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LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d'avui i, en primer lloc, demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, presidenta. Margalida Capó en substitució de Maria
Cerezo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. RAMON I JUAN:

Miquel Ramon substitueix Margalida Rosselló.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

EL SR. MARÍ I SERRA:

Joan Marí per Sofia Hernanz.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Assisteix a aquesta comissió l'Hble. Sra.
Consellera de Salut i Consum, acompanyada del Sr. Juli Fuster
Culebras, director general de l'ib-salut, del Sr. Onofre Pons
Sureda, sotsdirector d'Atenció Sociosanitària, del Sr. Josep
Maria Carbonero Malbertí, director gerent de GESMA, de la Sra.
Josefina Santiago Rodríguez, gerent de l'IBAS, del Sr. Antoni
Sancho Cervantes, director general de Serveis Socials, de la Sra.
Sagrario Vicente García, sotsdirectora d'Infermeria, i del Sr.
Josep Mayans Mesquida, assessor de la Conselleria de Salut
i Consum.

I. Pregunta RGE núm. 148/02, de l'Hble. Diputat Sr. Josep
Simó Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a nova unitat sanitària d'Es Castell a Menorca.

Entrant a l'ordre del dia, per formular la pregunta 148/02,
relativa a la nova unitat sanitària d'es Castell, de Menorca,
intervé el diputat Sr. Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular. Té un temps de deu minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Una pregunta que, tot i que el
registre d'entrada és del 2002, la presentàrem fa prop d'un any,
no, exactament fa més d'un any, i ja confiàvem que no la
veuríem, no sabíem per quina raó tardava tant aquesta
pregunta, de qualsevol manera estam molt contents que la
consellera avui sigui aquí, amb tots els seus alts càrrecs, encara
que per respondre aquesta pregunta tal vegada no feia falta
tant d'assessorament, però de totes maneres serà molt ben
rebut.

Perquè els diputats i diputades es puguin fer una
composició de lloc sobre la qüestió que demanam, faré un
poquet d'història, si la consellera m'ho permet. I la històrica
comença, almenys pel que hem pogut recopilar fins ara, l'abril
del 2000, on la batllessa d'es Castell, la consellera Aina Salom
i la presidenta del Consell Insular de Menorca anunciàvem que
comptaríem amb un nou centre de salut, abans de quatre anys,
l'ajuntament aportaria el solar, i el Govern donaria suport a la
iniciativa aportant el 90% d'un pressupost que es deia, llavors,
que pujava a 59 milions de pessetes. El lloc que es va triar era
l'antic quarter d'automòbils, que comptava aleshores, o compta,
millor dit, amb una 430 metres quadrats. En aquells moments
s'anunciava ja que ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, una petita interrupció. És que no se sent gaire bé, si
pogués apropar-se una mica més al micròfon.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, perdó, gràcies.

En aquests moments s'anunciava ja que el projecte tècnic es
trobava en fase de redacció. Passam al 13 d'octubre, quan
recollim alguns escrits de professionals, concretament del
metge titular de la unitat, on, en poques paraules i per no
estendre'm en aquest cas, exposava els pros i els contres de
l'actual ubicació i els pros i els contres que tendria també la
nova proposta de reubicar el centre de salut en els quarters de
l'esplanada. Semblava, es pot deduir d'aquests escrits, que la
proposta, almenys la dels professionals que treballen en aquest
lloc, era que s'optava, de qualque forma, per remodelar l'actual
centre per tal d'ubicar-hi aquest servei.

A finals d'octubre, l'ajuntament aprova la modificació de
crèdit per a la unitat sanitària, per la qual cosa aporta devers 8,5
milions de pessetes. Passam al novembre, concretament el 27 de
novembre és quan comencen realment els problemes. El ple de
l'Ajuntament d'es Castell rebutja el conveni entre la Conselleria
de Sanitat, que en aquest conveni ja es diu que aportar 96
milions de pessetes per a la construcció de la unitat sanitària.
Resulta que l'equip de govern, conformat per PSOE, PSM, em
sembla que Esquerra Unida ja s'havia despenjat en aquestes
dates, està totalment dividit quant a la referència de la ubicació
de la unitat, i, de fet, un regidor del PSM va rompre la disciplina
de vot. Més que res perquè era la ubicació d'aquest centre el
motiu de la discòrdia per dir-ho de qualque forma. El Partit
Popular del grup municipal ja va denunciar que es deixés
perdre, per altra banda, l'aportació de 50 milions de pessetes
compromesos llavors per serveis socials, per construir el centre
de dia de la tercera edat. Aquest és un fet corroborat per
l'exregidora d'Esquerra Unida, amb la qual cosa quedava
demostrat de qualque forma que el que es deia sobre que no
estaven fermats els pressuposts per a la construcció del local
de la tercera edat, quedava totalment reafirmat amb aquestes
declaracions fetes a un ple.

Resulta que es preveu, amb la nova construcció del centre
de salut que a la segona planta d'aquestes instalAlacions



ASSUMPTES SOCIALS / Núm. 37 / 23 de maig del 2002 527

 

s'ubiqui el centre de la tercera edat. Açò també entra un poc en
discussió i en polèmica pública, amb diferents escrits per la
premsa insular, també criticant els pros i els contres que pot
suposar aquest canvi i aquesta ubicació concreta també dels
serveis de la tercera edat a la primera planta.

La qüestió era que el regidor que va rompre la disciplina de
vot, volia comptar amb l'estudi sobre la planificació i els usos
de la plaça Esplanada. Resulta que la ubicació que es proposa
per a la construcció del nou centre de salut, la ubicació és just
al centre del poble, a la plaça principal que és on es
desenvolupen la majoria d'actes socials i lúdics de la població,
i era açò el que feia pensar, de qualque forma, primer que no
estava prou ben comunicada o tan bé comunicada com la
ubicació actual i, de qualque forma, els usos lúdics i socials que
es donen a la plaça, semblava que desaconsellaven ubicar un
centre de salut d'aquestes característiques allà, no?

En el desembre, sembla ser que s'aconsegueix convèncer el
regidor del PSM per tal que doni el vot afirmatiu i que el
conveni amb la Conselleria de Sanitat pugui tirar finalment
endavant, i, de qualque forma, es ferma un darrer punt a l'acord
que deixava la porta oberta a un canvi d'ubicació en el supòsit
que el pla especial de reforma interior de l'Esplanada, que és
l'instrument urbanístic que ha de regular i planificar els usos de
l'Esplanada, recomanés, com dic, una ubicació alternativa, és a
dir que el regidor del PSM volia comptar amb aquest document
per decidir finalment el seu vot sobre si la ubicació proposada
per la conselleria era la idònia o ens quedàvem de qualque
manera amb la ubicació actual.

Sembla ser que aquest estudi d'usos, particularment el
regidor estava interessat per saber quines volumetries
implicava, es va encarregar abans de dia 4 de desembre a una
empresa formada per Martorell, Bohigas i Macall, es deia que
l'informe podria estar acabat en uns dos mesos. A finals de
febrer del 2001, el regidor del PSM torna a rompre la disciplina
de vot, perquè no s'aclareixen finalment els termes de l'acord, hi
ha també una altra polèmica que no ve al cas respecte dels usos
i de la ubicació dels quarters de l'Esplanada. La batllessa
advertia llavors que el setembre del 2001 acabava la suspensió
de llicències de l'Esplanada, la qual cosa, evidentment implicava
una sèrie de compromisos bastant seriosos.

Arribam al març del 2001, quan ja tenim coneixement,
almenys, del nou projecte, què és el que vol fer la conselleria i,
de qualque manera, els mateixos professionals critiquen aquest
projecte, dient que el nou projecte no millora substancialment
l'existent, és a dir que ens quedam amb el que tenim, abans que
amb el que ha de venir. Dia 22 de març, el Pla especial de
reforma interior continuava pendent del conveni de
colAlaboració entre l'ajuntament i la Conselleria d'Obres
Públiques. Finalment, l'1 de maig, sembla ser que es va signar
el conveni, i s'esperava que a final d'any es comptés amb
aquest pla d'usos, es comptava amb uns 10 milions de pessetes
per a la seva redacció, i el Consell Insular de Menorca era
l'entitat encarregada de fer els tràmits administratius per tal de
dur-lo endavant. L'estudi, guanyat finalment per l'empresa BCN,
no sé si l'agost o el setembre del 2001, tenia sis mesos de
termini per a la seva redacció. 

Avui en dia no tenim idea, no sabem si es compta ja
finalment amb aquest pla d'usos, sabem que l'abril del 2002, és
a dir, ben recentment, se signa un conveni entre l'ajuntament i
l'empresa per l'assessorament sobre criteris sobre els quals
aquesta empresa ha de treballar per aconseguir finalment la
redacció d'aquest pla d'usos, però açò és extraoficialment.
Oficialment no sabem exactament en quina situació es troba
aquest projecte, i és per açò que hem formulat aquesta
pregunta, per veure si la consellera ens pot aclarir un poc en
quina fase ens troba. Dels quatre anys, ja n'hem passat dos, i bé
el temps s'acaba i voldríem saber exactament en quina situació
està. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. Té la paraula la Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. Sr.
Gornés Hachero. En primer lloc, li he de dir que l'equip que
acompanya la consellera en aquests moments, no és per
contestar aquesta pregunta, sinó perquè després,
immediatament després, tenim una compareixença sobre el Pla
sociosanitari, i per això en aquest moment són aquí,
circumstancialment, i han escoltat el detallat relat que vostè ha
fet sobre el centre sanitari d'es Castell.

Miri, aquesta nova unitat sanitària d'es Castell és un
projecte que sempre ha estat dins els objectius de la Conselleria
de Salut i Consum i també del Servei de Salut de les Illes
Balears per a l'any 2002, i efectivament, tal com vostè ha descrit,
en el seu moment, se signarem, primer, com sol ser la formar
administrativa corrent en aquests casos, primer es va signar un
protocol i després el consegüent conveni, sempre, ja li dic, des
del primer protocol fins ara, que som al 2002, sempre hi ha
hagut un grau de consens en el sentit que s'havia de fer un
centre o una unitat sanitària a es Castell.

En aquests moments estam a l'espera que l'ajuntament, en
el seu plenari, faci la cessió dels terrenys pertinents. Que jo
sàpiga, la corporació municipal ha atorgat, per concurs públic,
l'elaboració d'un pla d'usos i de volums, de diferents edificis i
antics quarters militars, tal com vostè detallava, perquè,
d'aquesta forma es pugui distribuir de manera òptima aquest
terreny segons les necessitats d'equipaments a es Castell.

Des de la Conselleria de Salut estam d'acord amb el projecte
que s'ha elaborat, inclosa una modificació que respon a una
aplicació que fa més ambiciós aquest projecte, i tot d'una que
l'ajuntament notifiqui que podem disposar dels terrenys,
procediríem a iniciar el procés de construcció.

Fins aquí és tot el que li puc dir en aquests moments.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Té la paraula, en torn de
rèplica, el Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens confirma la consellera, de
qualque forma, el que sospitàvem, que la paràlisi del projecte és
total, perquè nosaltres sabíem que no hi havia acord quant a la
cessió dels terrenys però confiàvem, almenys, que l'interès de
la conselleria incidís sobre aquest problema, per tal de trobar,
d'alguna manera, algun element de negociació que facilités el
convenciment de les parts, sobretot les parts que formen l'equip
de govern tan dividit en aquest sentit, per tal que poguéssim
trobar la ubicació ideal, no? 

El que ha quedat tristament demostrar és que la conselleria,
de qualque manera, ha posat en mans de l'ajuntament la decisió
final, sabent els problemes interns que té, i que ha fet un paper
de segona fila, quan jo entenc que si l'interès de la conselleria
és finalment defensar la seva idea, que es Castell compti amb
una nova unitat sanitària, jo crec que s'haurien de posar tots els
esforços per tal que açò es pogués aconseguir finalment, no?
Esperar que els altres resolguin els problemes no sol ser la
millor solució, com dic, bàsicament perquè el principal
perjudicat és el poble d'es Castell, que actualment ni té unitat
sanitària ni té centre per a la tercera edat i no sabem si tindrà
finalment els quarters o no. És tota una sèrie d'infraestructures,
de projectes, que estan interrelacionats entre ells i que, per sort
o per desgràcia, la unitat sanitària hi és enmig, i nosaltres
l'encoratjaríem, Sra. Consellera, que es mogués, que si ha de fer
d'intermediària, no sé si seria la paraula més correcta, però li
queda pràcticament un any de governar aquesta comunitat
autònoma, no sabem si el projecte finalment tirada endavant, i
la veritat és que és una llàstima que als menorquins i a les
menorquines, concretament als ciutadans d'es Castell els
haguem de donar una mala notícia respecte del futur, bastant en
ombres, d'aquest projecte. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gornés. En torn de contrarèplica, intervé
l'Hble. Sra. Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. Gornés, aquesta
conselleria ha fet tot el que estava en la seva mà perquè aquest
centre sanitari que, a més li he de remarcar que es Castell té un
centre sanitari, no és que no en tengui, en té un , i s'havia de
reformar o s'havia de fer nou, però sense centre no hi estan, a
es Castell, crec que val la pena que això quedi clar per al seu
enteniment. I el paper de la consellera és el que és, i el paper
d'ib-salut és el que és.

