundació no es preveu com el model de gestió per als
nostres hospitals, aleshores quan jo he explicat a la meva petita
introducció i el petit discurs que hi havia alguns elements que
ens subrogaven i acceptàvem i aquest no era senzillament
perquè des del primer moment estam estudiant des de tots els
àmbits, tan des de la pròpia conselleria com els de Presidència
com els que necessitam externs perquè això pugui ser una
realitat, tenim confiança en poder tornar enrera el model de
fundació, no volem aquest tipus, i farem i estudiarem totes les
passes que siguin necessàries. Sóc optimista, perquè li he de
dir, Sr. Alorda, que era del tot improbable amb els papers
mullats que ens varen deixar a l’altra legislatura que els nostres
treballadors passassin al nou hospital voluntàriament,
passassin a l’hospital de Son Llàtzer. Era de veritat una batalla
que des del primer moment, des de Madrid ens ho deien, des de
l’Insalud i des del Ministeri ens deien que això era impossible,
i que tendríem contestacions per tota Espanya, i la veritat és
que ens hi vàrem posar de valent, vàrem demanar totes les
ajudes necessàries, i al final vàrem arribar a un acord
consensuat amb les dues parts, no hi ha hagut cap protesta per
cap part, perquè legalment s’ha fet com s’havia de fer, i el
nostre personal de GESMA ha pogut passar, el que ha volgut,
a l’hospital de Son Llàtzer.

Per aquest mateix motiu també pens que el tema de les
fundacions es podrà tornar a fer una relectura del que ens han
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deixat, i trobar la via judicial apropiada per poder rectificar. De
totes formes li he de dir que, no sé si vostès ho han recordat, ja
que estàvem en plena negociació de transferències, no ens va
parèixer gens adequat que la Sra. Ministra imposàs a aquest
hospital, quan s’estava negociant des de feia nou mesos
enrere, un tipus de consorci per a aquest model de gestió
d’aquest hospital de Son Llàtzer, i no sé, un dia a Calahorra va
tenir un malson, i es va aixecar un matí i va fer les declaracions
que ella imposava. O sia que aquestes imposicions són pròpies
d’un govern autoritari.

El Sr. Gascon em va una observació, dient que efectivament
no és, amb les seves paraules, una transferència dolenta, i que
ell ho explica, i diu que de cara a l’activitat no està bé mesclar
els doblers d’infraestructures amb activitat. Això no s’hauria de
fer mai, Sr. Gascon. La despesa corrent mai no s’ha de mesclar
amb les inversions; això és la primera regla que un ha d’estudiar
quan gestiona. Però el que està clar és que aquest govern, tal
com vostè, crec que era vostè que ho expressava, ho ha fet amb
altres conselleries, i ho ha fet amb educació, i totes les
conselleries, i el Govern ha fet una aposta valenta perquè es
poguessin fer escoles, escoletes, instituts necessaris per a
aquesta comunitat autònoma, de la mateixa manera també
aquest govern, que la Sra. Castillo diu d’esquerres...; jo no sé
si ens vol fer una ofensa, però aquí no ofèn ningú. Estic
encantada que repeteixi de forma reiterada “aquest govern
d’esquerres”. Per a aquest govern d’esquerres, Sr. Gascón, com
vostè sap molt bé, el més important és educació i sanitat,
perquè són els pilars d’una societat de benestar. Aleshores li
puc assegurar que farem tot el que s’hagi de fer perquè puguem
anar complint tot el que s’han oblidat els altres. De veritat que
no em cau cap anell, i ho he dit moltes vegades, ho he dit en
comissió, ho he dit a Plenari, que si la història era de dues
legislatura o (...) de quatre. És veritat que aquesta comunitat
autònoma mai no ha estat estimada per cap Govern central,
sempre hi ha hagut diferències, però també he de reconèixer
com vostè, Sr. Gascon, que mai com en aquestes dues darreres
legislatures, eh? Ha esmentat, i hi ha hagut oblits grossos, però
com en aquestes dues legislatures, i en aquest darrer tancament
de la finançació de la comunitat autònoma com les
transferències sanitàries, la imposició de l’esmena que
vinculava una cosa amb l’altra, convendrà amb mi que és un
altre acte dictatorial d’aquest govern central, un més.

Em demana el Sr Gascon si també en aquesta legislatura la
llei de salut serà aprovada. Jo li podria dir afirmativament que
així serà, hi estam fent feina de valent. De veritat que en aquests
moments l’esborrany l’estam passant a tots els colAlectius que
p ertoca, estam fent els tràmits que marca quan s’ha de treure
una llei. Està més endarrerida que la llei de drogues, però
efectivament aquesta llei pensam treure-la en aquesta
legislatura, perquè és molt necessària una llei de salut com la
que estam dissenyant. És una llei que serà capdavantera. A les
altres comunitats autònomes hi ha diversos decrets i hi ha
diverses ordres, i nosaltres hem fet una llei allà on les altres
comunitats autònomes sols tenen línies o decrets, i jo crec que
serà un bon instrument, com han de ser les lleis, perquè
nosaltres quan feim les lleis, Sr. Gascon, les feim per complir.
N’hi ha d’altres que quan fan lleis, per exemple la Llei de règim
especial de les Illes Balears, és paper mullat, com el protocol

com l’hospital d’Inca, com el 50%, com tantes i tantes coses
que, jo no sé, m’hi entretenc una estoneta perquè també em
dóna satisfacció poder recordar aquí, per si qualcú ha perdut la
memòria, però efectivament les lleis hauríem de poder anar a
algun tribunal a protestar, o a algun jutjat a denunciar que
efectivament des de l’any 98 tenim una llei aprovada a nivell
estatal, i que no es compleix en cap punt ni cap coma, sinó que
no ha entrat mai en vigor. Per això no feien falta tantes alforjas,
com diu el refrany castellà.

