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EL SR. PRESIDENT:
Comença la sessió de la Comissió d'Hisenda i Pressupostos
relativa a la tramitació de la llei de pressupostos generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per l'any 2000. En
primer lloc, substitucions?
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Rosa Estaràs substitueix Pere Palau.
EL SR. BUELE I RAMIS:
Cecili Buele substitueix Antoni Alorda.
LA SRA. CEREZO I MIR:
María Cerezo sustituye a Manuel Jaén Palacios.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies.
I.1) Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Sanitat i
Consum per tal d'informar sobre el projecte de llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2000 (RGE núm. 3585/99).
Passam, idò, a tractar la compareixença de l'Hble Consellera
de Sanitat i Consum, Sra. Aina Salom i Soler, que ve
acompanyada dels alts càrrecs següents: Sr. Josep Maria Pomar
Reinés, director general de Sanitat; Sr. Miguel Cabeza
Rodríguez, director general de Consum; Sr. Adolfo Marques
Bravo, director general de Serbasa; Sr. Gabriel Payeras
Muntaner, secretari general tècnic, i Sr. Pedro Vallespir
Escandell, cap de gabinet de la Conselleria.
Per informar sobre el tema té la paraula l'Hble Consellera de
Sanitat i Consum, Sra. Aina Salom i Soler. Té vostè la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Sr. President, senyores i senyors diputats. Voldria fer una
exposició del projecte de pressuposts de la Conselleria de Sanitat
i Consum, del Servei Balear de la Salut i de l'empresa pública
Gestió Sanitària de Mallorca. La meva intervenció serà d'una
forma esquematitzada i després, en el debat posterior, podem
incloure els temes que vostès vulguin aprofundir.
En primer lloc cal partir que aquest Govern de progrés vol
donar un importància real i que es plasma pressuposts. Som
conscients que mai no serà suficient tot el que podem fer per la
salut dels nostres conciutadans de les Illes Balears, però aquest
Govern anirà retallant el marge entre la sanitat que ens hem
trobat i la que volem.
En primer lloc un dels eixos que definiran la política
pressupostària de salut i consum, que vull que marquin una
important inflexió respecte als pressupostos d'anteriors governs,
ha de permetre un canvi que resituï la defensa de la salut dels
ciutadans com un element clau de la política d'aquest nou
executiu. Ja vaig dir que la nostra preocupació se centrarà en la
modernització dels serveis de salut pública, i en aconseguir la
dotació d'infraestructures per tenir centres de salut dignes i ben
equipats per als nostres ciutadans, matèria en la qual tenim
plenes competències. Per això en els pressupostos del 2000 la
partida per a l'ampliació i millora de la xarxa de centres sanitaris
i de salut a les Illes Balears superarà els 300 milions de pessetes,
la qual cosa suposa un increment d'aquesta partida del 169%
respecte a la partida que destinava l'anterior Govern.

En tercer lloc, com es pot observar, una de les partides
que presenta un augment més remarcable és la del capítol 7,
destinat a transferir recursos als ajuntaments per a les obres
de construcció o de millora de centres de salut o centres
sanitaris menors. Aquest important increment revela ben a
les clares la política del Govern de progrés respecte a la
importància que dóna als serveis sanitaris primaris, és a dir
aquells que són més a prop de la gent, on es dóna la relació
personal i professional entre metge de capçalera o metge de
família, el pediatre o la infermera. Era necessari aquest
increment, que s'haurà d'anar consolidant en els propers
anys per dues raons importants. La primera raó, per acabar
amb la política anomenada de Pla 10, que només ha tengut
dues conseqüències, la primera conseqüència, l'endeutament
dels ajuntaments, obligats a finançar per endavant unes
obres als seus pobles, al temps que els membres de l'anterior
es posaven les medalles per inauguracions de centres que no
havien acabat de pagar. En segon lloc s'emmanillaven els
propers consellers fins a l'any 2009, de manera que tot el
pressupost d'aquest partida resta ja compromès, no amb les
polítiques pròpies nostres, del nou Govern, sinó amb la dels
antecessors, o sigui dels senyors que avui estan a l'oposició.
Aquests no són, però, els únics problemes, sinó que n'hi
ha de molt més greus en el desenvolupament de la xarxa
sanitària, i que impliquen una greu responsabilitat política
dels anteriors governs, un sectarisme inacceptable que ha
marginat sistemàticament els ajuntaments en funció del seu
signe polític, i que només a darrera hora s'ha hagut de
corregir per força. Sorprèn a algú que Binissalem sigui
l'últim centre de la xarxa d'atenció primària de Mallorca? Al
Govern no, lògicament. L'oposició ens posarà mil excuses.
Com s'explica que l'anterior Govern no arribés a signar
convenis de col•laboració amb l'Ajuntament de Calvià? Per
què mai no hi havia temps per arreglar els problemes de
Sineu o de Marratxí? Doncs el motiu de sempre: sectarisme
pur i dur.
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Per altra part hem pogut comprovar que excepte en la darrera
etapa o en les darreres construccions, Alcúdia, Campos,
Binissalem, la política a construir la d'anar posant pegats a
edificis vells, amb greus deficiències estructurals, amb barreres
arquitectòniques o mancances greus, amb l'única explicació que
d'aquesta manera cada tres quatre anys es podrien reinaugurar
unes obres de millora. No hem trobat cap pla de prioritats basat
en el desplegament del mapa sanitari i que respongués a les
necessitats reals. Per això la nova política de la Conselleria
establirà un sistema d'ajuda als ajuntaments, que els obligui a
endeutar-se, i que financiï cadascun d'ells d'acord amb la seva
grandària i possibilitats financeres. Volem, per tant, ajudar a tots
els ajuntaments a aconseguir unes instal•lacions adequades, però
volem donar prioritat a aquells que més necessitat d'ajut tenen,
sense mirar ideologies, Esperam que al mes de gener mateix es
puguin signar ja els primers convenis, i tenim previst al llarg dels
dos mesos que resten d'any poder establir les prioritats d'obres
per al 2000. Dependrà sens dubte també del propis ajuntaments,
però per la nostra banda podem reconèixer entre les prioritats,
per exemple el centre de salut d'es Pla a Sineu, el Pont d'Inca, la
Mola de Formentera, Sant Agustí-Cas Català, Algaida,
Valldemossa, sa Coma, així com les reformes de Sóller, Lloseta,
Banyalbufar, i d'altres.