Per començar li he de dir que l'ib-salut no pot començar ni
un centre sanitari, ni un centre de salut, ni tampoc pot començar
un hospital si no tenim un solar, si no tenim un equipament per

fer-lo, no? La veritat és que no ha estat possible a es Castell,
fins ara, poder dur a terme i materialitzar aquesta inversió que
sí que hem pogut fer a altres bandes de les Illes, de les quatre
illes. Però bé, el que no fa la conselleria, el que no fa aquest
govern és suplantar la primera institució de tots els ciutadans
que és l'ajuntament. En aquest sentit, ajudarem sempre tots els
ajuntaments a poder treure endavant tot el que siguin projectes
de pla d'obres de centres sanitaris, ho hem fet no només amb
aquest ajuntament, que és un ajuntament d'esquerres, sinó que
també ho hem fet amb ajuntaments del PP, on també hi ha hagut
problemes, que no sortien i que no han sortit, per exemple li
recordaré que a Santa Margalida han tengut problemes
semblants, perquè també hi ha un pacte del PP amb un altre
grup, i no ha pogut sortir endavant el nou PAC que sí estava
projectat i pressupostat, i que no hi ha hagut, de moment, forma
que l'Ajuntament de Santa Margalida, conjuntament amb els
que governen, puguin fer un plenari per fer donació dels solars.

Li puc assegurar que en tots els casos la conselleria s'hi ha
implicat moltíssim, perquè no miram colors, no miram
absolutament res de tot això, sinó que el que volem és que les
infraestructures sanitàries vagin endavant i fins aquí arriba la
nostra responsabilitat. Vostè diu que jo m'he de moure més, jo
em moc tot el que puc, i més, i l'equip de la conselleria i de l'ib-
salut també, però, com comprendrà, mai no suplantarem una
institució que ens mereix tots els respectes, com és l'ajuntament
de qualsevol lloc.

En aquest cas concret, li he de dir que entenem i respectam
la postura de l'Ajuntament d'es Castell que fou aprovada en
plenari, en data de 4 de desembre del 2001, que era esperar
l'aprovació del PERI, el Pla especial de reforma interior, mantenir
el compromís de la conselleria que sempre ha expressat a l'acord
de dia 19 de novembre del 2002, i una vegada realitzades totes
aquestes passes, nosaltres pretenem continuar amb la
tramitació posterior, o sigui la cessió del solar, licitació i
adjudicació de les obres, com s'ha fet per tot arreu, s'ha fet a
Lloseta, a Santa Eugènia, a Sant Llorenç, a Algaida, a Randa, a
Muro, a Sant Joan, i bé, n'hi ha hagut alguns que han estat més
dificultosos, perquè cadascun té la seva idiosincràsia i la seva
personalitat, unes formes de govern que són lícites, i uns van
més aviat i uns altres no. I res més, Sr. Gornés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

II. Compareixença RGE núm. 1444/02, sol Alicitada pel
Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Consellera de Salut i
Consum, per tal d'informar sobre el contingut del Pla
sociosanitari de les Illes Balears.

Passam al segon punt de l'ordre del dia d'avui, que
consisteix en la compareixença 1444/02, presentada pel Govern
de les Illes Balears, mitjançant la qual se sol Alicita la
compareixença de la consellera de Salut i Consum, per tal
d'informar sobre el contingut del Pla sociosanitari de les Illes
Balears. Té la paraula la Sra. Aina Salom, per fer l'exposició oral.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats. És per
a aquesta consellera de Salut i Consum, avui, un motiu de gran
satisfacció presentar davant del Parlament el Pla sociosanitari
de les Illes Balears, que és un dels grans objectius que el
Govern del pacte de progrés s'havia fixat des del primer moment
per a la seva gestió de govern.

Per això, vàrem estar encantats de donar suport a la
proposta que es va debatre al ple de la cambra dia 22 de febrer
de l'any 2000, que en definitiva només suposava posar un
termini concret al compliment d'un compromís que el Govern ja
s'havia imposat a si mateix des del moment de la seva formació,
només uns pocs mesos abans. 

Vàrem estar d'acord, també, amb el termini de devuit mesos
que es va fixar en aquell moment per elaborar el Pla
sociosanitari, encara que érem conscients que resultaria un poc
just perquè el procés hauria de ser complex si es volien fer les
coses bé, com era, lògicament, decidida voluntat del Govern.
Per això mateix, em resulta especialment satisfactori el fet que el
retard que s'ha produït ha estat mínim si tenim en compte que
el Pla sociosanitari va ser aprovat pel Govern dia 8 de març
passat, i que la meva solAlicitud de compareixença per presentar-
lo al Parlament és de principis del mes d'abril d'enguany.

Per tant, el fet de poder presentar avui aquest pla
sociosanitari, elaborat amb un molt alt grau de consens és per
a mi, repetesc, com a ciutadana i com a gestora política, motiu
de gran satisfacció. Sens dubte, és un fet molt important, molt
significatiu, per no emprar l'adjectiu "històric", que aquest
govern de progrés hagi pogut elaborat, en menys de mitja
legislatura, un pla estructurat de recursos específics integrant-
los alhora dins els dispositius socials i sanitaris existents i futur
que pugui aprofundir i estendre la filosofia de l'estat del
benestar i, per tant, d'una medicina del benestar.

Em permetré recordar que el Parlament, a la moció que va
aprovar, instava el Govern a impulsar coordinadament amb les
administracions competents, la creació d'una xarxa d'atenció
sociosanitària situada entre la xarxa estrictament sanitària i la
xarxa estrictament social, coordinant-se amb totes dues, cosa
que permet una progressivitat en la intensitat de l'atenció.
Efectivament, aquesta és una característica essencial d'un pla
sociosanitari que una de les primeres coses que vol fer és
definir exactament cadascun dels grups específics que han de
ser objecte d'atenció, a fi d'assignar-los, també, els recursos
més específicament adequats a les seves necessitats.

Per això, en el Pla sociosanitari que avui presentam s'ha
posar especial esment a dissenyar-lo com un element de pont
integrador que relacioni i doni consistència a les distintes peces
que configuren el mosaic de la nostra realitat social i
demogràfica, referida a les necessitats d'assistència
sociosanitària. En aquest sentit, estic segura que respon als
criteris de tots els grups parlamentaris d'aquesta cambra, inclòs
el del Partit Popular, que vàrem exposar en el debat de la
interpelAlació i la moció que va donar lloc a l'encàrrec del

Parlament, com a definitoris del que ha de ser el Pla
sociosanitari de les Illes Balears; una coincidència i una
unanimitat que des del Govern no podem fer més que valorar de
forma positiva.

Des del primer moment, el Govern va tenir clar que aquest
era un pla que s'havia d'elaborar conjuntament per les dues
conselleries, la Conselleria de Benestar Social i la Conselleria de
Salut i Consum, que l'han assumit com un objectiu. Per això hi
han treballat conjuntament, amb seriositat i sense cercar
protagonismes. Des del principi es va formar un equip de
tècnics de les dues conselleries que ha coordinat tot el procés
de recollida de dades, de redacció i de les conclusions del Pla.
En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que s'ha hagut de
partir, pràcticament de zero, perquè fins l'any 1999, a la nostra
comunitat autònoma no s'havia fet res en el camp sociosanitari.

Com molt bé va recordar la portaveu, en aquells moments,
del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Rosa Estaràs, en el debat
de la interpelAlació, les primeres iniciatives en aquest terreny en
l'Estat espanyol són relativament recents i varen ser impulsades
pel govern socialista. La dècada dels anys vuitanta -deia la Sra.
Estaràs aquell dia- és coneguda com la de la universalització de
l'assistència sanitària, i afegia que en serveis socials els anys
vuitanta i noranta s'havien aixecat pràcticament del no-res un
conjunt important de centres, equipaments, professionals,
programes, etc., a tota Espanya. Més endavant -va recordar, i
són paraules textuals seves les que estic manifestat-, l'any 92,
quan governava el PSOE, es va començar a treballar en el tema
sociosanitari, i afegia que això va culminar en un acord marc de
colAlaboració entre el Ministeri de Sanitat i Consum i el
Ministeri d'Assumptes Socials, que es va firmar l'any 93, perquè
es començàs a fer feina en la coordinació sociosanitària i
perquè s'obrís aquest front a totes les comunitats per poder
donar aquest tipus d'atenció als ciutadans i els recursos que a
tots els pertoquen.

Idò bé, aquesta és precisament la filosofia del Pla
sociosanitari de les Illes Balears que avui presentam, resultat
també del treball conjunt de les dues conselleries implicades:
Benestar Social i Salut i Consum.

El seu objectiu és impulsar, com demanava el mandat del
Parlament, una cultura d'allò sociosanitari per tal de donar
l'atenció integral a les persones que presenten problemes
socials i sanitaris simultàniament.

El Govern era perfectament conscients que érem obligats a
fer un pla sociosanitari ambiciós perquè havia de cobrir un buit
assistencial molt important del qual a la Conselleria de Salut i
Consum érem perfectament conscients. Per això vàrem
començar a treballar-hi des del principi de la legislatura. Era
qüestió d'elaborar el model d'atenció per als usuaris crònics,
ancians o bé persones que simplement tenguin un problema
social associat, amb major o menor mesura o un patiment físic.
Per assolir aquest objectiu, el mes de setembre del 2000,
després dels treballs previs abans esmentats, que servien per
fixar el marc dins el qual ens havíem de moure, el Servei Balear
de Salut, SERBASA, i l'Institut Balear d’Afers Socials, IBAS,
vàrem convocar conjuntament el concurs públic corresponent
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per a la redacció del projecte que va recaure en l’equip
consultor de la Fundació Unió Catalana d’Hospitals, integrats
pel Sr. Rafel Barba, el Dr. Xavier Gómez Batiste, el Dr. Joan Mª
Ferrer i Àngel Gil. El resultats dels seus treballs i la seva
colAlaboració amb els nostres tècnics és el Pla sociosanitari que
avui presentam davant el Parlament, del qual volem posar de
manifest, sobretot, que respon a un model integrat
territorialment, això vol dir el Pla sociosanitari de les Illes
Balears és el marc general, dins el qual s’han d’imbricar els
plans sociosanitaris de cada una de les Illes. Com és sabut els
consells de Menorca, Eivissa i Formentera ja havien elaborat la
seva proposta a nivell de les seves respectives illes. Per tant,
s’ha fet un gran esforç de coordinació amb els responsables del
consell de cada illa per dissenyar aquest pla sociosanitari de les
Illes Balears com a un paraigües genèric que permeti, sense
contradiccions i d’una manera harmònica, el desenvolupament
dels plans de les Illes. Com a resultat d’aquest esforç avui
podem afirmar clarament que els plans sociosanitaris de
Menorca i d’Eivissa i Formentera són part integrant com a
annexes d’aquest pla més general.

D’especial importància dins la concepció per elaborar el pla
que independentment el món sanitari, el món social, aportin els
seus recursos específics a l’espai sociosanitari i es garanteixin
dos punts. Una entitat reguladora, avaluadora de mecanismes
i de participació que integri els elements del món social i
sanitari i alhora sigui l’entitat de participació dels consells
respectius, dels ajuntaments, associacions de malalts i usuaris,
amb una paraula de la participació ciutadana tan important en
aquest camp. Un altre punt és un sistema que asseguri que les
portes d’entrada d’allò que és social i allò que és sanitari
comparteixin els criteris d’equitat i accessibilitat, per això mateix
és un pla que en la seva esfera sanitària no suposa el que
hauria estat més fàcil per a nosaltres i és crear noves
estructures configurant un tercer nivell, a més de l’Atenció
Primària i l’hospital d’aguts de manera ben diferent, el pla
planteja una estructura sociosanitari permeable, integrada dins
els hospitals d’aguts, dins els equips d’atenció primària. La
reorganització de les estructures existents s’ha de fer tenint en
compte que els sistemes sanitaris convencionals, ni pel seu
model d’atenció, ni pel seu model d’organització, ni per raons
d’eficiència no estan orientats a l’atenció a la gent gran i altres
colAlectius diana dels serveis sociosanitaris. Per tant, s’ha de
respectar una de les tendències més clares de la reorganització
dels sistemes de salut i d’atenció social, que és l’increment de
la flexibilitat de les organitzacions com hospitals, com centres
residencials per adaptar-los a les necessitats dels pacients i
assolir així una integració més gran entre els dispositius i
nivells assistencials, per tal de prestar l’atenció en el lloc i la
forma que resultin més eficients. 

Per altra banda el Pla sociosanitari havia d’assegurar la
coherència de les seves conclusions amb les d’altres plans que
estan aprovats o en elaboració i que toquen temes fronterers
amb el sociosanitari, en concret s’havien de cercar els elements
d’inserció amb els plans de salut mental, de la gent gran, de
drogues i també amb el Pla de discapacitats. Quant als grups
diana és prou conegut que la gran majoria de necessitats
s’originen a partir del grup de pacients geriàtrics fràgils, amb
discapacitat o no, ja que és el de major incidència, s’han

d’afegir els diferents grups de malalts crònics, com les persones
amb trastorns cognitius com les persones amb trastorn de
comportament, com persones amb malaltia crònica evolutiva, ja
sigui respiratòria, ja sigui malaltia crònica evolutiva
neurològica, digestiva, cardiovascular, càncer, sida, dolor
crònic, persones amb discapacitats, persones amb
drogodependències i persones amb malalties terminals. Tots
aquests grups diana exigeixen diferents nivells d’atenció, des
de l’atenció a pacients aguts i subaguts, fins als pacients de
llarga durada, els que poden rebre atenció domiciliària i els
malalts mentals. En conseqüència el pla proposa la creació de
recursos específics, començant pels equips d’avaluació i de
suport i també les unitats d’aguts especialment, les unitats de
geriatria d’aguts. Hi ha d’haver institucions destinades als
pacients de mitja estada, és a dir, subaguts, convalescència,
rehabilitació, o bé cures palAliatives i  també de llarga estada,
dos grups que avui ocupen plaça o hospital d’aguts i que no
són el lloc adient per a aquests pacients i suposen un
malbaratament de recursos. Finalment s’ha de completar
aquesta xarxa amb l’atenció de dia i també amb l’atenció d’ajuda
domiciliària. En aquest sentit el pla parteix d’una premissa
irrenunciable i és assegurar que els recursos sociosanitaris
estiguin el més prop possible de l’ambient quotidià de l’usuari,
els pacients, qualsevol pacient allà on millor està és a ca seva
i per tant, és obligació del sistema fer tots els esforços perquè
els seus usuaris estiguin el màxim possible a ca seva amb els
seus i que l’integrin a un dispositiu residencial o bé hospitalari,
el contempli mentre i sempre que sigui possible com a una
situació transitòria.