Quant a la darrera intervenció, bé, ja em té acostumada la
Sra. Castillo que amb els seus adjectius és despectiva cap a la
meva persona o cap al meu president; però jo el que li puc
assegurar és que, i així és ben cert, que a més hi va anar a
Madrid un president, que va ser el president d’Astúries, va ser
l’únic que va anar a veure el ministre Montoro. Tots els altres
varen fer feina, com nosaltres mateixos, dia 23, dia 24, dia 25 de
desembre, no vàrem tenir ni un sol dia de festa, vàrem estar
permanentment en contacte amb el Sr. Beteta, secretari
d’Hisenda, amb el Sr. Montoro; i la veritat és que també teníem
contacte amb altres comunitats autònomes, com podien ser les
socialistes, i també amb algunes del PP, i la veritat és que vàrem
arribar a la conclusió, tots, no només aquesta comunitat
autònoma, que no pensaven obrir de cap de les maneres el que
nosaltres reivindicàvem, i altres comunitats autònomes, que era
el tema de les infraestructures, que en aquest cas, en aquesta
comunitat autònoma, com jo ja he dit a la meva primera
exposició, era tan greujós.

Per una altra banda la Sra. Castillo em parla de l’increment
del PIB, el consum, etcètera... No, em diu que jo no he dit res,
no. El que passa és que la Sra. Castillo quan jo parl no
m’escolta. Aleshores jo tornaré a repetir, exactament, perquè
així almenys quedi en el Diari de sessions el que jo he dit a la
meva primera exposició: A la meva primera exposició he dit que
aquest augment, afegit a l’actualització anual en base al
creixement del producte interior brut, però que per imperatiu
legal serà com a mínim del 5% en els dos primers anys, més els
recursos que correspondran a la nostra comunitat autònoma del
fons per a atenció a desplaçats, turistes o immigrants, fa que
puguem contemplar amb un cert optimisme la perspectiva de
realització del nostre model de salut. O sia, que jo li pregaria,
Sra. Castillo, que quan jo parl vostè prestàs una mica més
d’atenció, i tengués més interès, i aleshores també jo crec que
tots els que estan a la sala ens ho agrairien, perquè repetir les
coses, quan una ja les ha dit, doncs la veritat és que no és la
manera de fer-ho.

Bé, ha fet eslògan sobre el Madrid me mata i aquestes
coses. Jo crec que he estat una persona que no he fet
victimisme, perquè no m’agrada. Des del primer moment he
sortit dient que aquestes transferències eren moderadament
satisfactòries, o sia, jo hagués pogut sortir, m’hagués pogut
obrir les carns, m’hagués pogut crucificar a Lluc, i dir que era
un desastre tremend, però jo mai no he fet això, perquè tenc
responsabilitat i sóc una persona lleial. Però com que hem
analitzat amb tot l’equip de la Conselleria, i totes les persones
que ens han pogut ajudar també des de fora, com que aquest
tipus era raonablement acceptable, bé, doncs jo sempre a tots
els diaris, que els tenc tots, sempre he dit el mateix.
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Bé, quant al logotip, jo som farmacèutica, jo sé que vostè és
advocada, o missèr, no? Vostè em diu no sé què del logotip,
que només tenc un logotip. Bé, miri, no hi ha cap logotip que
existeixi judicialment. Això ho hauria de saber vostè molt millor
que jo, perquè per això és misser, i per això jo sóc farmacèutica.

I quant a les crítiques, que no fa res aquest govern, jo què
vol que li digui? Miri, per començar, els professionals nostres
el primer que han fet ha estat millorar la nefasta taula salarial
que ens havien deixat els altres. Hem posat a l’Hospital de Son
Llàtzer 3.000 milions de pessetes damunt la taula, perquè
efectivament les taules salarials que ens vàrem trobar eren no
xereques, eren molt dolentes, i ha estat el primer que hem hagut
de fer, i que a més en aquest sentit ahir vaig estar a l’Hospital
de Son Llàtzer, i li puc assegurar que els professionals estaven
encantats de l’acció que havia tengut aquest govern.