Tenim una partida nova en els pressuposts, destinada a donar
suport a millores en la xarxa dels punts d'atenció continuada de
les nostres illes, seguint un dels punts programàtics del pacte de
progrés. Hem fet una anàlisi de la situació dels PAC, i hem
arribat a la conclusió que els problemes que percep la població
en relació al seu funcionament no es resoldrien augmentant el
nombre de PAC, ja de per si important, si es té en compte que
són 21 PAC als pobles de Mallorca, 3 a Menorca, 3 a Eivissa i 1
a Formentera, sinó que creim que es poden orientar els recursos
i satisfer les necessitats reals de la població conduint les
reformes cap a una millora progressiva de l'atenció sanitària
urgent a domicili. En aquesta línia hem iniciat converses amb
l'Insalud per compartir aquest projecte de PAC mòbil, nom
quotidià que de moment li hem posat, amb la xarxa d'atenció
primària i amb el 061, pensant que pugui donar servei de manera
especial a les persones d'edat d'aquells pobles que no disposen de
PAC en els seus nuclis. La Conselleria té prevista l'adquisició de
vehicles per a fer aquesta atenció domiciliària, i fins i tot està
disposada a col•laborar amb les despeses de personal, a fi que
l'Insalud faciliti la posada en marxa d'aquest servei. Per aquest
motiu la Conselleria disposa d'una partida pressupostària de 60
milions. En principi, i pendent de les avaluacions pertinents,
tenim pensat iniciar el servei a Mallorca amb quatre unitats, per
continuar amb les corresponents una a Eivissa i una a Menorca.
En el capítol 4, de subvencions a persones, institucions o
associacions, ha existit sempre un interrogant sobre si la
discrecionalitat ha estat excessiva, o bé que els criteris per
decidir a qui i quan es dóna poden haver estat poc transparents
o bé arbitraris. Creiem que les subvencions han de servir per
donar suport a les iniciatives que convergeixen en les accions
amb les polítiques definides per la Conselleria dins l'àmbit
sanitari, de forma que permeten ampliar la participació de la
societat en els nostres objectius. Tant l'àmbit de les ONG com el
de les societats científiques o bé professionals a través de les
seves activitats i iniciatives són bons exemples de línies de
treball amb les quals amb freqüència hi haurà convergència
d'interessos i comoditat per les dues parts.
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Volem, però, que la transparència i la igualtat
d'oportunitats es faci palesa a través de convocatòries de
subvencions i ajudes on tothom sigui convidat a participar
i on de manera objectiva s'avaluï quins són els projectes que
acrediten millor el dret a ser subvencionats.
Dins la Direcció General de Sanitat hem de dir que la
situació trobada és la d'un rellotge aturat en el temps. Tenim
sens dubte la direcció de salut més antiquada d'Espanya, i
només l'esforç dels professionals ha permès garantir els
mínims que exigia el dia a dia. No hem trobat cap projecte
de modernització o posada al dia, i això és un clar reflex del
poc interès que al llarg dels 16 anys han tengut les
polítiques de salut pública, la prevenció i promoció de la
salut, o els programes de protecció i control.
Amb aquest panorama no queda més remei que dedicar
els inicis d'aquesta legislatura a dotar l'organització d'unes
eines i instruments mínims per iniciar l'aplicació de
polítiques de salut amb garanties. Centrarem uns primers
esforços als sistemes d'informació que ara són incomplets i
dispersos, i sense els quals no podem ni prendre decisions
ni avaluar els nostres resultats en relació al punt de partida.
Vull anunciar en aquest sentit algunes mesures immediates.
Primera, l'inici de l'enquesta de salut d'aquesta comunitat,
de la qual ja en aquest darrer trimestre hem començat a
elaborar el corresponent qüestionari. Després la creació d'un
nou sistema de registre de vacunes, ja que en aquests
moments som la comunitat autònoma de l'Estat que presenta
uns resultats més baixos de vacunació, quan es presenten
dades comparatives amb les altres comunitats autònomes.
En aquest sentit establirem acords amb el sector de la
pediatria privada, a fi que augmenti la col•laboració i la
informació. També la creació de registre de malformacions
congènites, a fi de conèixer la incidència de les
malformacions a la nostra comunitat autònoma. Poder
desenvolupar programes de vigilància epidemiològica i
efectuar el consell genètic de la població. El programa de
vigilància de la grip, realitzat juntament amb l'Insalud, que
per mitjà d'una xarxa de metges ens ajuda a conèixer millor
la (...) d'aquesta malaltia, al mateix temps que ens permetrà
testar aquest sistema per aplicar-lo a altres malalties.
També tenim previst augmentar el suport al grup del
registre de càncer, engrescant altres conselleries, com per
exemple Treball, Indústria, Medi Ambient, en iniciatives
per conèixer sobre els factors de risc i la incidència en grups
poblacionals específics. Creiem que a més és important
donar a conèixer les dades que ha obtingut aquest grup a
través d'alguna publicació, per exemple dades sobre el
càncer i d'altres. Aquest i els altres registres comptaran amb
el nostre interès, ja que són una de les bases importants del
nostre futur sistema d'informació de salut. Al seu
desenvolupament global dedicarem esforços importants al
llarg d'aquest any. La millora dels sistemes de vigilància
epidemiològica, seran també objecte d'especial interès per
part de la meva conselleria.
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Una de les situacions d'acords signats sense dotació
pressupostària és el de l'Institut de Ciències de la Salut, anunciat
el 5 de novembre de l'any passat, però signat el 17 de maig
d'aquest any, tan sols un mes abans de les eleccions
autonòmiques.

La resta de polítiques preventives penjarà del Pla de salut.
Serà necessari fer esforços perquè el programa de prevenció
de càncer de mama pugui anar assolint els seus objectius,
per la qual cosa caldrà reforçar la cooperació entre les
entitats que hi són representades.

He comentat abans que volíem fer publicacions tècniques.