Tenint en compte aquests i molts altres aspectes es va du
a terme l’elaboració d’aquest pla en un procés de discussió i
recerca, d’acord que ha garantit la màxima participació, requisit
indispensable per a l’èxit i la implantació del pla. En primer lloc
l’equip redactor va cercar, no sols dades numèriques i de
situació quantitativa, sinó que també les opinions dels
professionals que dins les seves àrees respectives podien
aportar la seva experiència i el seus coneixements sobre el tema,
s’han recollit així les diferents percepcions, les diferents
valoracions i demandes dels professionals i organitzacions
involucrades en l’atenció a persones grans de salut i mental i
familiars de persones amb discapacitat. Posteriorment i una
vegada elaborat l’esborrany complet del pla, es va procedir a
una ampla difusió del document, bé físicament o bé per mitjans
electrònics, per culminar en unes jornades de consens allà on
es varen discutir les propostes d’esmenes i la seva possible
incorporació al text. D’aquesta manera vàrem intervenir en
l’elaboració de la proposta definitiva, més de 250 persones
entre professionals sanitaris i socials, pacients, associacions
d’afectats i usuaris. 

El resultat és un Pla sociosanitari de les Illes Balears, en el
qual es preveuen les estructures d’avaluació que seran
necessàries, la definició dels sectors poblacionals i geogràfics,
que convé delimitar, els acords que s’hauran d’establir entre les
administracions responsables, és a dir, Govern, consells
insulars i ajuntaments i una quantificació aproximada del cost
que suposa cada un del servei que es proposa. En aquest sentit
és important recordar que no es tracta d’estalviar doblers sinó
de gastar el que siguin necessaris i de la manera més eficient
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possible, garantit al mateix temps la millora de la qualitat de
l’atenció als pacients i en conseqüència la seva satisfacció i la
seva qualitat de vida que és precisament el que fins ara no
passava, perquè les estructures existents no tenien
suficientment en compte les necessitats específiques dels
colAlectius afectats, una característica essencial del pla que
voldria destacar és la seva elasticitat i la seva capacitat
d’adaptació a la realitat geogràfica i social de cada àrea
geogràfica en la que treballam. Partint d’un model comú,
l’aplicació d’aquest model dóna solucions diferents a les
diferents illes, així a Mallorca ja s’ha iniciat un procés de suport
als hospitals d’aguts per part de l’Hospital Joan March que es
relaciona amb l’Hospital Universitari de Son Dureta i l’Hospital
General que es relaciona amb l’Hospital de Son Llàtzer i és, com
deia, un procés de relació clínica interdisciplinar que ja
comença a donar els seus fruits. Les zones de Manacor,
Menorca , Eivissa i Formentera i de poblacions comparables,
però amb una situació social i geogràfica molt diferent, s’han
d’establir unes unitats polivalents dins els hospitals d’aguts,
però que tenguin un forat per connectar-se amb l’Atenció
Primària i també amb els llits de mitja estada, element essencial
per al funcionament del sistema.

Per últim a Formentera, un pla que vulgui contemplar de
manera integral la nostra realitat sanitària no pot oblidar l’illa de
Formentera i vull insistir que aquest document contempla
aquesta illa amb molt estima. Es planteja per a l’atenció
sociosanitari de Formentera una important potenciació de
l’equip d’Atenció Primària, fomentant l’arrel la integració de la
part social i sanitària i establint una forta relació en la unitat
polivalent Ca’n Misses, utilitzant les noves tecnologies i la
telemedicina per aconseguir que els trasllat a l’illa siguin
excepcionals per als pacients amb perfil sociosanitari. Finalment
i una vegada ja tenim el solar per poder construir el centre
hospitalari anunciam que es podran habilitar els llits necessaris
per a la seva població, probablement entre 4 o 6, per fer
l’atenció sociosanitària.

Un darrer aspecte que vull destacar del Pla sociosanitari és
el de la formació continuada dels professionals que es pot
considerar com a condició sine qua non per aspirar a un Pla
sociosanitari d'èxit, és a dir, útil per dur a terme l’impuls, la
creació i la transformació de l’àrea sociosanitària a les Illes
Balears. Una primera experiència ja realitzada de curs
d’introducció sociosanitària, destinat a professionals de
l’empresa pública GESMA, ha servit fonamentalment per
detectar una important necessitat a les Illes Balears d’elaborar
un pla continuat de formació en l’àmbit sociosanitari, amb
accions formatives de diferents nivells i destinades a diferents
colAlectius, des de cursos bàsics de geriatria, des de cures
palAliatives, des de gestió de l’atenció sociosanitària, des de la
metodologia de la qualitat fins a dilemes ètics en atenció
sociosanitària. Tota una tasca que tenim per endavant i que
constitueix, potser, la part decisiva per superar el repte de dotar
a la nostra comunitat autònoma d’un sistema sociosanitari que
serà capdavanter a Europa.

Jo estic convençuda que aquest és el millor pla que podem
presentar a la nostra societat, un pla que com ja he dit en altres
ocasions és integral, és ambiciós, és progressista i amb la

necessària quantitat de realitat perquè no deixem de tocar de
peus a terra, però també tenc clar que la nostra feina no acaba
en aquesta presentació del Pla sociosanitari en aquest
Parlament, més aviat hauríem de dir que és ara quan comença la
feina, perquè un pla sigui sociosanitari o de qualsevol altra
temàtica política, no és simplement un document, a partir d’ara
hem de fer operativa aquesta important eina de gestió, posant
els recursos necessaris, cercant les connexions més fluïdes
entre els dispositius i fent realitat viscuda el que ara per ara no
és més que un pla, suat, treballat, subratllat, però en definitiva
un pla, el repte que vol superar aquest Govern de progrés és
dotar les nostres Illes d’una atenció sanitària i social de màxima
qualitat, que actuï de manera integrada, millorant la salut,
l’autonomia i l’autoestima d’uns colAlectius, l’atenció als quals
és sens dubte un dels millors indicadors ètics d’una societat i
perquè el nivell de desenvolupament real d’un poble no és
demostra prioritàriament amb l’evolució ni del seu producte
interior brut, ni amb l’índex de cotxes per família, el nivell real
d’un poble i d’una societat i per tant, del seu Govern, es
demostra amb la manera que tracta els seus vells, els seus
marginats, els seus malalts, en definitiva els seus ciutadans més
desprotegits i més fràgils. Assolir aquest nivell és l’objectiu del
Pla sociosanitari de les Illes Balears que avui presentam al
nostre Parlament, amb la intenció de ser un potent instrument
de canvi cap a una societat més respectuosa amb els seus
elements més febles.

Moltes gràcies per la seva atenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara a la suspensió
de la sessió per un temps màxim de 45 minuts, o com ho veuen
els grups parlamentaris?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, el Grup Parlamentari Popular demana 10
minuts de recés.

LA SRA. PRESIDENTA:

Els altres grups estan d’acord? Idò suspenem la sessió 10
minuts.

(Pausa)

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix tot seguit les intervencions dels grups
parlamentaris. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista
intervé el diputat Sr. Buele per un temps màxim de 10 minuts. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Volem intervenir des del
Grup Parlamentari del PSM-Entesa Nacionalista, encara que
sigui breument o una mica més extensament no sé molt bé com
serà això. El fet és que volem agrair la compareixença de la Sra.
Consellera de Salut i Consum i tots els alts càrrecs que
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l’acompanyen en aquesta compareixença davant d’aquesta
comissió parlamentària. Voldríem aclarir amb la nostra
intervenció, remarcant en primer lloc el fet que es tracta d’un
assumpte de moltíssima importància per a aquesta comunitat
autònoma, com és ara el Pla sociosanitari de les Illes Balears i
que volem, encara que només sigui fer una alAlusió, des del
nostre grup parlamentari, felicitar el fet que ja sigui aquí,
després d’haver-ho acordat en ple en el mes de febrer de l’any
2000 i efectivament així com ha dit vostè Sra. Consellera, ha
sofert un cert retard, nosaltres ens hagués agradat més que no
hi hagués hagut molt de retard, però tampoc no és molt mirant
com funcionen les administracions públiques en general, quan
s’ha emprat més de la meitat del temps que s’havia assenyalat.

Sí volem fer alAlusió a aspectes molt positius que nosaltres
consideram que té aquest pla i un aspecte final que nosaltres
creim que és el més nou i en el qual volem incidir i després li
voldríem demanar uns breus aclariments. Quant aspectes
positius, nosaltres veim que aquest pla atén a aquests grups
específics i a cadascuna de les illes d’aquesta comunitat
autònoma, amb un model d’atenció sanitària que s’intentarà
anar escampant per tot arreu, de la manera més homogènia
possible. També veim que és un aspecte molt positiu, com a
altres caires que ha incidit aquest primer Govern progressista
i nacionalista de les Illes Balears, el fet que hagi estat elaborat
conjuntament entre la Conselleria de Sanitat i la Conselleria de
Benestar Social, com a altres casos s’han fet plans
conjuntament entre la Conselleria d’Educació o de Treball, ens
sembla que és un bon exemple de com s’ha de governar aquest
país el treball conjunt entre els responsables de diverses
conselleries. Un altre aspecte molt positiu és aquest model
d’atenció general dins el qual s’incorpora cadascuna de les
prestacions que s’han d’anar fent a cadascuna de les illes,
Menorca, Eivissa i Formentera. També creim que és bo que
se’ns hagi dit i se’ns hagi fet veure que aquest pla sociosanitari
insereix altres plans que fan referència a salut mental, o atenció
a discapacitats, o atenció a drogodependents i amb uns
recursos específics. Finalment també veim molt positivament
que aquest pla complementi l’atenció de dia, l’atenció
domiciliària i inclogui la formació professional que han de
gestionar i dur a la pràctica aquest pla.

Dit això, voldríem demanar uns breus aclariments respecte
dos aspectes els quals vostè ha fet referència explícita i ens
agradaria que ens ho ampliés una mica. En primer lloc, vostè ha
fet referència a l’impuls que el Govern de l’Estat espanyol va fer
en atenció sociosanitari durant els anys 80 i 90 i formant part
d’un grup parlamentari que es declara nacionalista, nosaltres
volem que ens aclareixi a veure si efectivament des d’un Govern
socialista existent a l’Estat espanyol hi va haver algun tipus
d’actuació que incidís positivament en l’atenció sociosanitària
en aquestes Illes, cosa que els nostres diputats durant molt
d’anys han estat reclamant amb major insistència. I en segon
lloc a veure si vostè considera que no s’haurien d’estudiar més
acuradament, o per ventura ja s’ha fet i per això li demanaríem
aquest aclariment amb allò que fa referència a alguns pobles de
Mallorca que tenen com a hospital de referència un hospital
que no sembla el més adequat, sinó que s’haurien de fer, per
ventura ja estan fets, certs retocs en l’adscripció d’aquests
pobles.

Finalment volem acabar la nostra intervenció remarcant que
des del nostre punt de vista el que resulta més nou i per tant,
més valuós d’aquest pla, és que s’intenta impulsar una
estructura que està integrada dins els hospitals d’aguts,
vinculada a l’Atenció Primària. Nosaltres aquí desitjam el màxim
dels èxits en aquesta atenció que es pugui prestar amb aquest
nou model d’atenció sociosanitària que nosaltres creim que les
Illes Balears ben bé s’ho mereixen i sobretot ho necessita.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista
intervé el Sr. Gascón. 

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sra. Presidenta. Agrair a la consellera de Salut, Sra.
Salom i alts càrrecs de la Conselleria de Benestar Social i Salut
que l’acompanyen en la seva compareixença avui aquí. Jo llegia
fa uns dies que es calcula que de cada 10 dones 4 i de cada 10
homes 6 necessitaran atenció sociosanitària a partir dels 65
anys. Açò vol dir que realment és un problema important, un
problema que no està resolt, un problema que no està resolt
enlloc en aquest Estat, perquè es va intentar solucionar, jo crec
que es va aconseguir en gran part solucionar la problemàtica
sanitària, especialment la primària, però els problemes
sociosanitaris varen quedar marginats. Varen quedar marginats
d’entrada perquè la definició d’atenció sociosanitària, pensam
que normalment és molt confusa, nosaltres a Menorca tenim
discrepàncies entre partits moltes vegades sobre què és
l’atenció sociosanitària, hi ha persones, hi ha partits que es
pensen que l’atenció sociosanitària només és l’atenció que es
presta a centres d’internament sociosanitari, quan nosaltres
creim que això és el darrer que s’ha de produir, com vostè ha
dit. Nosaltres aquí ens quedam amb la definició del Dr. Rupérez,
cap de geriatria de l’Hospital de la Creu Roja de Madrid, diu:
“l’atenció sociosanitària són cures de llarga durada social,
necessàries per poder executar les activitats de la vida diària i
el de la salut associats amb la malaltia i el seu tractament”. 