També, com que ha parlat un poquet de premsa, que a més
vostè diu que aquest govern, que sempre es queixa, i Madrid
me mata, i no era adequada la finançació, jo no em puc estar de
recordar aquí que dia 19 de desembre de l’any 2001, al diari El
mundo, aquí el pot veure, jo li llegiré textualment: “Desde el PP
el exconseller de Sanidad, Francesc Fiol, i la portavoz para
asuntos sanitarios, Aina Castillo, defienden, sin renunciar a
mejoras deseables y necesarias, que la datación prevista por
el Ministerio de Hacienda para las transferencias satisface
tanto el gasto corriente como las inversiones”. Això ho deia
vostè, i deia que amb aquests 100.000 milions de pessetes,
perquè després varen ser 102, però quan ens anàrem a la darrera
comissió tècnica vàrem sortir, també li mostraré, perquè he duit
tota la premsa, que el Sr. Beteta, i no em record ara de l’altre
nom, del senyor que ens acompanyava a la comissió, vàrem
posar damunt la taula al voltant de 100.000 milions de pessetes,
i el primer que vaig demanar és que si aquest “al voltant” volia
dir que podien ser 98. I efectivament em va dir que podien 97,
98, i fins i tot 95; o sigui..., més aviat eren de menys que de més.
Al final tothom sap que s’ha aconseguit 102, més la despesa de
les possibles contractes i factures que s’hagin anat originant
als darrers temps, que n’hem trobat moltes, d’aquestes de
p ressa corrents, del darrer mes. I bé, aposta també diu que això
està tan malament. Doncs miri, al Diario de Mallorca, dijous
dia 27 de desembre, llegesc textualment: La diputada del PP
Rosa Estaràs consideró que el acuerdo alcanzado para el
traspaso de la sanidad prevé unas competencias bien
dotadas, ya que la comunidad pasará a disponer de unos
15.000 millones de pesetas más para el gasto sanitario que el
presente año” etcètera. O sia que vostè, el Sr. Fiol, la Sra. Rosa
Estaràs, i tots vostès, abans es donaven, com es diu en castellà,
amb un canto en los dientes , amb al voltant dels 100.000
milions que hi havia en aquestes dades. Aquí una altra vegada:
“la diputada del PP” -això és del Diari de Balears- “al Congrés,
Rosa Estaràs, ha afirmat que l’acord estava tancat abans de la
reunió, i destacà que Aznar compleix les seves promeses, en
transferir la sanitat a les deu comunitats que encara no la
t enien, independentment del seu color”, etcètera; ressaltar que
estava molt contenta.

Després la Sra. Castillo, i m’estranya, el que passa és que no
m’escolta mai quan jo parl, o quan jo intervenc, perquè ho he
explicat moltes vegades aquí, i tots els que estan presents

segurament m’ho han sentit, em critica que hagi modificat
l’esquema de la Conselleria, que tenia una direcció general de
Sanitat, i que ella troba que amb una direcció general de sanitat
ja n’hi havia prou. Jo ho he dit mil vegades, ho diré mil vegades
més, i així tira-tira vostè s’ho anirà aprenent qualque dia, jo no
deix de pensar que qualque dia s’ho arribarà a aprendre. Miri:
érem l’única comunitat autònoma, l’única, que sols tenia una
direcció general de Sanitat, sense transferències, fossin del PP,
fossin del PSOE, fossin de qualsevol partit independent o
regionalista, del que vostè vulgui, l’única comunitat autònoma
que tenia una direcció general de Sanitat era les Illes Balears.
Què ocasionava això? Doncs, miri, que funcionaven vostès
molt malament, i que jo he hagut de funcionar durant dos anys
i mig també fent moltíssima de feina tots, el triple, perquè ens
havíem de multiplicar pel que ja tenien altres conselleries. La
que menys, abans de transferències, Sra. Castillo, perquè vostè
convendrà amb mi que després de les transferències la feina
s’ha multiplicat per dos, per tres i per deu. Però si abans de
transferències ja hi havia comunitats que tenien, com a mínim,
tres direccions generals, que és el que hem posat, jo aquí ja no
m’aturaré a posar ni a explicar-li el que han posat altres
comunitats autònomes del PP, perquè vostè ho pot mirar, vostè
pot anar a qualsevol memòria i veurà el que ha fet Madrid, pot
veure el que ha fet Cantàbria..., pot veure el que han fet
qualsevol dels seus. No només s’ha de fixar en el que ha fet
aquesta, perquè per dissenyar la Conselleria de Salut, el que
hem fet ha estat estudiar profundament tots els canvis i totes
les direccions generals que tenien les altres comunitats
autònomes, perquè un aprèn de l’experiència dels altres, tant si
són del PP com si són del PSOE, i aleshores, davant
l’experiència dels altres, nosaltres hem estat jo crec que senzills,
no hem fet desplegaments com Madrid, sinó que hem posat el
que tenien les altres comunitats autònomes, les conselleries de
sanitat abans de les transferències sanitàries. 

Després torna a parlar del cessament de les persones del PP.
Miri, jo li recoman que miri -no l’he duita, perquè no m’he
pensat que avui em pogués sortir amb aquestes- els problemes
que ha tengut el Sr. Conseller de Madrid, que a més és
company de taula en el Consell Interterritorial meu, perquè
precisament ha aprofitat el canvi per fer tots els cessaments que
li ha donat la gana, perquè per això és conseller de Madrid, i jo
li alab el gust, si tenia gerents que no li agradaven, doncs els ha
canviat bàsicament tots. Sé que ha tengut molts de problemes
amb el Partit Popular, però ell ha exercit el seu dret; i jo li he de
dir una cosa: vostè troba que jo he estat sectària i aquestes
coses. Doncs miri, no ho he estat, sectària, simplement he fet
els canvis que jo he pensat que eren oportuns, les persones
que ja estaven amb el PP i pens que són bones gestores les he
mantingut, i les persones que jo pensava que nosaltres teníem
de millors, doncs les he canviat, així de senzill, com fa qualsevol
conseller a tota Espanya i a qualsevol comunitat autònoma. 