Crida l'atenció comprovar com en els últims sis anys
pràcticament no s'ha fet res per a la difusió científica dels treballs
de recerca propis o de professionals de les Illes. Tampoc no es
troben documents de divulgació més enllà d'algun fullet
pertanyent a alguna campanya puntual. Ens proposam crear
algunes sèries de documents que de forma continuada posin a
l'abast del professional o del ciutadà temes d'interès que poden
facilitar el coneixement de la nostra realitat sanitària i contribuir
a la implicació de tots en la millora de l'estat de salut.

Dins els programes de l'àrea maternoinfantil, a part de
l'esforç en vacunacions, especialment costós per l'aparició
de casos de galteres i de la rosa, redoblarem els esforços per
participar activament en els programes d'eradicació de la
poliomielitis, diftèria, i altres malalties infeccioses. Per altra
part estam a punt de donar el vist-i-plau al programa de
"cribatge" per a la detecció precoç de la fibrosi quística,
cosa que tendrà importants repercussions per conèixer la
seva distribució i facilitar el consell genètic.

Dins el que s'anomenen polítiques de salut, la revisió,
adequació i desplegament del Pla de salut ha de ser en els
propers anys l'eix de la nostra activitat. No repetiré el que ja hem
dit sobre l'actual Pla de salut, en especial la seva vaguetat i la
seva inexistència d'objectius clars a cadascuna de les línies
d'actuació. Ens proposam crear un grup de treball o una unitat de
pla de salut que lideri per una part aquesta política, i que per
l'altra redefineixi amb participació d'amples sectors el contingut
del Pla. Una vegada fet això, donarem prioritat a les línies
d'actuació que per la seva implicació social i sobre la salut
mereixen iniciar accions immediates en aquest proper any. Esper
poder tenir la satisfacció de presentar-les a aquest parlament, a
fi que es puguin conèixer els seus trets més importants.
Respecte del Pla estratègic de la sida, hem començat a
convocar tres grups de treball: un científicotècnic, un altre
institucional, i un d'entitats associatives, per plantejar quines han
de ser les noves línies per als propers anys.
Quant al Pla de drogues, com vostès ja coneixen, és intenció
del Govern que pugui ser una responsabilitat compartida amb
altres conselleries, i en especial amb benestar social. Caldrà
abans millor adequar el nostre pla a la nova estratègia nacional,
molt ambiciosa, i que requerirà de nous recursos per assolir tots
els seus objectius, i caldrà iniciar de forma compartida la
redacció de la llei de drogodependències de la nostra comunitat,
una de les poques que no disposa de normativa legal.

Quant al que ara s'anomena control sanitari, volem anarlo transformant en un servei de protecció a la salut, cosa que
suposa canviar la filosofia des de les activitats inspectores
o punitives cap a una preeminència del nostre paper com a
agents al servei del sector i dels ciutadans. És a dir, a la
Conselleria s'han de trobar facilitats per ajudar a donar
serveis de més qualitat, i amb absolutes garanties sanitàries.
Això no vol dir que deixem d'aplicar la llei amb rigor, però
sí orientar els nostres objectius a la transformació d'aspectes
com la manipulació d'aliments, la feina dels escorxadors, el
control d'instal•lacions, i d'altres d'interès. Dins aquest
apartat, i com no pot ser d'altra manera per part d'un govern
que defensa el medi ambient com a qüestió prioritària,
impulsarem la millora de la tecnologia en el control de les
aigües de la mar, incorporant l'espectofotometria en els
controls periòdics de les nostres platges.
Per altra part, i vinculat a la tasca que ens correspon en
l'acreditació i control dels centres sanitaris, hem previst la
realització d'un pla de residus sanitaris que ens ajudi a
avançar la consecució dels objectius que en aquest sentit
preveu la corresponent llei.
Actualitzar i optimitzar la gestió de la xarxa hospitalària
és un altre dels punts destacats que aquesta conselleria vol
fer. Incís, criteri que ha estat contemplat als pressupostos,
en primer lloc partint de la base que el Serbasa ha de liderar
el procés de transferències, per la qual cosa es dota amb tres
noves places el seu equip de direcció, planificació,
ordenació i recursos humans, es creu important anar dotant
el Servei Balear de la Salut com a autèntic servei de salut de
la comunitat autònoma, amb funcions de planificació i
coordinació de serveis, no com ha estat fins ara, una persona
i una taula. Aquí els donaré els totals, que hi ha un augment
en percentatge d'un 5,5%. En aquest sentit rep menció
especial l'hospital Psiquiàtric, en el qual durant l'any 2000
s'invertiran inicialment 150 milions de pessetes per millorar
el lamentable estat en el qual l'hem trobat.
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Pel que fa a Gesma i Serbasa, procedirem a millorar les
condicions globals de les instal•lacions on s'atenen els malalts
mentals, per la qual cosa hem elaborat un projecte de salut
mental que inclou reformes a l'hospital Psiquiàtric, la
coordinació de les unitats, i en definitiva la millora en l'atenció
psiquiàtrica, incloent l'externalització dels pacients
institucionalitzats a les unitats de llarga estada.
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I anem als números. Pel que fa a la partida destinada a
subvencionar associacions de consumidors, l'hem
incrementada en un 10%. Per primera vegada hem dotat una
partida de 13 milions de pessetes per tal de dur a terme
campanyes de conscienciació, informació d'un consum
responsable i sostenible.
Fins aquí, moltes gràcies, senyores i senyors.

Els objectius d'aquest projecte esmentat de salut mental, en
primer lloc tenim el desenvolupament de la reforma des de la
teoria de model comunitari, i en conseqüència amb la idea de
desenvolupar les estructures intermitges i els recursos
ambulatoris. En segon lloc, com a objectiu, prestar assistència
psiquiàtrica actualitzada i de qualitat en les línies de prevenció,
promoció, assistència i rehabilitació. Tercer punt, especialització
en rehabilitació; totes les unitats tendran una orientació
terapèutica dirigida a la rehabilitació dels pacients. En quart lloc
reubicació i dotació de personal en funcions de les necessitats.
En cinquè coordinació de les unitats intra i extrahospitalàries.