Per tant, agafa dos vessants, suposam que han intervengut
en aquest pla la Conselleria de Salut i la Conselleria de Benestar
Social, perquè efectivament són dos vessants sobre la vida de
la persona, en aquest cas de la persona gran. Però com vostè ha
dit al final, pensam que això important, l’atenció sociosanitària
no és en els centres, pensam que essencialment la persona vol
viure en el seu domicili, per això l’atenció sociosanitària s’ha de
basar primer en l’ajuda a domicili, des del menjar a domicili, la
bugaderia, com petites reformes als domicilis, jo vull dir aquí
que això s’està fent a les tres Illes, perquè els consells insulars
i l’IBAS en aquest cas han donat una empenta forta en aquest
sentit. Vull recordar, ja que el Sr. Buele ho ha mencionat, que ja
fa uns anys el Govern socialista va posar en marxa les
prestacions socials bàsiques, prestacions socials bàsiques que
en aquesta comunitat varen estar estancades fins fa dos anys
i ara l’any passat varen augmentar molt per part del Govern
balear i dels consells i aquest any encara més. Les prestacions
socials bàsiques, com saben, és la col Alaboració que fa en
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aquest cas el Govern central, l’IBAS i els consells insulars amb
els ajuntaments per fer ajuda a domicili i altres tipus, exactament
4 tipus de solucions encaminades a una atenció sociosanitari
per a la gent gran.

Com vostè ha dit el Pla sociosanitari de les Illes Balears és
un conjunt dels plans que es varen fer en els consells insulars
de Menorca, Eivissa i Formentera. Jo vull dir que els plans de
Menorca, Eivissa i Formentera són plans essencialment, jo crec,
tècnics, està molt especificat i molt concretat el tipus d’atenció
que s’ha de fer i el Pla sociosanitari de les Illes Balears que
evidentment recull el que es va fer allà, és el paraigües com
vostè ha dit d’aquests, perquè és un pla més aviat polític, de
línies generals que han de poder dur a terme i que serà difícil i
costosa econòmicament. Pensam que allò que és la vessant de
la problemàtica domiciliària, si no està solucionada, perquè no
hi està, sí la tenim ben encaminada, s’hi estan destinant
recursos importants, per part del Govern balear, per part dels
consells insulars i els ajuntaments i el problema que tenim és
l’atenció sociosanitària a persones que necessiten una
institució. 

Creim que amb el Joan March, com ha dit vostè, centre de
referència que serà per a Son Dureta i l’Hospital General per a
Son Llàtzer, es solucionen en gran part, perquè gran part de la
població estarà assistida aquí, però ens queda la zona de
Manacor, Menorca i Eivissa i Formentera. Nosaltres pensam
que amb els dos centres sociosanitaris d’una illa i d’una altra
que es construiran, de fet en els dos llocs estan en marxa els
projectes per construir aquestes dos centres sociosanitaris,
s’aconseguirà la institucionalització de determinades persones,
perquè creim que els centres de Menorca, Eivissa i Formentera
no poden ser, com deia vostè, d’aguts..., a Menorca no és
necessari perquè en principi un de subaguts, un de crònics,
etcètera perquè és un lloc petit, nosaltres estam més en aquest
cas amb en Salva de (...) de Catalunya, allà on defineix els
centres sociosanitaris polivalents, polivalents amb el que hi ha
a psicogeriatria, el que hi ha a convalescència, el que hi ha
demències, fins i tot malalts vegetatius, tots conjuntament i així
a Menorca es farà un centre d’aquestes característiques a
Ciutadella i a Vila d’Eivissa.

El que pensam és que amb Menorca, Eivissa i Formentera
tenim un deute en aquest moment i és que no existeix cap
estructura d’aquest tipus. Llavors nosaltres pensam si vostè
ens podria dir, si en algun moment es podria valorar o concertar
algun tipus de places de convalescència, no d’altres coses,
però sí de convalescència en determinades residències de
Menorca, per exemple a les residències dels ajuntaments que a
Menorca n’hi ha moltes. A part d’això, nosaltres no volem més
que encoratjar a continuar amb aquesta tasca que s’ha
començat, pensam que és necessària, tenim un dèficit, però ben
segur que al llarg dels propers 10 anys, perquè això serà llarg,
aconseguirem posar-ne al nivell que ens mereixem.

Gràcies.

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, agrair a la consellera
de Salut la seva compareixença i alts càrrecs de la Conselleria de
Benestar Social, per explicar la compareixença, per explicar un
Pla sociosanitari tan important per a la nostra comunitat
autònoma, per al benestar dels ciutadans i per allò que suposa
una gestió eficient dels recursos sanitaris de les nostres Illes.
Encara que he de dir que nosaltres ja començàvem a dubtar que
aquest pla fos real, que existís realment, perquè ara fa quasi tres
mesos es va aprovar pel Consell de Govern dia 8 de març i
aquesta és la primera vegada que nosaltres tenim el pla
materialitzat. També hem d’agrair per fi que aquest pla es dugui
al Parlament, després d’haver estat presentat jo crec que fins a
tres vegades a rodes de premsa. Però miram cap endavant i
agrair per fi que ja tenim el Pla sociosanitari en el Parlament, ja
li dic mirem cap endavant.

De totes maneres vull fer notar una coseta i és que també
trobam a faltar un poc de debat polític damunt aquest pla. Hi ha
un costum, no escrita, no és una obligació per a cap Govern,
dur el pla al Parlament, però sí és un costum, almanco amb el
Govern del Partit Popular dur els plans aprovats per la
respectiva conselleria per tal de generar un debat polític, fins i
tot es creaven comissions o ponències, fins i tot venien experts
en la matèria a fer aportacions per millorar aquestes plans amb
totes les aportacions que poguessin fer els grups polítics. Per
tant, nosaltres sí hem de dir que ho notam a faltar, sé que vostè
ha mencionat el debat polític que hi va haver durant el debat de
la interpelAlació i la moció l’any, crec que era el 99, jo crec que
aquest debat polític no és el mateix del que estic parlant jo, és
a dir, aquell debat polític era el punt de partida, per dir-ho
d’alguna manera, jo estic parlant d’un debat polític sobre un
document ja elaborat per millorar el document elaborat per part
del Govern. Per tant, jo crec que vostè podria esmenar aquest
error, en el nostre parer i li estenem la nostra mà, la mà del Grup
Parlamentari Popular per tal de crear una comissió i poder
discutir aquest pla i poder fer les nostres aportacions, li dic amb
sinceritat, el Grup Parlamentari Popular voldria participar en
l’elaboració de pla sociosanitari perquè creim que també podem
aportar molt.

En definitiva, ja li dic, avui és la primera vegada que tenim
aquest pla i per tant no l’hem pogut estudiar massa temps, deu
minuts no donen per massa, però sí que volem aprofitar per
xerrar un poquet del que ha estat la gestió sociosanitària
d’aquest Govern o del punt de partida a l’hora d’aplicar aquest
pla. I jo crec que vostè ja ho sap, perquè el Partit Popular ja ho
ha declarat diverses vegades, el Partit Popular pensa que la
seva gestió en matèria sociosanitària ha estat pot ser una mica
deficient, a la vegada que també pensam que aquest pla
sociosanitari arriba amb una mica de retard, tant a la societat
balear com a aquest Parlament, i arriba amb una mica de retard
perquè, com li deia, nosaltres pensam que fa un parell d’anys
que aquest pla s’hauria d’haver presentat en aquest Parlament.
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És cert que la legislatura passada va governar el Partit Popular,
però sí li he de dir, Sra. Consellera, que per elaborar un pla
sociosanitari és necessari tenir les competències derivades de
l’Inserso, i aquestes competències varen venir a aquesta
comunitat autònoma l’any 97. Una vegada vàrem rebre les
competències de l’Inserso, des del govern del Partit Popular es
va començar a estudiar elaborar aquest pla, es varen encarregar
els estudis pertinents i, com vostè també sap, la responsabilitat
de govern del Partit Popular a l’any 99 no va poder continuar.
Per tant, jo crec que li varen deixar preparat tot, de manera que
vostè només havia culminar, vostè i la Sra. Caro, que, de fet, la
t robam a faltar avui entre nosaltres, sabem que té moltes feines
fora de Balears, però la trobam a faltar perquè creim que és una
feina conjunta i hagués estat molt positiu que la Sra. Consellera
de Benestar Social fos aquí present amb nosaltres. De manera
que, ja li dic, crec que vàrem deixar una feina ben feta que
només s’havia de culminar i que vostè s’ha torbat un poquet a
presentar aquest Pla sociosanitari, un pla que tots hem
convengut aquí que era molt important per a les Illes, i vostè
mateixa ha dit que la bondat, crec que ha dit la bondat d’un
govern es mesura per la seva preocupació per la gent gran i
pels més dèbils. Jo crec que pot ser haguessin pogut fer un
poquet més de vida, de via, perdó.

Per altra part, li deia que consideram que la seva gestió en
matèria sociosanitària durant aquests darrers mesos ha est at
una mica deficient, però m’agradaria explicar per què dic
deficient; deficient ho dic en el sentit que s’ha precipitat a
l’hora de prendre decisions, de fet no notam que les decisions
que ha pres fins ara coincideixin amb aquest pla, és ver que no
l’hem estudiat en profunditat, només sabem el que vostè ens ha
contat avui i l’hem mirat per damunt, però no pareix que hi hagi
molta coincidència entre el que posa aquest pla i les actuacions
que han dut a terme fins ara. S’ha precipitat perquè han
reconvertit una sèrie de llits d’aguts dels hospitals del Complex
Hospitalari de Mallorca, a l’Hospital General, a l’Hospital Joan
March, en sociosanitaris sense -pensam- tenir una idea clara de
com els anaven a gestionar. I amb això vull dir que crec que no
tenien una idea clara de quin tipus de pacients havien d’anar a
aquests hospitals, de quines serien les formes o criteris de
derivació; de fet, actualment tenim coneixement que hi ha 60
pacients a Son Dureta en llista d’espera per passar a aquests
llits sociosanitaris, i encara no estan massa clars quins són els
criteris per derivar-los. Tampoc no sé si sabien quina necessitat
teníem de recursos sociosanitaris per a les nostres illes, quines
especialitats havien de romandre a aquests hospitals, de fet a
mi m’ha sorprès molt quan he sabut que hi havia fins i tot a
l’Hospital General una doctora de cirurgia estètica, per exemple
és una especialitat que jo mai no havia pensat que hi seria, però
bé, també vostè tal vegada me pot explicar avui la raó.

I en definitiva, crec que tampoc no sabien quin projecte o
quina sortida donarien a tots els professionals que hi feien
feina i que actualment, no ho dic jo, sinó que ho diuen ells
mateixos, estan de mans creuades, perquè sembla que no hi ha
massa feina i hi ha una infrautilització dels recursos dels
hospitals. Hem de recordar, Sra. Consellera, que mentre les
llistes d’espera es disparen i Son Dureta, per exemple, està una
mica colAlapsada o desbordada, vostès han tancat els 167 llits
d’aguts de l’Hospital General i 152 a l’Hospital Joan March, és

a dir, un total de 319 llits d’aguts; mentre que el nombre de llits
oberts a Son Llàtzer només ha estat, o tan sols, que jo tengui
coneixement fins ara, són 222. Per tant, això vol dir que vostès
han tancat més que no han obert llits. I si diguéssim que llits
tancats per a aguts s’han aprofitat per a malalts que es
poguessin considerar sociosanitaris, descarregant així els
hospitals d’aguts, doncs ho podríem entendre, però és que
resulta que, des de dia 1 d’abril, que és la data o quan es varen
reconvertir l’Hospital General i Joan March en sociosanitaris,
des de dia 1 d’abril, com li deia, tenim tan sols prop de 100 llits
operatius d’un total de 220, crec que la gerent de l’ib-salut va
declarar darrerament, 120 llits operatius i una mitjana
d’ocupació d’un 75%, una mitjana de 45 pacients a l’Hospital
General i una mitjana de 30 a l’Hospital Joan March; que, a més,
també tenc entès que no tots són sociosanitaris, sinó que
també n’hi ha d’aguts, amb tot el que pot suposar quan un
hospital ha estat reconvertit en sociosanitari, per tant tal
vegada no és apropiat per dur malalts aguts.

Són dades que estan contrastades, per tant, com que jo sé
que de vegades s’han negat, sí m’agradaria que acreditassin
que això no és ver, perquè a més jo crec que això no som que
ho sé, perquè jo no faig feina allà, sinó que són els
professionals que fan feina allà que ho venen declarant
constantment. Per tant, han tancat més llits d’aguts que no han
obert, amb la conseqüència que augmenten, és a dir, no poden,
augmenten les llistes d’espera, d’una capacitat global de
l’Hospital General i l’Hospital Joan March de tenir prop de 220
llits per a pacients sociosanitaris resulta que només estan
operatives 50, perdó, el 50% d’aquests llits; i a més, amb una
ocupació molt reduïda, conseqüència també que s’aprofiten els
recursos per reduir les llistes d’espera, que sé que no han xerrat
molt d’elles, però és un problema que tenim a la nostra
comunitat, i jo crec que ja és hora de posar un poquet de remei
a aquesta situació. I en definitiva, per tant, el personal està
ociós i està molt descontent, en conseqüència, baixes i
desmotivació i la necessitat d’haver de menester fer cursos de
formació per tal de tenir-los entretenguts.

I al dia d’avui, encara que ens presentin el pla, aquesta
situació encara és real, l’ocupació de l’Hospital General, ahir
mateix, eren, si no m’equivoc, 42 persones. És a dir, no estic
dient cap mentida, i són situacions que jo crec que criden un
poquet l’atenció i que sí s’haurien d’afrontar. El Partit Popular
des de l’Insalud fa fer un esforç planificador molt important, jo
crec que mai no s’havien planificat tants de llits a la nostra
comunitat autònoma com va fer l’Insalud, però aquest esforç
planificador pot quedar en no res si vostès es dediquen a
infrautilitzar els recursos sanitaris de les Illes i a reduir les
inversions, que ja no entrarem en aquest debat perquè crec que
ja n’hem xerrat altres vegades, però sí seria bo també que
pensassin que l’esforç planificador amb el nombre de llits més
gran que ha tengut les Illes Balears mai, que almanco no quedàs
en res.