I ja em pareix que res més per avui, Sra. Presidenta, i moltes
gràcies per la seva atenció.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica poden
intervenir els grups que vulguin, i recordam que correspon en
aquest cas cinc minuts com a màxim als diferents grups. 

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra Consellera també per
la contesta que ens ha donat, i per expressar-li també un poc,
evidentment, el nostre suport, i que no confiï que tothom està
amb la mateixa actitud. La tristesa que ens posa que hi hagi
encara còmplices a les Illes Balears d’una espoliació, d’una
situació que no és correcta, i que sigui justificada, i que se li
donin a més les possibilitats a l’altre interlocutor de donar per
bona una xifra, perquè n’hi ha, i un percentatge molt important,
i que representen una quantitat important de ciutadans que ja
donen per bona una xifra inferior, certament és una manera de
negociar i d’anar pel mig bastant incomprensible, tenint en
compte quines són realment les prestacions sanitàries que
tenim al país, que pareix que és que hi ha poc hàbit d’anar a
Son Dureta, o d’anar a Menorca, o d’anar a Eivissa, i conèixer
realment quines són les prestacions sanitàries reals que tenim
dins la sanitat pública del país. Francament, en aquestes
alçades encara justificar aquesta situació, més enllà de donar
per bo, perquè no queda més remei, perquè no queda més
remei, el que s’ha arribat, si no bravejar-ne, ens pareix realment
trist que encara es doni aquesta situació. Per cert, evidentment
nosaltres aspiram, i procuram donar referents per no quedar
només tancats dins el dret comparat de les comunitats
autònomes, però també nosaltres les d’Euskal Herria i el País
Basc i Navarra, funcionant amb concert econòmic, crec que
realment fa anys que ens van molt per davant, i nosaltres hi
tenim el mateix dret, absolutament el mateix dret i les mateixes
condicions objectives per poder gaudir d’aquesta sanitat. I hem
de participar i hem de contribuir perquè els altres també hi
puguin arribar. Però el fet de nosaltres objectivament tenir les
condicions i no gaudir-ne, i haver de bravejar senzillament
perquè ara se’ns ha colAlocat a la mitja, sense reconèixer en
absolut el greuge històric, la veritat és que ens pareix molt greu.
I ens pareix molt greu que s’apunti que hagi pogut ser a través
d’un fracàs en la negociació, nosaltres estam convençuts que
no ha estat així, i que fins i tot el Partit Popular hagués pogut
donar més, ho deia el Sr. Rodrigo Santos mateix, “és que si
s’hagués negociat millor, el PP hagués donat més. 

És a dir, tenir un partit, que no sé ben bé per què serveix
tenir-lo a les Illes Balears, si després pot dir que l’Estat hagués
donat més si hi hagués anat el president allà, o qualsevol cosa
d’aquestes característiques tan puerils. Francament sona trist,
el poc sentit institucional que s’ha de tenir per dir que si
s’hagués negociat d’una altra manera haguessin arribat més
doblers, o que la culpa que no s’hagin aconseguit sigui del
propi país. Sempre culpant a les pròpies Illes Balears, cosa que
al Partit Popular d’altres anys vàrem coincidir molt amb ells que
això no era així, ara veig que realment han canviat molt molt el
cantet, i és realment molt desagradable veure el nivell de
degradació que ha tengut l’argumentació en aquest sentit. Però
sobretot per una cosa, i vostè ho apuntava, jo crec que és molt
important que en quedi constància: És absolutament fals

qualsevol plantejament que hi ha inversions. És absolutament
fals i un frau intentar enviar aquest missatge, o és un
desconeixement complet de com s’han calculat els 102.000
milions de pessetes, d’on surt que no té res a veure amb el cost
efectiu, i per tant, si hi hagués hagut Son Dureta fet, si hi
hagués hagut Inca fet, si hi hagués hagut Maó fet, com havien
d’estar fets si hi hagués hagut una bona gestió, que ara tant es
reclama, els doblers haguessin estat els mateixos.

Per tant, no s’entén i és una absoluta falAlàcia parlar que els
doblers de les inversions estan inclosos aquí, perquè els
mateixos doblers si això hagués estat fet, haguessin arribat els
mateixos. Per tant, jo crec que el primer que s’ha de fer és dir les
coses pel seu nom, i no intentar enviar missatges confusos a la
ciutadania. Si els 7.000 milions de pessetes que vénen de més,
14.000, els que siguin, ja els haguéssim tengut fa 10 anys,
haguessin vengut exactament els mateixos amb el càlcul que se
n’ha fet. I si no, que ens digui la Sra. Castillo, o li demani vostè
si té ocasió, com ho hagués fet d’altra manera, tal i com venien
donades les bases de la negociació. Jo crec que això és molt
important mantenir-ho, perquè si no, hi ha un engany als
ciutadans en tot el que s’està dient respecte d’Inca, respecte de
Son Dureta, i respecte com s’han negociat les transferències.