Remodelar i adequar les instal•lacions en sisè lloc. En setè
millorar la gestió dels serveis. Quant a les activitats, s'hauran
d'habilitar dependències adequades per a la ubicació dels serveis
de planificació i coordinació.
En segon lloc, dotació dels equipaments necessaris per a les
funcions assolides, contractació de personal especialitzat per dur
a terme les tasques de coordinació de les unitats intra i
extrahospitalàries; contactar amb les associacions de familiars de
pacients per treball de voluntariat, disseny de programes de
formació per al personal.
Totes les actuacions per la seva pròpia naturalesa tenen
vocació de permanència i perdurabilitat en el temps, i estenem
els seus efectes a futurs exercicis.

EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Abans d'entrar en el torn de
preguntes, jo volia comentar amb la Sra. Consellera que
hem seguit la mecànica que intervenen tots els portaveus
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, vostè
els contesta conjuntament i després intervé el grup de
l'oposició i vostè li contesta, també.Està d'acord amb
aquesta dinàmica?
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Aina Salom i Soler):
Sí, sí.
EL SR. PRESIDENT:
Jo deman als distints portaveus si podem continuar
directament o si volen que es faci un recés.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Per part del Grup Popular podem seguir directament,
gràcies.
EL SR. PRESIDENT:

Pel que fa a Gesma, anirà canviant cap a una nova realitat,
cara a les noves transferències.
Quant a consum, les actuacions pressupostàries a realitzar des
de la Direcció General de Consum, ens mostren com a evident
que aquestes tenen una fita molt clara i definida: la protecció dels
consumidors i usuaris de les Illes Balears amb un primer
objectiu, la prevenció amb la realització de controls de mercat
eficaços, tant de productes com de serveis; potenciar la xarxa
d'alerta de productes alimentaris o industrials perillosos, facilitar
la informació necessària als consumidors i usuaris per a la seva
salut, així com fomentar l'educació per al consum en els centres
escolars i la formació ciutadana permanent.
Un segon objectiu serà el desenvolupament de l'estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El tercer és la reestructuració de l'organigrama de la
Direcció General de Consum i la seva progressiva millora amb
la dotació dels recursos humans, materials i tècnics necessaris.
I el darrer i quart objectiu serà la coordinació interdepartamental,
la proximitat als ciutadans i la implicació per aconseguir una
societat ecològicament i socialment sostenible.

Podem seguir. Idò començarem amb el torn de
preguntes. Grups parlamentaris que volen intervenir? Pel
Grup Parlamentari Mixt té la paraula el diputat Sr. Miquel
Nadal.
EL SR. NADAL I BUADES:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc vull donar les
gràcies a la consellera i al seu equip per la compareixença
en aquesta comissió. Veim amb satisfacció el pressupost
que ha presentat, corresponent a la secció 18, perquè el tema
de la salut és un tema que interessa molt els ciutadans
d'aquestes illes i el pressupost que ha presentat la consellera
reflecteix la sensibilitat d'aquest govern per aquest
pressupost.
Volem destacar la importància que té la modernització
dels serveis de salut i sobretot de les xarxes de centres de
salut, que la consellera ens ha anunciat que hi haurà un
increment de la despesa en un 169%. Ens omple de
satisfacció veure aquesta preocupació perquè per als
ciutadans d'aquestes illes la salut és de les coses més
importants que hi ha i, amb les inversions adequades, es pot
aconseguir que els ciutadans vegin reflectida una de les
seves principals aspiracions o ambicions. Pensam que en
aquest pressupost s'està iniciant aquest camí i volem així
manifestar-ho.
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Volem destacar també la importància de les obres de millora
en centres de salut amb els ajuntaments, el Pla de modernització
de la Direcció General de Sanitat, pensam que són iniciatives
dignes d'elogi l'enquesta de salut, el nou sistema de registre de
vacunes; la realització de documents per part dels professionals
que estiguin a disposició tant dels professionals de la Sanitat com
dels ciutadans en general sobre temes sanitaris, pensam que
l'Administració ha d'obrir una via en aquest camí. Pensam que
les iniciatives en el Servei Balear de Salut són bones així com les
iniciatives en matèria de consum, perquè la protecció dels
consumidors és una de les tasques més importants que hem
d'assolir des de les administracions.
Pensam que la coordinació entre els distints departaments de
la comunitat autònoma és també una tasca important i que la
consellera ens ha anunciat. Per aquest motiu, des del Grup Mixt
i des d'Unió Mallorquina com a partit que dóna suport a aquest
govern, anunciar que donarem suport a aquest pressupost.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari d'Esquerra Unida
i Ecologista té la paraula el diputat Sr. Miquel Ramon.
EL SR. RAMON I JUAN:
Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc, lògicament vull
agrair la presència de la consellera i del seu equip directiu, i les
explicacions que ens ha donat en relació als pressupostos per a
l'any 2000. Des del nostre grup pensam que és important, és molt
important, que aquest nou govern de progrés tengui una especial
dedicació pels temes d'aquesta conselleria, això per dos motius:
un, perquè pensam que partim d'una situació -ja ho ha dit la
consellera- d'una situació dolenta, que una comunitat autònoma
que té les rendes més elevades de l'Estat, possiblement també
tengui una de les estructures més deficients, i d'altra banda
perquè precisament la preocupació per la salut dels ciutadans és
una característica de les formacions d'esquerres i pensam que
aquest govern de progrés no pot decebre les aspiracions, les
il•lusions que s'havien posat en aquest sentit.
En aquest ens felicitam de l'augment de pressupost que ha dit
la consellera, que ha explicat, en relació a l'ampliació de la xarxa
de centres, ens sembla una qüestió molt positiva, i jo remarcaria
algunes de les coses de les que la consellera ha citat, i que són
especialment importants. M'ha agradat veure la referència al
control de la qualitat dels centres que es facin; comentava que al
cap de poc temps es podrien fer noves inauguracions perquè
s'havien hagut de remodelar. En tot cas pensam que hi ha hagut
en el passat actituds d'una certa negligència i que, efectivament,
amb els diners públics s'ha d'anar amb molt de seny i s'ha de
veure que es facin les coses bé. Jo citaria un exemple que vaig
veure de prop, que és un centre de salut de Can Misses, a Eivissa,
que al poc temps d'inaugurar-se, unes pluges una mica fortes
pràcticament el varen destrossar; és a dir, s'ha de veure que les
actuacions que es facin siguin fetes amb molta responsabilitat.