La transferència de les competències ha estat molt positiva,
és molt important per a la nostra comunitat. A més, ha vengut
ben dotada econòmicament, però de res servirà si no sabem
gestionar els recursos de la manera més eficient possible, de la
manera més adequada possible. I parlant de gestió
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sociosanitària, estic d’acord, com ha dit vostè que s’ha de tenir
en compte la satisfacció del pacient i també la idoneïtat de les
instalAlacions, però també que els recursos sociosanitaris per
les seves necessitats són més econòmics que els destinats a
pacients aguts. Per tant, per aconseguir una bona gestió de
recursos és molt important tenir una bona planificació, és per
això que esperam que a partir d’ara, amb la presentació d’aquest
pla, es pugui canviar aquest rumb de la gestió; en principi ens
ha paregut bé el que ens ha dit avui aquí, pareix que està molt
bé el pla, li dic, ens falta aquest debat polític que ens hagués
agradat i la convit encara que el puguem tenir. I li vull dir que
en aquest sentit ens tendrà sempre al seu costat al grup
parlamentari i a mi particularment, i serà sempre la nostra una
actitud molt positiva.

Però bé, en definitiva, també ens agradaria, xerrant d’aquest
pla, fer-li una sèrie de qüestions derivades de la seva
compareixença i de la lectura per damunt del pla; i és quin
cronograma d’aplicació té aquest pla sociosanitari. També ens
agradaria saber en quina situació es troben les negociacions
per tal d’adquirir l’Hospital Militar, que no li he de recordar que
té un mandat aquest Parlament per tal de fer les gestions
necessàries, i creim que s’està, també, torbant una miqueta. Què
passarà amb la Creu Roja i Sant Joan de Déu? M’agradaria
saber-ho perquè també sembla que seran recursos
sociosanitaris. I que ens xerràs també de Verge de la Salut ;
tenim entès que vol traslladar la unitat de cuidats palAliatius a
l’Hospital Joan March, ens agradaria saber si això és així, si ha
tengut en compte el problema del desplaçaments dels
voluntaris, si ha xerrat amb les associacions contra el càncer,
associacions d’amics amb malalts oncològics, associacions que
estan relacionades amb aquesta unitat i quina planificació hi ha.

En definitiva, són moltes les preguntes, però avui no ens
donaria temps a fer-les totes, però sí també, i per concloure, una
molt important, i és quin pressupost té aquest pla?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per donar resposta a totes les
preguntes i observacions, té la paraula la Sra. Consellera de
Sanitat.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Començarem les respostes. He de
dir que he de donar també les gràcies a tots els diputats que
han participat en aquesta presentació del Pla sociosanitari, amb
totes les seves observacions i amb tots els seus punts que
hagin pogut fer.

En primer lloc, he de dir al Sr. Buele que la problemàtica que
presentaren pobles com Sóller, Bunyola i Escorca avui en dia
puc dir amb satisfacció que està resolta i que aniran a l’Hospital
Joan March com a hospital de referència. Tot fos com això, tan
fàcil de resoldre, Sr. Buele.

Després, quant a la pregunta que me diu de l’actuació
sociosanitaria arreu de l’Estat espanyol, és ben cert, i ho ha
apuntat una miqueta el Sr. Gascón, que a l’any 93, tal i com he
dit, es va firmar per primera vegada un conveni entre el ministeri
de Sanitat en aquell moment i d’Afers Socials per mirar de posar
consens amb totes les comunitats autònomes i també solucions
a aquesta preocupació tan important, com és el servei
sociosanitari. També és ver que li he de dir que a hores d’ara el
Govern central, Sr. Buele, duim ja tres anys de legislatura
nosaltres i ells duen una legislatura i mitja, i és veritat que en el
Consejo Interterritorial es parla cada temporada o cada parell
de mesos sobre un pla de coordinació que presentarà la Sra.
Ministra, esborranys, temes que durà a l’abast de tots els
consellers perquè puguem fer línies conjuntes en aquest sentit,
però també li he de reconèixer, Sr. Buele, que fins ara la Sra.
Ministra no ha presentat res de res. En el darrer Consejo
Interterritorial va dir que en el mes de juny presentaria un
primer esborrany del pla sociosanitari i el que jo li he de dir, Sr.
Buele, és que esperem que efectivament, perquè seria bo que
totes les comunitats autònomes anàssim coordinades, que
totes les comunitats autònomes sabéssim el que fa una i una
altra perquè es poden sumar esforços i es poden sumar idees i
es pot sempre en la vida de millorar. El que li he de dir és que
fins ara no hi ha hagut res de res en aquesta línia, més que
promeses, durant tot aquest temps, que farien una coordinació
sociosanitària que no s’ha fet. Esperem que el mes de juny, tal
i com ha promès, que ja ho ha promès en altres ocasions la Sra.
Ministra, sigui efectiva i per primera vegada presenti els papers
que tant de temps ja duen de retard, perquè jo vaig agafar el
darrer any del Sr. Romay Beccaria i ja també en parlàvem amb el
Sr. Romay Beccaria del Pla sociosanitari del Govern central; jo
fins ara no he vist ni una sola línia, no he vist ni un sol
esborrany ni tenc coneixement que s’hagi pressupostat
absolutament ni una sola pesseta per poder fer front també a
aquesta coordinació estatal del pla sociosanitari.

I el que sí li puc dir és que realment totes les comunitats
autònomes estan endarrerides, tal i com deia el Sr. Gascón, en
aquest tema, i la nostra, doncs també és veritat, que anam
endarerrits, però aquí no me queda més remei que recordar que
durant moltíssims d’anys els nostres hospitals que, des de dia
1 d’abril, com també ha quedat palès aquí per part dels
parlamentaris, hem posat en marxa tots els nostres recursos, els
nostres hospitals Joan March, l’Hospital General per començar
a fer atenció sociosanitària, és veritat que abans tots els
nostres recursos feien i donaven, la veritat, aguts, donaven
especialitat d’aguts a totes les persones d’aquesta comunitat
autònoma, per la qual cosa era impossible fer i escometre, com
s’ha comès a partir de les transferències sanitàries, el primer
impuls en aquesta comunitat autònoma de començar a fer
recursos i adequar tots els nostres hospitals i també des del
vessant social i d’atenció sociosanitaria, com deia el Sr.
Gascón, per poder fer totes les feines que fins ara no s’havien
pogut fer. Tothom sap i tothom coneix que els nostres
hospitals estaven sota contractes-programes, totalment
deficitaris, pel Govern d’aquesta comunitat autònoma; que, a
més, era una queixa que sempre havien fet no sols jo com a
consellera, sinó tots els meus antecessors, i a més hi ha les
actes així que ho deixen ben palès, que es queixaven que els
contractes eren realment irrisoris i a més penalitzaven
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l’economia dels diversos governs, perquè havien de fer, sense
tenir competències sanitàries, una feina d’aguts que no els
pertocava. Però a pesar que es digui que l’Insalud ho
planificava tot molt bé, jo el que li puc assegurar, i a més de jo
també tots els meus antecessors en el càrrec, és que aquesta
planificació no se va veure mai, sinó que any rera any seguíem
fent en aquell moment en els nostres hospitals de la comunitat
autònoma, seguíem fent feina d’aguts perquè era impossible
d’aturar, donada la falta i la manca d’infraestructures
hospitalàries per a malalts d’aguts.

Quant a les prestacions a què feia alAlusió el Sr. Gascón
sobre atenció sociosanitaria, és veritat que s’ha fet un esforç
important des de l’IBAS, des dels ajuntaments i des de tots els
consells perquè el vessant domiciliari, si no està arreglat, com
ell deia, sí que està per primera vegada encaminat, i en aquests
moments encarrilada, perquè, tal i com deia a la meva
presentació, el que tots volem és que els nostres majors, les
persones que tenen i presenten patologies subagudes puguin
estar el major temps possible al seu domicili, amb la seva
família, prop del seu barri, prop de la seva comunitat, i que el
cas d’hospitalització i el cas de ser residenciat i
institucionalitzat sigui sempre el temps menys possible i quan
ja no queda cap altre remei.

La veritat és que la realitat de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera, jo també he expressat a la meva presentació és
diferent de la realitat que té l’illa de Mallorca. És veritat que en
aquests centres, a Menorca, Eivissa i Formentera, i jo també ho
he dit a la meva exposició, que també per a Manacor serà una
solució, fer centres sanitaris polivalents dins les estructures
dels hospitals d’aguts.

Per una altra banda, se’m demana si donada la manca
d’estructura que hi ha en aquest moment a les altres illes,
demanava el Sr. Gascón, si seria possible concertar places amb
centres, amb residències i amb futurs centres que hi pugui
haver o no. Jo, en principi, i estic segura que també des de
Benestar Social sempre hem arribat a acords amb tots els
respectius consells i que en aquest doncs també arribarem a
aquest punt en el cas que faci falta, que segons què fa falta, i
que ens hi encaminarem per veure si hi hagués aquests
recursos a les altres illes, concertar un número de places per a
aquest tipus especial de malalts subaguts.

Quant que se’m fa saber que hi ha un cert retard en la
presentació d’aquest pla, jo ja he posat de manifest que en un
principi pensàvem que efectivament els vuit mesos que ens
havíem proposat serien un poc curts, no ens bastarien; i així ha
estat, ens hem estès una miqueta més, però no me queda més
remei que precisar que quan jo deia que hem partit de zero és
que hem partit de zero. El fet és que quan vàrem arribar al
SERBASA ens trobàrem que la feina que s’havia fet fins ara en
el terreny sociosanitari era nulAla. Ens vàrem trobar amb uns poc
fulls, els tenc aquí, exactament hi ha 23 fulls, incloses les
gràfiques, que intentaven reunir les idees bàsiques, però que hi
havia hagut una sola, una tímida reunió d’uns quants
professionals i poca cosa més, o sigui, res més. No vàrem trobar
en aquests fulls que jo els puc passar molt amablement, no hi
havia ni un estudi de la situació en què ens trobàvem, per

mínima que hagués estat; no hi havia ni un estudi de les
necessitats, no hi havia ni un esborrany mínimament utilitzable
del que fa referència al Pla sociosanitari. Per això, quan jo dic
que vàrem partir de zero, senyores i senyors diputats, és que
vàrem partir absolutament de no res. Vàrem haver de fer moltes
passes des del principi; vàrem haver d’analitzar necessitats;
vàrem haver d’analitzar models; vàrem haver d’analitzar
propostes; vàrem haver de fer inventari de tots els recursos
disponibles i també la possible redistribució de totes les seves
funcions. Tot això que jo dic aquí en uns quants minuts, exigeix
molt de temps, exigeix molta feina, i també, de la mateixa manera
he de dir que falta la recerca, faltava el consens amb els usuaris,
faltava també el consens amb els professionals, amb les
associacions, amb els consells, amb els ajuntaments, i abans de
poder presentar aquest pla a aquest Parlament, amb el
compliment que es va fer en el seu moment en el plenari, jo
pens que aquest petit retard que ha sofert aquest pla està més
que compensat i justificat per l’excelAlent treball que jo avui
aquí els he pogut presentar per part de l’equip redactor del pla.

També, i ho he dit a la meva exposició quan diuen que hi
havia dubtes d’aquest pla, jo crec que fa un any i mig, es va
penjar a Internet aquest pla i es va posar a disposició de
tothom; o sigui tothom, vàrem fer una presentació, és ben cert,
i vàrem dir que a partir de l’endemà es penjaria aquest pla. I
després es va acabar fent aquesta reunió, que jo he explicat
abans, amb totes les parts, amb totes les associacions, per
acabar de debatre i per acabar de posar en coneixement tota la
feina feta fins a aquest moment.

Després, aquí també s’ha dit, que dins la part sociosanitaria
s’ha fet una gestió deficient i en amb retard. Jo crec que he
contestat una miqueta dient que era molt difícil fer gestió i
arribar amb retard quan totes les nostres infraestructures
estaven ocupades per malalts aguts. No hi puc estar d’acord i
no puc tampoc pensar que està fet amb mala fe; quan es parla
i es donen uns números en aquesta comissió i es barregen llits
d’aguts, llits de subaguts de l’Hospital Joan March, de
l’Hospital General, després es fa una extensió a les llistes
d’espera de Son Dureta; després aquí, no vull pensar amb cap
mala intenció perquè no hi ha constatació, no presenten cap
constatació de números ni de dades, que les llistes d’espera
s’han disparat; en fi, jo crec que això, la veritat, no tenen cap
fonament aquestes apreciacions. I també m’agradaria en aquest
cas, si la Sra. Presidenta m’ho permet, per poder donar resposta
a aquestes qüest ions i també, fins i tot, m’he assabentat que
teníem una metgessa de cirurgia estètica i que també tenia
ganes de saber el cronograma del Pla sociosanitari, si li sembla
bé a la Sra. Presidenta i per aquest ordre, m’agradaria, en primer
lloc, donar la paraula al Sr. Juli Fuster, Gerent de l’ib-salut,
perquè pugui contestar, amb les darreres dades a la mà que ell
t é, sobre el número de llits, d’aguts, sobre les llistes d’espera i
sobre el que aquí s’ha presentat; en segon lloc, m’agradaria
també donar la paraula al Sr. Carbonero, perquè pugui explicar
com estan els nostres hospitals en aquests moments de
capacitat i que pugui donar la darrera xifra; també m’agradaria
que el Sr. Carbonero defensàs els nostres treballadors, perquè
aquí s’ha dit i això és molt fort, que els treballadors els tenim
entretinguts, i a mi me pareix això molt fort; perquè el que els
nostres treballadors ens han exigit, i jo crec que amb tot el dret,
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és poder-se adaptar a la nova situació sociosanitària, que és del
tot nova en aquesta comunitat autònoma i s’ha fet per part de
la conselleria un esforç molt gran perquè els nostres
t reballadors puguin tenir una preparació òptima, no, com s’ha
dit aquí, d’una forma dejectable, d’estar entretinguts. Jo crec
que els nostres treballadors fan molta feina i fan un esforç molt
gran per tenir la millor preparació possible i en aquest cas
m’agradaria que se li donàs la paraula.