Per l’altra banda, també saludar l’anunci que ens fa de la llei
de salut. Insistesc, possible des del 83. Aquí sí que vàrem
coincidir amb el Partit Popular també un temps, un temps quan
parlàvem de Madrid coincidíem amb el Grup Popular, jo faig
memòria històrica, que era quan dèiem que dins l’article 10 de
l’Estatut quan es parlava de sanitat donava peu, per exemple a
fer un pla d’ordenació sanitària. Es va fer el 87. Nosaltres estam
convençuts que amb el mateix títol s’hagués fet una llei. És,
curiosament, jo no sé si vostès han reparat mai, quan calculen
tots els dels estatuts d’autonomia del 143, repararan que hi ha
tres paraules a l’article 10 del 83 que no estaven en els altres
estatuts d’autonomia. Una és sanitat, l’altra és litoral, i l’altra és
turisme. Aquestes tres paraules, a totes les del 143 no hi són,
als altres, i hi són al nostre estatut. Realment en vàrem treure
poc profit, però de ser-hi, hi eren. De totes maneres, allò que no
es va fer en tots aquests anys, nosaltres també pensam que és
oportú, és necessari i és convenient que regulem des de
l’autogovern, des de la possibilitat que tenim, de regular
aquestes matèries. I en qüestió també afrontar els temes
organitzatius per ventura per llei. Dóna molta tranquilAlitat i
molts d’avantatges. Pensi el que acaba de fer l’Insalud amb el
personal interí, que evidentment s’ha passat, o ha canviat la
Llei de funció pública, i tot el que ha volgut fer per l’accés als
funcionaris, senzillament perquè tenia un problema puntual i
l’ha resolt amb una llei ad hoc. Crec que tal vegada no s’ha de
descartar una fórmula semblant, a dins una llei general de
sanitat, per reconduir tot el camí, i fer-ho a través de plans, fer-
ho a través de convenis, fer-ho a través dels acords, tal i com
s’ha fet, que sempre és interessant, i jo crec que ha estat exitosa
la fórmula que s’ha trobat, però l’empara legal sempre dóna,
crec, més cobertura, més tranquilAlitat a tots els operadors.

Per últim, compartir plenament el que ha apuntat de les
fundacions. A nosaltres també és un sistema, com sap, que no
ens sembla oportú, però vaja, ens sorprenia que era, manteníem
que en el mes de gener no se subrogaven. Entenem que
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d’entrada participam, amb els ets i uts que teníem, i el que li
demanam és això, un esforç i un treball, sabem que té una
agenda ara i una quantitat de reptes extraordinària, en som ben
conscients, però que aquest camí cap a la unitat de la gestió
ens sembla molt important i prioritari per al colAlectiu també al
qual afecta, i per la mateixa eficàcia del sistema.

Per tant, amb tota la confiança, amb el suport, també amb la
complicitat i amb el saber la dificultat amb la qual vostè
s’enfronta, amb tota la confiança i el suport que li pugui donar
el nostre grup, vagi treballant, i per descomptat sabem una
cosa: si ho fes molt malament ho faria millor que l’Insalud. Per
tant, endavant i fora por. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Gascon.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. El nostre grup no sol tenir per
costum en aquesta comissió fer una segona intervenció,
després d’una compareixença, d’una consellera en aquest cas.
Però és que avui jo he de dir que aquest diputat ha vist la llum,
Sra. Consellera, ha vist la llum de la veritat en aquest moment,
i crec que hem d’agrair profundament al Partit Popular la seva
gestió sanitària a les Illes Balears i la seva transferència que
tant benèvolament ens han concedit. Sra. Consellera, jo no puc
fer altra cosa que lamentar, doncs, la seva gestió i la del
president del Govern, que no va anar a Madrid, el Sr. Matas no
hi va anar per educació, però tenia un bon correu electrònic. El
Sr. Antich no. Teníem 55.000 milions l’any 96, ara 80 i busques
mil. No té cap importància que s’acabés Manacor i s’hagués
d’obrir. Tampoc no té cap importància que el 16 de gener del 96
es posés la primera pedra de Son Llàtzer. L’última la varen posar
el 17 o el 16 de desembre, a corre-cuita, sense tenir l’hospital
acabat. 

Per açò jo crec que avui he vist la llum, he vist la llum
perquè he recordat de sobte aquell protocol d’intencions que
ens varen fer l’any 98, amb el qual s’havia de fer un hospital a
Maó, un hospital a Inca, cofinançat, açò està clar, a Son Dureta,
una acció sociosanitària brutal que no s’havia fet mai pels seus
antecessors, que no eren ells, evidentment. Inca no s’ha fet,
Maó no s’ha fet, Son Dureta no s’ha fet, però és igual, està
promès, 20.000 milions anuals als pressupostos que no s’han
emprat, però és igual, estan promesos. Per tant, jo he vist la
llum, Sra. Consellera. L’any 98 1.000 milions va dir en Romay,
toma, los tienes a en Matas, després no els va enviar, però és
igual, els va prometre, per tant jo he vist la llum, Sra. Consellera.
A Menorca 750 per fer un ambulatoriet a Ciutadella, al final 185,
el pressupost és igual, Sra. Consellera, jo crec que eren 750,
perquè les inversions incloïen el personal -cosa que jo no havia
vist mai-, però és igual, eren 750 milions de pessetes.