També veim amb satisfacció que una de les primeres
realitzacions sigui la de La Mola a Formentera, perquè és
una preocupació que venim reiterant i hi ha moltes
deficiències en el conjunt de la comunitat, però a
Formentera hi ha una situació especialment greu que s'ha
d'atendre i, per tant, ens sembla positiva aquesta qüestió.
Veim iniciatives que són importants, que són
interessants; la qüestió dels PAC mòbils pensam que és
nova i que pot resultar ben interessant, la millora en els
temes de les enquestes de salut que ha iniciat, o que es posin
en marxa els objectius de treballar per una revisió en
profunditat, en fi, per fer un pla de salut en condicions.
També en relació al Pla estratègic de la sida, que s'hagin
creat els grups de treball, perquè també en aquest cas som
una de les comunitats més afectades per aquesta greu
malaltia i això és molt important que es faci.
Per citar només algunes coses i ser breu, l'objectiu d'un
consum responsable i sostenible creim que és molt
important, i l'ajuda que s'ha de donar des de la conselleria en
aquest sentit ha de ser permanent. I per acabar aquesta breu
intervenció, la potenciació del Serbasa era una qüestió
inel•ludible, ja que creim que el Serbasa ha d'estar cridat a
jugar un paper fonamental en els temes de salut de les Illes
i que a partir de les transferències de l'Insalud això encara
serà molt més important i, per tant, estam completament
d'acord i ens sembla positiva aquesta potenciació del
Serbasa.
Per tant, des del nostre grup evidentment donarem suport
a aquests pressupostos. Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té la paraula el diputat Sr. Buele i Ramis.
EL SR. BUELE I RAMI:
Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari
PSM-Entesa Nacionalista agraïm la compareixença i la
intervenció de la consellera de Sanitat i Consum, com també
la presència dels seus cinc col•laboradors, alts càrrecs del
seu departament. Des del nostre grup parlamentari ens
satisfà que s'hagi assenyalat com a objectiu al qual es pretén
fer front amb aquests pressuposts reduir el marge de les
diferències que hi ha entre la sanitat que tenim i la sanitat
que volem, entre la sanitat, jo diria, que patim i la sanitat
que es mereix tenir aquesta comunitat autònoma.
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També compartim amb vostè el fet de reconèixer que
l'anterior govern va mostrar, en aquest aspecte, dosis certes i
dosis grans des del nostre punt de vista d'allò que vostè ha
qualificat com a sectarisme dur i pur. Nosaltres creim que amb
la destinació d'aquests 3.200 milions de pessetes,
aproximadament, dels pressuposts general de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears es podran arribar a satisfer moltes
de les necessitats sanitàries concretes de les nostres illes, les
grans i les petites, em referesc a illes grans i illes petites, però
també a necessitats grans i necessitats petites.
Pel que fa a la salut, voldríem nosaltres també remarcar
alguns dels aspectes que més ens han cridat l'atenció i que per a
nosaltres resulten més importants dels quals vostè ha assenyalat,
tot i que no ens podem estendre en tots, però si remarcar-ne
alguns. En primer lloc, l'inici de polítiques de salut amb el
màxim de garanties; això ens sembla que és un objectiu bastant
necessari perquè no hi ha dubte que amb el pressupost el que
intentam és obtenir el màxim d'efectivat, el màxim d'eficiència
en les nostres actuacions públiques i, per tant, veim molt bé que
es vulgui iniciar l'enquesta de salut, establir un nou sistema de
registre de vacunes, crear un registre de malformacions
congènites, efectuar el consell genètic de la població..., tot això
són punts que vostè n'ha fet al•lusió i que per a nosaltres resulten
molt importants. Remarcaríem també el suport al grup de registre
de càncer i la difusió científica dels treballs de recerca que siguin
propis.
I finalment, en matèria de salut també creim que és important
quan vostè s'ha referit al grup de treball sobre línies d'actuacions
(...) de la sida, o de les drogodependències, o de la prevenció de
malalties diverses, o d'atenció a la salut mental.
I pel que fa al consum, prevenir el control en els mercats,
desenvolupar l'Estatut dels consumidors, reestructurar
l'organigrama de la Direcció General i caminar cap a una societat
ecològica i socialment sostenible, ens sembla que en això li hem
de donar el màxim suport.
És per això que nosaltres també anunciam que aquests
pressuposts que ens presenta la consellera de Sanitat i Consum
rebran el suport del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula el diputat Sr. Diéguez.
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EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:
Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair en primer lloc
la presència de la Sra. Consellera i dels alts càrrecs que
l'acompanyen. Més enllà dels agraïments, Sra. Consellera,
ha parlat vostè d'un important increment en construcció i
equipaments de centres de salut; també ha destacat algunes
prioritats entre les quals hem escoltat el de Sant Agustí i
Cas Català, centre que en moltes ocasions s'havia dit que es
faria pels seus antecessors. M'agradaria que informàs sobre
la situació actual.
Sra. Consellera, ha dedicat vostè molt de temps a parlar
de l'hospital Psiquiàtric i em sorprèn l'estat en què es troba,
i voldria que m'informàs més àmpliament sobre aquest tema
i de quines mesures més concretes prendrà la seva
conselleria per millorar, com bé vostè diu, el darrer
manicomi d'Espanya.
Sr. Consellera, entre les coses que ha assenyalat com a
prioritàries per al pròxim any hi ha l'atenció domiciliària
urgent o, com vostè mateixa ha anomenat, el PAC mòbil.
Ens podria explicar en què consisteix aquest servei i en
quina situació es troba aquesta atenció domiciliària?
Pel que fa al Serbasa ens acaba de comunicar que dota
de tres places de personal tècnic aquest servei. És voluntat
de la conselleria potenciar aquest servei balear de la Salut
de cara a les futures transferències?
I per acabar i pel que fa al futur hospital d'Inca, ens
podria informar sobre l'estat actual en què es troba la
negociació? Gràcies, Sra. Consellera.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Diéguez. Sra. Consellera, per contestar té
vostè la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Aina Salom i Soler):
Tal com em quedat començaré fent un resum general a
les preguntes que m'han fet tots els grups que formam
govern en aquest pacte de progrés.