Quant al cronograma, m’agradaria donar la paraula al Sr.
Onofre Pons, que en podrà parlar molt bé.

I després, si li sembla, podem parlar de Creu Roja, podem
parlar de Sant Joan de Déu. El Sr. Juli Fuster també podrà parlar
de Verge de la Salut i també podrem parlar del pressupost.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Consellera. Així, en primer lloc,
té la paraula el Sr. Juli Fuster, que li pregaríem la màxima
brevetat, donada l’hora, que aquesta comissió està molt
avançada i tenim molt poquet temps.

EL SR. DIRECTOR GENERAL DE L’ib-salut (Juli Fuster i
Culebras):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo,
molt breument, només volia comentar un parell de coses. En
primer lloc, dir que el desenvolupament d’un pla, la posada en
marxa d’un Pla sociosanitari no és una tasca que es faci en dos
dies, és una tasca que requereix la seva formació, la seva
preparació i el seu desenvolupament. Només per fer una
comparança amb el que és un hospital d’aguts, l’Hospital Son
Llàtzer tendrà, quan estigui complet, 600 llits, però,
evidentment, no hi ha 600 llits oberts en aquests moments, n’hi
ha, com deia molt bé la diputada abans, en té 200. Per cert, jo
volia remarcar que el que tenia previst per tenir obert a hores
d’ara l’Insalud a Son Llàtzer eren 110, no 220.

Llavors, dit això, dir que, efectivament, els hospitals del
Complex Hospitalari de Mallorca doncs estan en aquests
moments en desenvolupament de la implantació del model
sociosanitari. Aquest model sociosanitari contempla que
aquests hospitals tenen 220 llits disponibles, la qual cosa no
vol dir, efectivament, que estiguin tots ocupats, però sí
disponibles.

La disminució de l’activitat d’aguts, l’anulAlació de l’activitat
d’aguts i la reconversió en sociosanitària és, efectivament
també, una activitat progressiva. Això s’explica que en aquests
moments encara manté l’Hospital General determinada activitat
d’aguts i la mantendrà per un cert temps; m’estic referint a
activitats de cirurgia, que ja tenia abans i que continua tenint,
m’estic referint a activitats de cirurgia estètica, que ja tenia
abans i que continua tenint, no hi absolutament cap novetat. És
una activitat que, evidentment, disminuirà amb el temps,
precisament per fer-ho progressivament i a mesura que es va
produint la reconversió completa.

Quant al tema de llistes d’espera, jo voldria comentar que
llistes d’espera n’hi ha hagut l’any passat, els anteriors i n’hi ha
enguany, no més del que hi havia, no he duit exactament les
xifres, perquè la intervenció era sociosanitària, per tant en
aquests moments no duc els papers, però sí que puc comentar
que no hi ha pràcticament variació; és més, en aquests
moments, amb l’obertura d’aquest s llits sociosanitaris, jo estic
en condicions de dir que aquestes llistes estan començant
precisament a davallar.

Jo no dic res més perquè vull deixar la paraula als meus
companys, el doctor Carbonero i el doctor Pons, que aniran
explicant amb més detall tota la reconversió. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, a continuació té la paraula el Sr. Josep Maria
Carbonero.

EL SR. DIRECTOR GERENT DE GESMA (Josep Maria
Carbonero i Malberti):

Moltes gràcies. És molt difícil, resulta realment difícil, a més
amb el temps tan breu que hi ha, contestar la quantitat de coses
que ha dit la Sra. Diputada Castillo, i també per a mi n’hi ha
d’altres que són quasi quasi incontestables perquè, en
definitiva... No, és que si m’escolta potser, ja que m’ha demanat
coses, venc a dir que...

Sí, gràcies. Idò l’haurem de moure, és que així la puc mirar.
Hi ha coses amb les quals és molt difícil que ens posem d’acord
perquè sortim de supòsits diferents. Vostè mescla moltes coses,
com les ha mesclat en distintes ocasions que jo he tengut
l’oportunitat de sentir-la en el ple del Parlament, entre les quals
encara no havíem començat activitats en sociosanitari i vostè
ja ens deia que fèiem una mala gestió, i emprava unes xifres i
unes dades que eren des del punt de vista de gestió i jo ho
entenc, vostè, d’això no en sap, no en té coneixements, i això es
veu molt clar quan parla, mescla unes coses amb les altres i treu
unes conclusions que arriben a ser absurdes. Aquesta és una
qüestió tècnica, venc a dir que es pot posar allà on vostè
vulgui però en tot cas hi ha tota una sèrie de paràmetres,
d’indicadors, de valoracions que és una qüestió, si m’ho
permet, de persones que han de tenir uns mínims coneixements
perquè llavors el que puguin deduir de les xifres que manegen
sigui qualque cosa que surti raonable, i jo el seu discurs sempre
l’he vist poc raonat i llavors també poc raonable.

Avui, clar, mescla, i al final resulta que feim poca via però al
mateix temps ens precipitam, i això no té massa lògica. Miri, jo
crec que no, i li faré una explicació, si m’ho permet la
presidenta, de... 

(Remor de veus)

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, jo li agrairia..., jo crec que allò interessant no
són els meus coneixements o no, sinó la qüestió que debatem.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, una qüestió que val la pena precisar...

EL SR. DIRECTOR GERENT DE GESMA (Josep Maria
Carbonero i Malberti):

Digui. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Des de la Presidència s’ha de precisar que en aquest cas les
paraules que es donen als directors generals o als alts càrrecs
poden aclarir totes les preguntes que s’han plantejat, però en
cap cas entrar en debat amb els parlamentaris. 

EL SR. DIRECTOR GERENT DE GESMA (Josep Maria
Carbonero i Malberti):

D’acord. Llavors, per aclarir..., aclarir qüestions concretes.
Un dispositiu sociosanitari d’alta complexitat com el que
conformen l’Hospital General i el Joan March requereix un
temps per posar-se en marxa. Molt semblant al nostre -tal
vegada vostè el coneix- és l’Hospital de Santa Creu de Vic, que
en tot cas té unes característiques molt semblants als nostres:
distintes línies d’actuació sociosanitària d’alta complexitat com
poden ser subaguts i convalescència, com pot ser unitat de
cures palAliatives, hospitals de dia (...) i terapèutics, i llavors
tota una sèrie d’unitats d’avaluació tant hospitalària com
domiciliària. L’Hospital de Vic, perquè es faci una idea, va
t ardar quatre anys en implantar el nou model; va tardar quatre
anys i en aquests moments quasi tothom va a Vic -jo hi vaig
anar ahir- a veure com funcionar perquè realment s’ha convertit
en un referent i no només aquí, sinó l’OMS el té com un
referent del que s’ha de fer en dispositius sociosanitaris.

Nosaltres duim un mes i mig i vostè ho sap, i a més ho ha
dit. Per tant duim un mes i mig i estam canviant una activitat,
que havia estat una activitat especialment intensa i, per cert, per
part nostra molt..., crec que amb feina, com vostè ha dit amb
aquells 23 fulls que tenien vostès quan varen acabar, feina ben
feta, idò nosaltres pensam que en els nostres hospitals, feina
d’aguts, l’hem feta ben feta, amb indicadors: hem disminuït molt
l’estada mitjana, vàrem incrementar molt el nombre d’urgències
vistes, l’activitat quirúrgica i, en definitiva, la rotació dels llits
era la normalitzada a tot l’Estat, pràcticament arribant a 40, 37 el
darrer any, 37 malalts per llit el darrer any.

Llavors començar dia 1 d’abril una cosa que jo crec que és
important, i és vera que vostè no l’ha dit però em permetrà que
jo l’hi recordi perquè té a veure amb el que vostè ha dit, i és que
diu que els treballadors, què fan?, i això m’ha demanat la
consellera que ho contesti i jo amb molt de gust li ho diré. Miri,
els treballadors en gran part, la gran majoria de treballadors dels
nostres hospitals, sobretot els treballadors qualificats, els
professionals, metges i infermeres, han passat a fer feina a
l’Hospital Son Llàtzer, i a més estan encantats de poder-ho fer
i a m és nosaltres estam encantats que ho hagin pogut fer
malgrat els entrebancs que ens han posat distintes institucions
que, en tot cas, no hem estat nosaltres. La resta, els que han

quedat als nostres hospitals, lògicament per a una activitat
distinta a la que havien fet mai, i a més a més molt nova, molt
nova a pesar que no és nova en si, és a dir, des de l’any 78, que
es va publicar el manifest d’Almaata, a la URSS, i que a partir
d’aquí es va començar a desenvolupar a tot Europa l’atenció
primària de salut, s’entén la salut com l’atenció biopsicosocial,
i per tant diríem que aquesta integralitat és la que faltava
completar amb dispositius sociosanitaris, una vegada posats en
marxa el de primària.

Els de primària, jo que som bastant major que vostè, li puc
garantir que l’any 80, quan varen començar a posar-se els
centres de salut, que es deien CSI llavors, centres de salut
integrals, vàrem començar per un, després al cap de sis mesos
un altre, etc. Amb això és vera que un pot pensar que tot pot
ser el dia següent, però realment no passa així, el que passa és
que s’ha de tenir un fil conductor, i el fil conductor, a pesar que
és possible que vostè no l’hagi vist, hi és. Nosaltres atenem no
només en hospitalització, i l’hospitalització que feim és
hospitalització de subaguts mitjançant el que és ja un lloc de
valoració que donen els altres hospitals d’aguts perquè aquells
malalts que mereixen, per un motiu o un altre, que ja s’ha
explicat aquí, estar als nostres hospitals puguin començar a
venir, i de fet que estam en unes ocupacions que estan molt a
prop avui del 70%, però és que a més a més -també s’ha dit- els
hospitals de subaguts que conformen una part diríem important
de la xarxa sociosanitària no tenen en els llits, el que és
l’hospitalització, el seu millor sentit, que té molts de sentits
l’hospitalització, però el que té sentit és la integració, la
coordinació.

De fet aquests dispositius al principi quan l’any 1991 la
Comissió d’Avaluació del sistema de salut que va posar en
marxa el Partit Socialista i estava dirigida pel Sr. Abril Martorell,
a aquest dispositiu ja es deia dispositiu sociosanitari o
dispositiu coordinat, perquè el que fa és això: coordinar les
diferents xarxes i solucionar problemes concrets que a vegades
tenen a veure amb aspectes molt socials i altres vegades també
socials però molt sanitaris, i quasi sempre lligats a persones
majors.

Per tant el fil conductor és aquest. El que passa és que no
es pot a la vegada sembrar i recollir, no poden començar una
activitat nova a la qual efectivament em sap greu que hagi fet
d’una manera despectiva el que és la formació. La formació és
imprescindible, ho diu tothom, que per començar amb aquest
tipus d’activitat s’ha de fer una formació important. Miri, en un
mes i mig duim 21 cursos fets, 21, i això li ho podran confirmar
fins i tot els seus informadors, i són 21 cursos tots fets per a
aquesta nova activitat. Hem iniciat també un nou mètode
d’atenció als malalts que en tot cas arreplega la metodologia
d’infermeria de Virginia Henderson, que segurament vostè
coneix també, que és imprescindible fer-ho perquè aquests
hospitals entre altres coses es diuen hospitals de cures i és
imprescindible tenir una nova metodologia. Estam canviant el
tipus d’activitat, estam adaptant-nos a un nou tipus de malalts
i per tant és lògic que en tot cas ho facem des del primer dia
que hem pogut, des del dia 2 d’abril, però a més a més que ho
facem amb molta cura, perquè estam intentant que aquests
hospitals siguin els hospitals del futur; l’Hospital General du
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500 anys funcionant i nosaltres volem deixar-lo de forma que
tengui el futur absolutament garantit perquè la població el
necessita, no per una altra cosa, i l’Hospital Caubet o Joan
March també, exactament el mateix.

En tot cas com que estic ja acabant sí que voldria aclarir allò
de la plàstica perquè ho ha dit així com en un to..., de la
cirurgiana o cirurgià, en aquest cas és dona, és doctora,
cirurgiana plàstica, miri, una de les característiques que tenen
aquests hospitals i els nostres ja ho estan començant, és que
tenen uns hospitals de dia molt potents. Això significa
dispositius de distintes especialitats, entre elles cirurgia
plàstica, urologia, traumatologia, que convergeixen perquè
determinats malalts, patologies..., posaré estrictament de
cirurgia plàstica, ja que vostè ho ha dit: molts de malalts que
estan a ca seva i que nosaltres volem que continuïn estant a ca
seva tenen problemes d’úlceres de decúbit, úlceres per pressió,
t ambé es diuen, úlceres que en termes més comuns, que vostè
entendrà millor, es poden dir escares, perquè estan molt de
temps dins el llit i fan escares que són difícils de resoldre i molt
més difícils de resoldre a domicili. Els hospitals de subaguts
que tenen una capacitat per resoldre aquestes úlceres són
aquells que integren cirurgia plàstica. Quasi tots els malalts que
necessiten atenció de dia, quasi tots o molts d’ells també tenen
problemes de sondatge permanent. Quasi tots els hospitals de
subaguts, m’estic referint també a Vic, també tenen un uròleg,
és un element imprescindible. Traumatòleg no fa falta que li
expliqui els problemes d’artrosi, de caigudes de persones
majors, etc., perquè és imprescindible que hi hagi integrat dins
un dispositiu de dia d’aquests hospitals.