Vull dir que jo en aquest moment crec que la transferència
no va ser bona, no va ser bona per culpa seva, evidentment, no
per culpa de ningú més, i del president, que no hi va anar.
Vostè ha fet nou càrrecs que els havia de fer, perquè total, per

gestionar un psiquiàtric que no funciona i fer un dinar de les
faves basta que hi vagi el conseller tan sols, i ha nomenat
planificació; per què vol vostè un director general de
Planificació i de Farmàcies? Sra. Consellera, per l’amor de Déu!
I d’avaluació, però què vol avaluar, si no tenim res a avaluar?

Jo vull agrair la seva presència aquí, no parlaré més per
evitar tenir una constipació crònica, com pateixen altres; i
encoratjar-la que millori la sanitat d’una vegada en aquestes
illes, que sempre ha estat abandonada; i jo insistesc i dic,
sempre sabent el que dic, pels governs centrals de Madrid, però
més els últims anys.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot he de dir que és
evident que el Partit Popular parteix d’una evident inferioritat
de situació, de condicions, perquè una compareixença on es fan
preguntes al conseller o el conseller exposa qualque cosa i
després nosaltres, els grups polítics, podem fer intervencions,
després resulta que ja no només hauria de contestar la Sra.
Consellera, sinó que a més s’hauria de contestar a tots els altres
grups polítics que, en lloc de fer una intervenció relacionada
amb la intervenció de la Sra. Consellera, han fet una intervenció
en contra de la meva. Per tant, des d’aquesta inferioritat de
condicions simplement li he de dir al Sr. Gascón que estic
contenta, -se n’ha anat, per cert, se n’ha anat, Sra. Consellera-,
no som jo que no l’escolta, perquè no sé si se n’ha adonat que
durant la seva intervenció els diputats del Partit Socialista
doncs han entrat, han sortit, hi ha hagut moments fins i tot que
no n’hi havia cap, per tant no és que sigui el Partit Popular que
no l’escolta, que crec que no ens hem mogut dels nostres llocs;
però els seus mateixos diputats es veu que no tenen massa
interès en el que vostè ha de dir.

En definitiva, li he de dir, Sra. Consellera, que jo en cap
moment l’he despreciada a vostè personalment, simplement he
retratat una realitat, he manifestat que considerava que la seva
gestió al front de la conselleria en relació al traspàs de
competències havia estat un fracàs, la seva i la del seu govern
d’esquerres -no li dic en to pejoratiu ni molt manco, són
d’esquerres, no s’han d’avergonyir de ser d’esquerres perquè
ho són-, per tant, no sé perquè ha remarcat que jo digués
d’esquerres, el que no diré mai és de progrés, perquè no és un
govern de progrés. Jo consider que hi ha membres d’aquest
govern que progressen molt, vostè ho sap bé, però no definiria
precisament el Govern, en conjunt, de progrés. Dir-li que jo no
l’he desqualificada en cap moment, si vostè s’ha sentit
desqualificada doncs és el seu problema; a l’inrevés, que vostè
sí fa habitualment als diputats d’aquest grup parlamentari,
basta recordar el Ple de dimarts passat, quan va arribar a dir i tot
que se gestionaven camps de concentració, una cosa realment
extraordinària.
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Però bé, en definitiva, de la seva compareixença crec que
podem extreure una conclusió i és que ens espera un any de
només escoltar que vostè no fa les coses o que vostè ha fet
malament les coses perquè el Partit Popular, des del ministeri o
de l’Insalud, ho va deixar molt malament. Una altra vegada
sentirem la mateixa història, durant aquest any vostè no farà
res, absolutament res, ni millorarà res, ni mantendrà res, perquè
durant un any tendrà l’excusa que nosaltres li vàrem deixar molt
malament. Esper, Sra. Consellera, que canviï el xip i que gestioni
bé la sanitat i que no sentim aquesta excusa durant tot aquest
any, per al bé dels ciutadans, no per a mi, jo estic acostumada
perquè cada pregunta que li faig em respon el mateix: que el Sr.
Fiol ho feia molt malament i que els governs anteriors del Partit
Popular ho feien molt malament, malgrat que ja du tres anys. Per
tant, esper aquest darrer any sentir el mateix, m’és igual a mi
però no als ciutadans, ni molt manco.

Respecte a la llei de salut, Sra. Consellera, vostè no em digui
que fa feina de valent en aquesta llei de salut , du dos mesos i
encara no la tenim ni al Parlament, ni tan sols l’ha presentada.
La llei de salut, Sra. Salom, és un instrument molt important, ha
de definir, en part, el model sanitari de les nostres illes; quin
model sanitari vostè vol implantar a les Illes Balears, és que no
sabem res, duem dos mesos i no sabem res. Jo li he dit, li estic
donant el marge habitual de confiança dels cent dies, però, Sra.
Salom, vostè no va bé per aquest camí; presenti ja la llei de
salut, no digui que fa feina de valent perquè em sap greu però
jo no la crec, Sra. Salom, la presenti i així veurem que realment
ha fet feina de valent i la podrem discutir dins aquest Parlament
i xerrarem de model sanitari i xerrarem de sanitat.