En el cas que m'ha demanat el diputat Sr. Diéguez sobre
la importància de la construcció i equipament de centres de
salut com a prioritats (...) s'ha escoltat Sant Agustí i Cas
Català, centre que en moltes ocasions, tal com vostè ha dit,
es faria pels meus antecessors i vostè vol més informació.
Miri, la conselleria dóna suport a l'existència d'un centre
sanitari que doni serveis als ciutadans de Cas Català i Sant
Agustí amb independència del municipi al qual pertanyen.
En aquesta qüestió hi havia un acord entre l'Insalud i la
conselleria perquè es fes en un solar situat al carrer
Dinamarca. Sembla que l'Ajuntament de Calvià hi donaria
suport, tot i estar ubicat al municipi de Palma. En principi
a la conselleria ens sembla correcta aquesta ubicació; no
obstant això, sabem per la premsa que l'Ajuntament de
Palma ha anat canviant d'opinió diverses vegades respecte
al solar, a l'edifici on s'ha d'ubicar i, Sr. Diéguez, estam en
aquest lloc. Cal, per tant, posar-se d'acord perquè
l'ajuntament s'esmeni i el que posa el solar o l'edifici és ell.
Quan s'arribi a aquest acord, amb un proposta tècnicament
acceptable i consensuada amb la conselleria, aquesta
conselleria li donarà suport; en cas contrari, com a
responsable de planificació i ordenació, ens veurem obligats
a dir on i quan s'ha de fer aquest centre.
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Quant a la pregunta que també hem de dir que a l'hospital
Psiquiàtric, veig que també s'ha sorprès; també em vaig
sorprendre jo a les successives visites que he fet; he duit unes
fotos que es varen treure tot d'una que vaig assolir la conselleria,
i aquesta partida pressupostària que he anunciat que va avalar la
comunitat autònoma de 150 milions és perquè les persones que
en aquest moment estan, com he dit, al darrer manicomi o, per
dir-ho en un bon mallorquí, la darrera "loqueria" de l'Estat
espanyol, és imprescindible aquesta partida per començar a
adequar instal•lacions precàries, tercermundistes i d'estat jo diria
quasi medieval com són cuines, instal•lacions, mobiliari,
dependències que sembla que cauen, banys, etc., barreres
arquitectòniques i altres.
Quant a la pregunta que sembla que també ha causat il•lusió
és el PAC mòbil. El del PAC mòbil és un problema que ens
trobam a totes les illes, a fora vila, als pobles que no en disposen,
les persones o bé de major edat o bé joves però que no disposen
de vehicles i que no hi ha autobusos públics o altres mitjans per
poder-se desplaçar al centre o PAC proper, hem pensat, i estam
parlant -tal com he explicat- i consensuant amb l'Insalud per fer
una partida pressupostària de 60 milions que consistiria -això és
inicialment- la partida de quatre vehicles per a l'illa de Mallorca,
un vehicle per a Menorca i un altre per a Formentera. Amb el
consens de l'Insalud, evidentment també correríem, una vegada
consensuat, amb les despeses corresponents del metge.
Pel que fa a Serbasa ho he dit aquí, a la meva primera
compareixença i cada vegada que m'ho han demanat els mitjans
de comunicació: el Serbasa s'ha de potenciar, el Serbasa serà,
una vegada que aquesta comunitat autònoma de les Illes Balears
tengui les transferències en sanitat, serà el que és l'Insalud de
Madrid o central, o el que li vulguem dir, i és voluntat d'aquesta
conselleria que el Serbasa sigui el que ha de ser i potenciar-lo al
màxim. Tal vegada aquí convendria parlar dels totals dels
doblers que hi havia i la variació que hi ha respecte a l'anterior
antecessor meu o a l'anterior govern i nosaltres. En els totals la
variació és d'un 5'5%; l'any 99 es varen destinar 4.308.536.365
i l'any 2000 són 4.543.522.146.
Hi ha altres preguntes. Per exemple, pel que fa al futur
hospital d'Inca, la informació que en aquests moments jo tenc és
que no s'ha resolt de manera adequada el tema dels solars on s'ha
de fer el proper hospital d'Inca. Sense solars és obvi que no
podem tenir hospital perquè l'Insalud, a pesar del seu compromís,
no posarà ni una sola pesseta sobre uns solars que els manquen
uns trossos de terrenys que exigeix l'Insalud per a la construcció
d'aquest hospital, per la qual cosa li he de dir que -ho he dit
repetidament i també ho ha dit el president de la Comunitat
Autònoma de les Illes- la disposició d'aquest govern és, si fa
falta, posar i avançar els doblers perquè això segueixi endavant
una vegada resolt allò dels terrenys, també els accessos i altres
problemes com els estudis geològics del terreny i moltes altres
coses, que això durà segurament un cert retard en el qual aquesta
conselleria i aquest govern no tenen en absolut cap
responsabilitat, avançarem el que sigui necessari i accelerarem
tot el que faci falta perquè és la nostra disposició que l'hospital
d'Inca no tengui per la nostra responsabilitat ni un sol moment de
retard.

Bé, tal vegada en aquest moment convendria també -he
donat abans les xifres del Servei Balear de la Salutconvendria tal vegada donar les xifres de la Gestió Sanitària
de Mallorca, donar els totals. En el cas de la Gestió
Sanitària de Mallorca, l'any 99 es varen destinar
3.000.826.351 milions; l'any 2000 li hem dedicat
4.000.255.948 amb una variació d'un 11%. I quant al que és
la Conselleria de Sanitat i Consum, els totals l'any 99,
l'antecessor va destinar 2.705.248.081 pessetes; nosaltres hi
posam 3.160.871.421, i això suposa un 16'8% de variació.
Aquestes xifres han sortit a la premsa.
Quant al projecte de pressupost per a l'any 2000 del
conjunt de les xifres que he donat, els totals serien una
variació d'un 10'3%. L'any 99 eren 10.840.135.437 pessetes;
l'any 2000 són 11.960.341.567, i això serien les xifres, tal
com he dit, del projecte de pressupost de la conselleria,
Serbasa i Gesma.