Per tant fixi’s que en molt poc temps no només estam
reconvertint, sinó que en el mateix temps estam implantant i
estam posant en marxa aquelles coses que més a l’abast tenim,
que ja teníem. Com ha dit molt bé el doctor Fuster nosaltres la
cirurgiana plàstica ja la teníem, l’uròleg ja el teníem, el
traumatòleg ja el teníem. No tenim en tot cas encara unitats de
cures palAliatives, però el 15 de juny en tendrem una i abans que
comenci l’hivern tendrem l’altra, dues unitats que en aquest
moment hi ha 18 llits de cures palAliatives a la nostra illa i abans
que acabi enguany en tendrem almenys 40.

Per tant, no ho sé, jo crec que hi hauria moltíssim a explicar.
De totes maneres sí que m’agradaria abans d’acabar i si m’ho
permet la presidenta, una única consideració. Jo crec que l’he
tractada a vostè amb respecte en tot moment i crec que en tot
cas és un respecte que vostè es mereix com a diputada i com a
persona, i no és el respecte que vostè m’ha dispensat a mi les
vegades que ha tengut a bé dirigir-se a mi, i a més amb la
dificultat afegida per a mi que mai no li he pogut contestar.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Carbonero. Ara a continuació té la paraula el Sr.
Onofre Pons, però li pregaria la màxima brevetat a causa de
l’hora en què ens trobam en aquests moments.

EL SR. SUBDIRECTOR D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA
(Onofre Pons i Sureda):

M oltes gràcies, Sra. Presidenta. Brevetat absoluta, però
abans deixi’m dir realment que és un dia d’especial orgull per a
mi. Crec que modestament hem participat en un projecte que ha
dotat aquest país d’un instrument formidable per ajudar una
millora de la salut de les Illes.

He de dir que ha estat una feina molt gratificant la feina amb
la gent de Benestar Social i dir que aquest pla sociosanitari va
partir, ho dic perquè evidentment no em dedicaré a discutir cap
argumentació política però sí a contestar les preguntes des del
punt de vista tècnic, però va partir amb unes clares directrius
polítiques per part de les dues conselleries, unes directrius
polítiques que suposaven o duien darrere una escala de valors
determinada, una escala de valors de progressisme, d’utilització
pública, una escala de valors, al cap i a la fi, de pacte de
progrés, i en aquest sentit la nostra discussió i la nostra difusió
d’aquesta discussió ha estat sempre a nivell cívic, a nivell
d’agrupacions, a nivell sindical i cercant tots els colAlectius que
poguessin tenir coses a dir respecte a aquest pla. Vull dir que
la discussió política ha vengut darrere.

A l’hora de contestar l’assumpte cronograma jo voldria
insistir en el fet que hi ha hagut una coincidència absoluta
entre el que diu el Pla sociosanitari i les passes que ja hem fet
ara per començar a posar-lo en marxa, perquè inevitablement la
realitat és molt caparruda, diuen, i ens empeny, de manera que
a l’hora de..., des que es va aprovar per part del Govern de les
Illes Balears aquest pla sociosanitari inevitablement hem hagut
de posar en marxa una sèrie de coses que coincideixen
absolutament, i vostès ho veuran, Sra. Castillo, amb el que està
escrit en el Pla sociosanitari, i en aquest sentit el més important,
no sé si el més important però sí el més urgent, era posar en
marxa aquests formidables instruments que suposen els llits de
mitja estada que, a més, teníem l’oportunitat de posar-los en
marxa en els llits del Complex Hospitalari, i realment el que sí és
vera és que hi ha 60 persones a l’Hospital Son Dureta que estan
en llarga estada i que precisament els hem diagnosticat
nosaltres i els vist nosaltres, arrel de tot aquest procés d’anar
a cercar sortida a aquestes persones; moltes d’aquestes
persones és bo d’entendre que si fa més d’un any que estaven
a l’Hospital de Son Dureta, hi estaven quan encara no teníem
les transferències i, per cert, a l’hora de la utilització d’aquest
instrument que són les unitats de valoració, ha servit perquè
moltes d’aquestes persones, a l’hora de fer-los una valoració
integral amb una feina de treball social important, ara mateix ja
són a ca seva, curiosament, i el que hagués estat un error molt
seriós és que aquestes persones se n’haguessin anat a un
hospital de mitja estada, perquè el que haguéssim aconseguit
hagués estat colAlapsar els hospitals del Complex i haguessin
deixat de tenir aquesta eficàcia i aquesta efectivitat que
nosaltres volem per a ells. 

Nosaltres tenim hospitals de llarga estada prevists, i
afortunadament tenim l’oportunitat de Sant Joan de Déu, i
tenim l’oportunitat de la Creu Roja, amb les quals feim feina per
fer una llarga estada complexa i d’especial qualitat per a aquest
pacients.
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I deixi’m acabar, Sra. Presidenta, només dues paraules, amb
la història de les cures palAliatives a Verge de la Salut. Ho dic
perquè jo hi tenc més de mig cor, a les cures palAliatives a Verge
de la Salut perquè jo hi vaig passar quatre anys de coordinador
i sempre dic que és el lloc on més gratificat m’he sentit. Verge
de la Salut, no per aquesta raó, evidentment, sinó perquè era la
primera institució sociosanitària que poguéssim tenir en aquest
país, no es podia permetre tirar-la en terra i construir coses
noves en el nostre complex, de manera que hem fet un esforç
especial per intentar fer un trasplantament de tot el que pogués
ser l’equip amb totes les limitacions que això suposa. Això no
podia ser mai perfecte, però el que sí podem garantir és que la
línia de cures palAliatives que fins ara era Verge de la Salut
continuarà existint amb la mateixa feina d’equip a l’Hospital
Joan March, amb una particularitat: té unes condicions
arquitectòniques molt més favorables l’Hospital Joan March,
estarà inserit dins un hospital on tendrà totes les línies i veurà
ampliat automàticament de 18 llits a 25 a partir de dia 15 de juny
com molt bé ha dit el doctor Carbonero.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pons. Ara en torn de rèplica té la paraula
el Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Únicament per agrair la
resposta que ens ha donat la consellera i les aportacions que
ens han fet els alts càrrecs que l’acompanyen a la intervenció
primera que hem tengut. 

Ens ha alegrat sentir dir a la consellera que efectivament les
deficiències actualment existents a les nostres illes en matèria
d’atenció sociosanitària no cauen de l’aire del cel, són fruit
d’una manca d’atenció prestada per part dels anteriors gestors
responsables del Govern de l’Estat i així estaven les nostres
illes quan el govern progressista i nacionalista es va
responsabilitzar d’aquesta atenció. Ens ha apuntat uns plans de
coordinació estatal en l’atenció sociosanitària que queden en
no res i nosaltres la voldríem encoratjar a apuntar cap a un tipus
de coordinació a un nivell més alt, a un nivell europeu, si més
no per necessitat biològica cada vegada més evident, perquè
tenim i tendrem més discapacitats, i vells, i drogodependents
d’Europa establerts aquí entre nosaltres, i això ens ha de dur a
una altra manera d’entendre com podem prestar nosaltres
aquesta atenció sociosanitària a una gent que ve a establir-se
entre nosaltres sense conèixer per a res la nostra manera de fer
les coses i el nostre estil de vida i la nostra manera de
comportar-nos.

Volem acabar la nostra intervenció felicitant pel treball
ingent que han desplegat els professionals i tècnics de totes
dues conselleries, tant de Benestar Social com de Salut i
Consum, i el personal de la Fundació Unió Catalana
d’Hospitals. Qui repassa això pot constatar que efectivament
aquí hi ha hores, dies i mesos de molta de feina, i totes les
aportacions que hi han fet. I desitjar també, finalment, que els

professionals de l’atenció sociosanitària a les Illes Balears que
han de desplegar aquesta tasca assenyalada en aquest pla
puguin comptar i disposar de tots aquests recursos materials i
econòmics que precisin perquè nosaltres entenem que la nostra
comunitat autònoma en aquesta matèria ha d’arribar a ser
capdavantera dins Europa en aquesta prestació pública
d’aquest servei sociosanitari a tota la gent que viu entre
nosaltres que la necessiti.

Moltíssimes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Buele. En torn de rèplica, també, té la
paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Això, el que ha passat avui en
aquesta comissió, demostra que si s’hagués creat aquesta
comissió que jo deia o s’hagués duit aquest pla al Parlament
per debatre’l amb tots els partits polítics, inclòs el Partit
Popular, i podem demanar els experts, potser aquest tràmit
s’hagués abreujat.

Molt breument intentaré marcar una sèrie de qüestions. La
consellera no m’ha contestat, a mi. Ha dit que aquí dins s’ha
dit..., no sé si és que té cap problema per contestar aquesta
diputada. Aquesta diputada només fa la seva feina, intenta
valorar un poquet la gestió del Govern i ajudar, també, encara
que vostè no s’ho cregui, el Partit Popular intentar ajuda, de fet
ho ha fet, ho ha fet encara que vostè no ho reconegui; ho ha fet
quan va proposar la creació de la figura del defensor del
pacient, després vostès han dit que ho han recollit a la Llei de
salut; ho ha fet també quan va parlar de llistes d’espera perquè
fins llavors vostès encara no havien parlat de llistes d’espera;
ho ha fet quan va recomanar que es no es perdés el concert
amb la Creu Roja, sembla ser que també ho estan
reconsiderant... Per tant ja amb això ens sentim contents,
francament, però vaja, també..., no ho sé, m’agradaria que la
Sra. Consellera no se sentís dolguda perquè la meva actuació
no és malèvola en cap moment. Simplement és una valoració,
punt, de la realitat i res més.

En definitiva, quan dic, i no m’avergonyesc de dir-ho, que
l’Insalud va fer un esforç planificador, és vera, és vera.
L’Insalud va planificar l’Hospital d’Inca, va planificar el nou
hospital de Maó, el nou pla director de Son Dureta, les noves
infraestructures a primària, i això no ho podem negar perquè
està constatat. El que sí em fa pena és sentir que l’Insalud no
va fer cap esforç perquè tenim una mancança
d’infraestructures, quan li he dit moltes vegades, però es veu
que tampoc no m’escolta, vostè, Sra. Consellera, li he de
recordar que durant el temps que du governant el Partit Popular
a Madrid aquesta comunitat ha crescut un 60, més d’un 60% en
matèria sanitària. Mentre el PSOE gastava a les Illes Balears
55.000 milions, l’any 2001, l’any passat, es varen gastar 85.000
milions. Per tant, hem de donar les culpes a qui les té. Això que
quedi ben clar.
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De totes maneres, parlant del Pla sociosanitari jo crec que
tots volem arribar al mateix lloc. Jo el que dic és que la
planificació s’ha fet malament. Nosaltres dèiem simplement que
s’havien de tancar una sèrie de llits mentre s’obrien els altres,
que per això es va obrir Son Llàtzer. Això aquí no s’ha fet, o
almanco fins ara s’havia dit que no s’havia fet, perquè fins ara
s’havia dit que dia 1 d’abril s’havien reconvertit l’Hospital
General i l’Hospital Joan March com a centres sociosanitaris
que no admetien pacients aguts. Avui aquí se’ns ha dit pel Sr.
Juli Fuster que també reben aguts. Jo l’únic que dic és que, si
uns hospitals s’adeqüen d’una determinada manera per rebre
pacients sociosanitaris, no es poden rebre aguts perquè no
estan en condicions, o almanco si es reben, idò estic contenta
que també ens hagin fet cas quan els deim que no era normal
que el cent per cent es tancàs com a hospital d’aguts. Crec que
el PSM també ho va proposar; no sé si ens varen fer cas a
nosaltres o varen fer cas al PSM. En definitiva allò important és
que es faci una bona gestió.

Bé, Sr. Carbonero. Jo crec que no hi entraré. No, no, crec no,
jo no entraré en si jo conec, jo no conec, si jo som una ignorant,
si jo som joveneta... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Castillo. En un mateix sentit de la intervenció
d’abans, com que...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, estic simplement contestant el Sr.
Carbonero. 

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdoni, no. Però és que vostè no pot fer alAlusions
directes perquè en aquest sentit després hauríem de fer com
una rèplica...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Jo crec que almanco, Sra. Presidenta, m’he de poder
defensar. 

LA SRA. PRESIDENTA:

En tot cas pensi una cosa: la consellera és responsable de
tota la seva activitat de la conselleria. Per tant si vostè vol
apuntar qualsevol cosa de la política és molt correcte, però no
faci alAlusions directes, per favor.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Perfecte, em dirigiré a la Sra. Consellera. Perfecte.

Idò, Sra. Consellera, li he de dir que el seu director de
GESMA jo entenc que ell està un poc..., com ho diria?,
emprenyat amb mi, dolgut amb mi perquè he demanat la seva
dimissió un parell de vegades. Mai, mai no li he faltat al
respecte, mai; simplement he recollit el sentir social, és a dir, a

mi mai no m’han hagut de demanar la dimissió. Jo no puc
admetre consideracions morals de ningú quan tots, tots els
seus treballadors li han demanat la dimissió. Per tant jo crec que
no és just que s’entri en si jo som ignorant o no som ignorant
quan la meva gestió no s’ha de valorar aquí, sinó que s’ha de
valorar la gestió del seu govern, Sra. Consellera.