En definitiva, per cert, Sra. Salom, nosaltres sabem cert que
vostè és farmacèutica, ho sabem nosaltres i ho sap molta gent
que vostè és farmacèutica, però no em digui que jo no sé
jurídicament i que hauria de saber perquè som advocada i que
els logotips no són jurídics; no es perdi en aquesta qüestió,
Sra. Salom, vostè a un decret d’aquests tres que va aprovar
definint l’estructura de la conselleria i del Servei Balear de Salut,
a una disposició transitòria vaig trobar que podien emprar
indistintament el SERBASA el logotip IB-SALUT -supòs que
per justificar tot el que han fet, els anuncis, la premsa que els ha
costat un parell de milions, els logotips, els papers, tot-, però
no em digui que el logotip no és jurídic; el que és una realitat és
que l’IB-SALUT encara no existeix, existirà quan vostè presenti
o quan s’aprovi la llei de salut en aquest Parlament. Tot això
també li demostra l’important que és aprovar aquesta llei de
salut.

I per una altra banda, ja per acabar, no em vull estendre
massa perquè la veu avui no m’acompanya, li he de dir que la
finançació, vostè llegeix les meves declaracions i del Sr. Fiol
dient que si satisfan les necessitats de les Balears els 16.000
milions de pessetes, que ara són 102.000 milions de pessetes;
miri, jo faig els comptes i si l’Insalud va gastar, l’any passat,
88.000 milions de pessetes, que és el que vostè diu, me pens
que la meva xifra eren 84 o 85, però agafem la de 88, i ara tenim
102.000 milions de pessetes, doncs bé, crec que aquest
increment d’entre 14, 17.000 milions de pessetes, doncs bé si es
destinen uns 5.000 milions de pessetes anuals a les inversions
i després afegim, que és ver que no estava en marxa, no estava

en funcionament l’Hospital de Son Llàtzer, si vol posar 6.000
milions de pessetes encara tenim més milions de pessetes
d’increment. Jo l’únic que he dit, simplement, és que aquests
doblers estaven bé per començar, estaven bé per assumir les
competències, perquè era quan se xerrava de si s’assumien o no
s’assumien les competències, nosaltres l’únic que dèiem era
que aquests doblers eren suficients per començar a caminar,  i
ho consideram i continuam considerant que eren suficients per
començar a caminar; jo l’únic que li dic és que les competències
de sanitat han vengut ben dotades perquè el Partit Popular ha
fet que venguessin ben dotades. El seu esforç es va centrar en
els 30.000 milions de pessetes per a inversions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, ha esgotat el seu temps, haurà d’acabar la
intervenció.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Bé, simplement dir-li que encara consider que eren
suficients per començar a caminar, pel compte de la vella o el
que vostè vulgui; vostè no ens ha dit encara perquè considera
que no són suficients, no ens ha demostrat amb què es volia
gastar, amb què tenia previst gastar-se aquest increment
considerable de doblers. I, en definitiva, seguim considerant
que vostè ha fracassat i que bé, que li donam aquest marge de
confiança però que li demanam que canviï, que deixi de fer
campanya de publicitat; que és ver que l’únic que fa és
nomenar càrrecs i que faci més feina de cara als ciutadans.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica, té la
paraula l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el Sr. Alorda em feia una
observació i jo li recull, perquè és important que aquestes coses
quedin escrits perquè si no amb el balbejar del Partit Popular,
jugant a confondre i a mitges veritats que es converteixen en
muntanyes de brutor, és convenient que aquí diguem el que
vostè ha dit. O sigui, vostè deia que era trist aquestes
bravejades i que hem d’estar tan contents i agraïts al Partit
Popular, jo francament diria que és tristíssim, a mi em fa plorera;
em fa plorera sentir segons quines coses que he hagut de sentir
en aquesta compareixença i que, a més, ja hi estic acostumada,
perquè, i vostè també i tots els que estam aquí, el discurs
sempre és el mateix. El discurs sempre és el mateix i el que passa
és que aquest govern fa molta feina, no troben on ficar el dit i
aleshores el seu discurs és magra, el seu discurs és poc, el seu
discurs és poc convincent i no fan altra cosa que repetir les
mateixes frases; o sigui que, realment, quan jo he vengut a
aquesta compareixença tenia ben clar el que anava a dir-me el
Partit Popular.
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Hi ha una qüestió, Sr. Alorda, que tal vegada he oblidat a la
primera contesta que li he fet i és quan vostè em demanava
sobre allò dels treballadors i sobre coordinació dels
treballadors, me n’he oblidat i ha estat sense voler i ara li vull
contestar, perquè també és convenient, ho he dit altres
vegades, però que quedi constància al Diari de Sessions. Miri,
estam fent molt feina per trobar el consens suficient amb totes
les forces per tenir un estatut únic dels treballadors. Fa ja molts
mesos que negociam, amb meses negociadores, setmanalment,
amb totes les forces: sindicals, professionals, tota la gent que
hi ha de ser, perquè això sigui un fet; en aquesta comunitat
autònoma estam segurs que, d’aconseguir-ho, Sr. Alorda, tots
en sortiríem beneficiats, en sortirien beneficiats, els primers, els
usuaris, perquè els treballadors ferien feina amb un model en el
qual han colAlaborat i participat en el seu disseny i perquè,
també, un estatut únic del treballador i no diversos instruments
de gestió, com els que tenim ara, donen més bon rendiment a la
gestió sanitària.