No sé si m'he deixat qualque qüestió. Si algú em vol
tornar a repetir, amb molt de gust ho faré.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Consellera. Algun portaveu dels que han
intervengut vol replicar? No? Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Sra. Estaràs.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, Sr. President. Gràcies a la consellera per la seva
compareixença així com a tot el seu equip.
Quan sentia la consellera parlar semblava que no era una
compareixença de pressuposts. No ha parlat ni tan sols d'una
partida ni ha parlat de números, sinó que ens ha repetit la
compareixença que l'Hble. Consellera va tenir dia 29 de
setembre: ens ha descrit objectius, activitats, el que pensa
fer, el que no pensa fer, de passada ha criticat el govern com
si fos oposició, el govern anterior, amb aquest complex que
la persegueix de demanar explicacions a l'oposició quan és
l'oposició que li ha de demanar explicacions a ella, però no
semblava, si tancàvem els ulls i no sabíem que havíem estat
convocats a una compareixença de pressuposts, supòs que
és perquè és la primera vegada que l'Hble. Consellera ve a
parlar d'aquest tema, no n'ha parlat un sol moment, de
partides pressupostàries, de capítols, de programes, de
conceptes, de subconceptes i de seccions.
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Com que aquesta compareixença és de pressuposts i, a
aquesta diputada, l'han citada aquí per parlar d'aquest tema i ja
vàrem tenir ocasió de parlar d'objectius i de programes que
pensava a dur a terme dia 29 de setembre, jo sí que em cenyiré
a una compareixença de pressuposts i sí que agrairia a la Sra.
Consellera que, si fos tan amable, em pogués contestar als temes
de pressupost perquè els objectius, Sra. Consellera, ja ens els va
explicar fa aproximadament deu dies.
Diré, abans de passar al tema de pressuposts, dues qüestions
de tema general. Ha fet una crítica al Pla 10. Es nota que vostè
no ha tengut responsabilitats a cap administració local; a les
administracions locals, i li diu una de les que ha tengut
responsabilitats i en continua tenint, no queden encotillades si
duen una bona gestió municipal, tot al contrari, poden dur
endavant programes que d'altra manera no es podrien dur i, a
més, d'una manera simultània entre tots els ajuntaments. Tampoc
dir que vostè diu que s'encaixona aquest govern: em digui quin
dels programes que va dur endavant el passat govern dels centres
de salut no li sembla bé i se sent vostè encaixonada per aquest
centre de salut d'un municipi o l'altre que a vostè no li sembli bé.
Davalli al terreny de lloc i em digui quin centre de salut dels que
va fer l'anterior govern en els distints municipis no li semblava
correcte i els ciutadans d'aquest municipi idò per ventura poden
o no estar d'acord o no amb vostè.
En relació a les crítiques de sectarisme li he de dir que li
record que està vostè en el Govern, jo estic a l'oposició i som jo
la que li he de fer les preguntes a vostè i el control a vostè, no
vostè a l'anterior govern, que ja va tenir ocasió de passar els seus
controls. En qualsevol cas recordar-li que sectarisme el del Partit
Socialista Obrer Espanyol, el Sr. Felipe González, que va
governar durant 13 anys a Espanya i va aconseguir que aquesta
comunitat estigués a la cua de la sanitat. Sectarisme, Sra.
Consellera, i no el que vostè em parla de Binissalem, perquè
podem passar revista de moltíssims centres que es varen a uns
municipis que no eren del color polític que governava en aquell
moment. Però per no anar enrere basta veure les inversions que
ha pressupostat l'Estat per a l'any 2000, que ha pressupostat
4.123 milions, el Govern del Sr. José Maria Aznar, i que
invertirà 23.011 milions fins a l'any 2003 i supòs que convendrà
amb jo que és un esforç important que s'ha fet per aproximar-nos
precisament a la mitja de despesa del territori Insalud i poder
pal•liar aquest greuge comparatiu que les Illes han sofert en
relació al pressupost global de l'Estat gràcies a 13 anys de PSOE.
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Vostè convendrà amb mi que s'han pressupostat 75
milions per al centre de Santa Eulàlia, el centre de Santa
Eulàlia, el centre de s'Arenal, la segona fase de Son Dureta,
l'heliport, l'ampliació d'Eivissa, l'hospital General de Maó,
l'hospital de dia de Ciutadella, el Palma II, i tot això
bàsicament ha estat una iniciativa del Govern de José Maria
Aznar. He de dir, per tant, que dir sectarisme pur i dur són
paraules que se'n du el vent. Vostè aquí, amb un to de veu
fluixet, como quien no quiere la cosa, sí, pam, pam, pam,
vostè va pegant i com si fos una mosqueta morta, però vostè
pega, i li record, Sra. Consellera, que vostè és govern i que
no és oposició malgrat supòs que ho deu viure en el dia a
dia.
Voldria anar al tema de pressuposts. El meu company
Pere Rotger utilitzarà, si al president li sembla bé, un
moment d'intervenció per parlar de l'hospital d'Inca.
Simplement vull dir-li que és impresentable que vostès no
pressupostin aquí l'aportació que haurien d'haver
pressupostat per a l'hospital d'Inca. L'Estat, que deu tenir els
mateixos problemes que vostès a l'hora de licitar, de donar
solars, ha pressupostat, al pressupost de l'any 2000, 250
milions, conscients que després, si hi ha voluntat, tots els
problemes que venguin després se solucionaran; el que han
fet vostès són excuses de mal pagadors, hauria d'haver
vengut aquí al pressupost amb les feines fetes, 250 milions
per a l'hospital d'Inca. La Sra. Armengol ens té acostumats
a moltes proposicions aquí, i mocions sobre aquest tema, i
supòs que li preparen l'equip de sanitat, però paraules, les
paraules zero, fets, comptants i sonants; Govern de José
María Aznar 250 milions, vostès no sé per quina excusa,
però aquí al pressupost no hi són.