Per tant pot ser que el sistema de quotes no funcioni massa
bé a la seva conselleria. Jo entenc que les persones no s’han de
sentir còmodes, però hem de dir que qui va dir que dia 1 d’abril
es reconvertiria el cent per cent en sociosanitari l’Hospital
General i l’Hospital Joan March varen ser vostès. Qui va tancar
part d’aquest hospital per fer obres, que encara no s’han
començat, varen ser vostès. Qui s’ha de plantejar què passar
amb el personal que hi fa feina, que és vera que molt d’aquest
personal ha passat a Son Llàtzer, però encara en queda molt
que, en principi, no pareix que quedi clar quina serà la seva
funció amb un recurs sociosanitari que és allà; vostès mateixos
varen dir que els sobraven 400 persones, no són paraules
meves, són paraules seves; de 800 persones que tenia GESMA,
en sobraven, semblava ser, 400 persones.

En definitiva, tot això són paraules seves. Jo entenc que el
Sr. Carbonero tengui ràbia. Li vull dir que jo no tenc res
personal contra ell, simplement he recollit un sentir social i per
tant, i en definitiva, jo no he dit en cap moment que la formació
fos dolenta, ni molt manco, al revés, és molt bona, i a més els
professionals sanitaris s’han d’estar formant constantment,
però és bona sempre que aquesta formació tengui com a
finalitat instruir i no entretenir.

En definitiva, Sr. Pons, simplement dir-li que crec que vostè
m’ha donat la raó que aquest pla arriba un poquet més...
Perdoni, Sra. Consellera, dir-li que segons les paraules del seu
càrrec m’han donat la raó en el sentit que arriba un poquet amb
retard aquest pla perquè la realitat s’ha avançat als fets, i que,
per no entrar en tot, simplement dir que jo no he dit que
estigués en contra que Verge de la Salut passàs a l’Hospital
Joan March. És vera que té un entorn molt bo l’Hospital Joan
March i no dic que estigui en contra, al revés, em pot parèixer
fins i tot una bona idea. Això ho haguessin pogut discutir fins
i tot en aquesta comissió de què parlava si haguessin duit el pla
aquí, sociosanitari; el Partit Popular potser s’hagués pogut
pronunciar en aquest sentit. L’únic que ens preocupa és el
procés de dur aquesta unitat al Joan March: si han parlat amb
les associacions, amb els familiars, si ells estan d’acord o no
estan d’acord...; a mi em va arribar que no pareix que el procés
s’hagi duit molt clar, però vaja, si és així enhorabona, perquè
crec que és allà on hem d’arribar. L’únic que estic qüestionant
jo en aquest moment és el procés.

I per acabar simplement he de dir que no se m’ha contestat
la pregunta més fonamental que he formulat avui aquí, i és el
cost pressupostari que tendrà aquest pla sociosanitari,
l’execució d’aquest pla. És fonamental perquè sense doblers
això no es pot dur a terme, igual que és fonamental la
coordinació entre la Conselleria de Benestar Social, avui absent,
i la Conselleria de Salut, perquè hem de recordar que fins i tot
a Catalunya, que aquí s’hi ha fet referència, també, al final qui
va haver d’assumir aquesta competència va ser el president
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perquè no es posaven d’acord entre totes les conselleries pel
fet dels doblers. Per tant jo crec que això és molt important i
avui no s’ha parlat gens ni mica de doblers. Per tant crec que
podem dir que això pareix més, a hores d’ara, fum que no
realment una realitat.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la
paraula la consellera per un torn de cinc minuts. 

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

En cinc minuts, Sra. Presidenta, no crec que pugui contestar
aquesta bateria d’imprecisions i de frases inconnexes, i també,
per què no dir-ho?, de manca de coneixements que ha quedat
aquí palesa per part de la Sra. Castillo, que no tenc problema en
dir-li-ho, Sra. Castillo Ferrer; vostè va equivocada, o sigui, jo la
mir a la cara i li contest i li dic pel seu nom.

Miri, la veritat és que el primer que vull fer, i que quedi en el
Diari de Sessions, és explicar la meva satisfacció perquè jo crec
que aquí ha quedat palesa la feina que hem fet totes les
persones que som aquí, des de la conselleria, des de l’ib-salut,
des de GESMA, des de l’IBAS, des de la Direcció General
d’Afers Socials, i ha quedat palès que durant aquests 18 mesos
i un poc més de feina que duim fent en aquest pla sociosanitari
l’enteniment ha estat total, les connexions han estat totals i hem
demostrat que a una conselleria com és Salut, amb distints
partits que formen part d’aquesta conselleria, sempre hem
tengut quotes d’enteniment al cent per cent. Jo no sé si
haguéssim estat un sol partit si haguéssim pogut obtenir uns
resultats tan eficients com els que hem tengut aquest equip que
avui jo present amb tant d’orgull i amb tanta satisfacció, i que
de veritat els vull agrair intensament tota la seva gran tasca i
gran feina que han fet.

A mi m’agradaria dir que tenc aquí -el que no sé és si ens
donarà temps- la proposta de quantificació del pla,
pressupostària, però... Tenc temps?

(Conversa inaudible)

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sra. Presidenta, ens bastaria que ens en fes arribar una
còpia. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si ho prefereix la consellera, es pot passar per escrit. 

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

Bé, ja ho faré passar en el moment que ho trobi adient, si li
sembla, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Si no ens dóna el resum que consideri oportú. 

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

Aleshores començarem. Miri, la proposta de quantificació
global, l’estimació econòmica del cost anual del pla a
implantació del cent per cent, l’estimació pressupostària
d’aquest pla en el setembre del 2001, miri, i així ho tendrà en el
Diari de Sessions i per escrit: Tipologia de recursos, aguts,
equips d’avaluació i suport hospitalari, nombre d’unitats 15
equips, cost total 303 milions de pessetes. Aguts, unitat de
geriatria d’aguts, unitat de cures palAliatives, 16 llits, 12 llits, un
a cada banda, cost total 198,6 i 149 milions de pessetes. Mitja
estada, mitja estada específica, convalescència i rehabilitació,
220 llits, n’inclou 40 de palAliatius, 963,6 milions de pessetes.
Mitja estada subaguts 60 llits, 473 milions de pessetes. Cures
palAliatives 40 llits, més 40 d’integrats, 175,2 milions de
pessetes. Residència, residencial 4.305 places, estada de
discapacitats 285, respectivament són 9.113,7 milions de
pessetes i 832,2 milions de pessetes. Alta complexitat 70 llits,
217,2 milions de pessetes. Atenció de dia, hospital de dia,
terapèutic, centre de dia i manteniment, nombre d’unitats 22 i 46
respectivament, 853 milions i 1.048,5 milions. 

Atenció domiciliària, equips d’avaluació, suport domiciliari
i reforç de primària, dos equips més quatre integrats, 164,7 i
181,5. Servei domiciliari, servei de domicili, 4% de majors de 65
anys, menjadors 1% des de majors de 65 anys, i la
teleassistència un 3% dels majors de 65 anys; Respectivament
el nombre d’unitat són 4.920, 1.230, 3.690, nombre d’unitats cost
total 2.125 milions, 265,7 i 239,1. S’ha calculat la unitat bàsica
social homogeneïtzada, o sigui, UBSH, en 1.800 pessetes. 

Les propostes i calendaris d’actuacions de l’àrea social del
Pla sociosanitari dels anys 2002, 2003 i 2004 dins Benestar
Social, atenció a persones majors, centres de dia, estades
diürnes de persones majors, l’any 2002, 334.536 milions; l’any
2003, 473.400 milions; l’any 2004, 631.200 milions. Places
residencials pròpies per a persones majors a Menorca i a
Eivissa, l’any 2002, 300.000 milions; l’any 2003, 410 milions, i
l’any 2004, 410 també. Servei d’ajuda a domicili i teleassistència,
30 milions l’any 2002, l’any 2003, 60; l’any 2004, 90. Places
residencials concertades per a persones majors, 30 milions, 120
milions, 200.000 milions. Atenció a persones amb discapacitat,
places residencials per a persones amb discapacitat psíquica,
places residencials discapacitats físics, creació centre estatal de
dia, 694.536 per a l’any 2002, l’any 2003, 1.063.400 pessetes, i
l’any 2004, 1.331.200.000 pessetes.

Les inversions trianuals propostes al calendari d’actuacions
a l’àrea sanitària dins Salut i Consum tenim servei central
sociosanitari, programa docent, el primer l’any 2002, 24 milions;
l’any 2003, 30 milions; l’any 2004, 31.200.000 pessetes; el
programa docent 5 milions l’any 2002, l’any 2003, 5.200.000,
l’any 2004, 5.408.000. Creació d’una unitat funcional de cures
palAliatives a Son Dureta, l’any 2002, 20.188.000; l’any 2003,
20.995.000; l’any 2004, 21.835.000. Creació de la unitat funcional
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geriàtrica de Son Dureta, l’any 2002, 20.188.000; l’any 2003,
20.995.000 i l’any 2004, 21.835.000. La creació de la unitat
funcional geriàtrica de Son Dureta..., l’acab de dir. L’Hospital
Joan March per a l’any 2002 són 1.391 milions, per a l’any 2003,
1.447 milions, per a l’any 2004, 1.505 milions. L’Hospital General
689 milions l’any 2002, l’any 2003, 1.433 milions i l’any 2004,
1.491 milions.

L’Hospital General... No, inversions per a l’any 2002, 484
milions, per a l’any 2003, 290 milions i per a l’any 2004, 290
milions més. Per a centres de salut, 55 milions l’any 2002, l’any
2003, 57 milions, l’any 2004, 59 milions. Sistemes d’informació
i pilotatge per a l’any 2002, 3 milions, per a l’any 2003, 3.120.000
pessetes i l’any 2004, 3.244.000. Creació de la unitat polivalent
d’Eivissa l’any 2002, 20.188.000 pessetes, l’any 2003... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera, és que hem excedit el temps que
teníem tres vegades. En tot cas doni’ns el resum final, si el té,
i si no... 

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

No, el tenc desglossat tot perquè (...) 

LA SRA. PRESIDENTA:

En tot cas es pot passar en el moment que es consideri
oportú el resum que vostè consideri convenient. 

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

Sí, només volia que quedàs palès que teníem les xifres fetes
i que també a mi m’agradaria que quedàs aquí ben clar que el
que queda palès és que el pressupost no ve incorporat dins
una sola partida pressupostària, i això no vol dir que no
tenguem pressupost. El que passa és que aquest pla
s’incorpora a un pressupost que ja està aprovat i que ja està en
execució, ja que no puc donar partida per partida, per la seva
mateixa essència i per la mateixa necessitat que presenten tots
els recursos sociosanitaris que estiguin inserits dins el sistema
social i sanitari de manera integrada, per la qual cosa resulta
inevitable que totes aquestes partides -que jo intentava donar
d’una en una- pressupostàries dels recursos estiguin també a
cada una de les unitats afectades a cada gerència, o bé també,
com diuen els economistes, a cada centre de despesa, que era
el que jo intentava desglossar partida per partida, i tornaré a
remarcar una vegada més que hi ha pressupost, aquest
pressupost ja està aprovat i en execució i s’està fent tant per a
primària, com per a cada unitat afectada, com per a cada
gerència, s’estant destinant tots els recursos econòmics
pertinents que jo abans desglossava.

I després la veritat és que la Sra. Castillo Ferrer diu que li
hagués agradat que haguéssim duit això a la Cambra, a plenari,
per a una major discussió política. Jo el que vull dir és que avui
era un dia excelAlent per fer una discussió política aquí i que jo

l’he trobada a faltar per part del Grup Popular, perquè no ha dit
més que incerteses, ha presentat una manca de coneixemen t  i
la veritat és que no vull pensar que està feta amb mala intenció,
i jo ho he dit al començament, jo no crec que hi hagi mala
intenció, simplement és que hi ha manca total de coneixement
per part de la diputada del Partit Popular, que no coneix i que
no pot valorar per falta de coneixement tota la feina i tot el
treball que ha desenvolupat aquest extraordinari equip que avui
hem presentat aquí el Pla sociosanitari.

Res més fins aquí i moltes gràcies per la seva atenció. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Agraïm la seva
compareixença i la seva presència...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per una qüestió d’ordre. Simplement m’agradaria -és un
suggeriment- jo crec que damunt un gran debat sobre aquest és
una llàstima que la sala estigui buida perquè coincideixi amb
una altra comissió i, sobretot, perquè és una llàstima que no
puguin rebre tots els insults del Partit Popular perquè hagin de
ser a una altra comissió.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Així agraïm la presència de la consellera i de tot el seu equip,
i li agraïm tota aquesta aportació que s’ha fet aquí en aquesta
comissió.

Moltes gràcies, i agraïm la seva presència.

III. Proposició no de llei RGE núm. 707/02, pre sentada pel
Grup Parlamentari  Esquerra Unida i Ecologista, relativa a
inspecció de treball permanent a les Pitiüses.

Passam idò així al tercer punt, però d’acord amb l’article 68.2
del Reglament del Parlament aquesta presidència proposa a la
comissió alterar l’ordre del dia en el sentit d’ajornar el debat i la
votació de la proposició no de llei 702/02, atès que s’ha
consumit el temps assignat per aquesta comissió, i que molts
dels membres d’aquesta formen part de la Comissió de Riscs
Laborals, que està convocada en aquesta mateixa hora.

Per aquest motiu els membres que estam presents hem de
votar si estam d’acord amb aquest ajornament.

Vots a favor de l’ajornament? Per tant, unanimitat. Per tant
queda ajornada aquesta proposició no de llei i així s’aixeca la
sessió. Moltes gràcies.
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