Quant a les paraules de despreci que el Sr. Gascón havia
sortit, jo només vull dir que el Sr. Gascón, amb bon sentit de
l’humor, com que ha vist la llum, no necessitava seguir
escoltant totes les mancances del discurs per part del partit de
l’oposició; aleshores, com que ja devia estar més que avorrit i
ja ho ha explicat molt bé i, a més, jo he de lloar el seu bon
discurs i el seu bon sentit de l’humor, doncs no em sent gens
ofesa que el Sr. Gascón hagi sortit un moment. Com, també torn
a repetir, perquè vostè, qualcú sempre intenta canviar les coses,
jo he dit que no sé per què repeteix una i una altra vegada
aquest govern d’esquerres, n’estic encantada; si a mi em
diguessin: aquest govern de centre, diria: Déu meu, què ha dit
aquesta dona? No, aquest govern d’esquerres! I n’estic ben
orgullosa, o sigui, si no ho ha entès a la primera jo he seguiré
repetint, jo no me cans, o sigui jo crec que amb el temps vostè
arribarà a aprendre totes aquestes coses, ara se li fa un poc
feixuc però una no tira la tovallola i seguirà vostè aprenent i,
miri, nosaltres seguirem. Aquest govern d’esquerres fa en dos
anys i mig, i anam pels tres, el que vostès no han fet en 20
anys.

I el que jo vaig dir l’altre dia en el plenari, no em vaig ficar
amb el Sr. Fiol, al Sr. Fiol li tenc un gran respecte i li tenc un
gran apreci personal, no sé si està o no està, però li tenc; i la
veritat és que hi hem perdut o jo hi he perdut, perquè quan ell
era portaveu, que ja no sé perquè ja no és portaveu perquè ja
en duc tres, o sigui que vagi alerta perquè si vostè no aprèn
ràpid aquest any me’n tornaran posar un altre, la veritat és que
com que ell tenia experiència i era una persona molt eficaç jo
aprenia de les seves intervencions i aprenia de les
compareixences meves i de les seves, la veritat, de les seves
aportacions i, a més, sempre, i ho podem repassar a tots els
diaris de sessions, sempre tenia al Sr. Fiol que acabava dient
que sempre em tenia al meu costat. I així com li dic, doncs li torn
dir, i jo no he despreciat a cap plenari al Sr. Fiol, ni molt menys,
ben enfora està de mi això, jo el que he dic és una cosa que,
clar, molesta i pica i fa sortir bombolles, i és que en 20 anys
vostès no ens han deixat res fet.

L’altra vegada, se m’ha oblidat, vostè ha parlat del Pla
sociosanitari i que jo he tardat molt; bé, sí, és veritat, jo duc uns

quants mesos de retard, no me cau cap anell, igual que el que
he dit abans al Sr. Alorda que el dèficit històric venia de més de
dues legislatures, i al Sr. Gascón tampoc li cau cap anell i també
ho ha dit; vull dir, en això li he de reconèixer que el Pla
sociosanitari ha estat una gran feinada, que hem fet entre dues
conselleries, entre Benestar Social i la Conselleria de Sanitat i
ens ha dut uns mesos més del que pensàvem; aquest divendres
va a Consell de Govern i després ja seguirà la línia reglamentària
per arribar al Parlament. Clar, però és que nosaltres feim uns
plans sociosanitaris i uns plans de drogues com toca, no un pla
sociosanitari de 23 fulles i a doble espai, eh, que jo vaig trobar
fet per la Conselleria de Presidència, per la Sra. Estaràs! Clar, fer
un pla sociosanitari de 23 fulles a doble espai, això realment,
Sra. Castillo, això es fa en un dia i mig, jo tenc infants de 12
anys i crec que amb un parell d’hores ho haguessin fet igual.
Però clar, com que nosaltres ens posam el llistó molt alt i som
exhaustius, doncs clar, doncs sí ens hem retardat un parell de
mesos, però no es preocupi que ja li he dit que divendres ho
duem al Consell de Govern.

Després vostè ha dit, bé i per conclusió: li queda un any.
No, jo aquí vull fer una petita precisió, no ens queda un any a
aquest govern d’esquerres; a aquest govern d’esquerres ens
queda un any més quatre, que són cinc, perquè tornarem
guanyar les eleccions, tornarem governar i vostès seguiran
estant a l’oposició. I res més, per avui.

Gràcies a tots per la seva atenció i bona tarda.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència de la consellera de Salut i Consum i dels
acompanyants i, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca
la sessió.



DIARI DE SESSIONS
DEL

PARLAMENT
DE LES

ILLES BALEARS

PREU DE LA SUBSCRIPCIÓ
Un any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 euros.
Sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 euros.
Tres mesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 euros.
Preu de l'exemplar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 euros.

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