Anirem per parts, anirem al programa 4111, i ara sí que
entraré en el pressupost, donat que la consellera no hi ha
entrat. M'agradaria que m'explicàs, bé, en primer lloc dir
que són uns pressuposts absolutament continuïstes,
pràcticament xerram de les mateixes quantitats, m'agradaria
que al programa 4111, en relació amb el que serien obres i
equipaments de centres de salut, m'explicàs l'augment del
capítol 2, de 103 milions, em desglossàs el capítol 6 i el
capítol 7. També m'agradaria remarcar que al programa
4122, que són els centres insulars i comarcals, constatar que
és exactament el mateix pressupost. M'agradaria també que
al programa 4131, de promoció de la salut, on vostès xerren
d'un projecte estrella, el projecte estrella d'aquestes unitats
mòbils d'atenció domiciliària, demanar-li si vostès han dit
que no poden finançar l'hospital d'Inca, perquè l'asistencia
sanitaria es del Insalud, i això ha estat l'argument que vostès
han emprat per a no finançar el 50% de l'hospital d'Inca; per
què amb el tema d'unitats mòbils d'assistència domiciliària,
que també és assistència sanitària competència de l'Insalud,
es mostren disposats a subvencionar el 50% de les despeses
de personal i els cotxes? No és el mateix? Inca no ho podem
pagar perquè no és una competència nostra i ens negam,
diuen vostès, però aquest programa estrella de 60 milionets,
comprar quatre vehicles, pagar la meitat del personal això
sí que ho podem fer, tot i que és competència de l'Insalud.
Vostès intervenen en el que els convé i no intervenen en el
que no els convé. En definitiva, no estan, en cap cas, al
servei del ciutadà. M'agradaria que m'explicàs el motiu
d'aquest tema.
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I també m'agradaria que m'explicàs, he mirat molt bé el
programa 4131, on són els doblers d'aquesta enquesta de salut,
on estan pressupostats els doblers d'aquesta costosíssima
enquesta de salut? No els he trobat, potser que jo no l'hagi sabut
cercar, però la consellera segur que ens donarà explicacions, ja
que a la seva intervenció no ha donat cap dada ni una, ni un
número. També ens explicarà on està aquesta reforma
psiquiàtrica, on estan les finançacions, tots els seus projectes de
reforma del pla de salut, on estan reflectits en els pressuposts,
perquè jo veig uns pressuposts molt pareguts a l'anterior.
També el pla de la Sida, on està el pressupost del pla de la
Sida, on està reflectit, perquè tampoc no ho he trobat? Convendrà
amb mi, Sra. Consellera, que són moltes coses que no he trobat.
També m'agradaria que m'explicàs, bé, constatar, amb el tema
del control sanitari, que vostè ha fet una descripció magnífica,
copiada de l'anterior Govern, per cert, sobre el control sanitari,
i dir-li que el pressupost és exactament igual, amb la qual cosa
no ha variat pràcticament en res el pressupost d'aquest programa.
Anant al pla de drogues és el mateix pressupost, fins i tot
vostès ho davallen 4 milions, el govern anterior gastava 176
milions i vostès 172 milions; i m'agradaria que m'aclarís on són
aquests nous programes que vol fer en drogues, perquè fins i tot
baixa el pressupost. I recordar-li la crítica del seu govern, pacte
d'esquerres, pizza cinco estaciones, quan vostè intervenia en
aquest tema que consideraven que eren molts pocs doblers i ara
jo veig que vostès posen, no el mateix, quatre milions menys.
També m'agradaria que m'aclarís si vostè, perquè la
consellera d'acció social, amb la que ha d'anar coordinada, però
al final aquí no es coordina ningú, canviaran el pla de drogues;
ella diu que sí, però vostè, a la descripció d'objectius no diu que
canviarà el pla de drogues, sinó que diu que avaluarà
l'operativitat del pla autonòmic de drogues. Com quedam, Sra.
Consellera, canviarem o avaluarem l'operativitat? Convé que es
comencin a coordinar perquè aquesta manca de coordinació pot
esdevenir en un mal servei als ciutadans d'aquestes illes.
També m'agradaria saber si els temes sòciosanitaris són
d'aquesta conselleria o són de benestar o són compartits, però, al
final, qui assumirà la responsabilitat de les seccions
pressupostàries. I m'agradaria si finalment faran aquest pla
sòciosanitari, que jo vaig proposar ja en aquesta cambra i que es
tomar a baix per capritx de la Sra. Consellera i del seu govern,
però si finalment ho faran, encara que ho hagi proposat jo i diuen
que no, si ho faran a la recta del segle XXI, supòs que ho faran
i diuen que no perquè ho ha proposat una persona que no és del
seu govern i això és el consens i el amor al diálogo que predicava
el Sr. Antich.

També m'agradaria saber si seguiran els convenis amb
el projecte Home o no. M'agradaria saber també, en relació
amb el que és el Serbasa, que m'explicàs del capítol 2, del
programa 4111, de la direcció i serveis generals, que
m'especificàs la pujada del capítol 2. Sé que el capítol 1 està
bastant clar pel tema de laboralització. M'agradaria que
m'explicàs i me desglossàs el capítol 6, jo Sra. Consellera li
suggeriria que anàs apuntant, el capítol 6 del programa
4111, concretament 23.600.000 pessetes al capítol 6,
m'interessaria també el desglossament. Del programa 4121,
d'assistència hospitalària, simplement constatar que és
pràcticament igual.
Dir que en relació amb els hospitals Joan March,
General i Psiquiàtric tenc un parell de qüestions a fer-li. En
primer lloc, han condonat el deute, és a dir, han alliberat el
Consell Insular de Mallorca de què pagui el deute
equivalent a l'hospital Joan March i al Psiquiàtric. La
pregunta que li faig, Sra. Consellera, és: no seria l'adequat,
si el Consell Insular de Mallorca ha de deixar de pagar
aquests doblers al Govern balear en concepte de l'hospital
General i Psiquiàtric, que aquests hospitals passassin a ser
titularitat del Govern? Li vàrem fer aquesta mateixa
pregunta al conseller d'Economia i al torn de contrarèplica
li diré el que em va contestar.
També demanar-li a la Sra. Consellera que me sap xerrar
d'una reforma psiquiàtrica, però m'agradaria saber on està el
pressupost per dur endavant aquesta reforma que ja va
iniciar el Partit Popular?
També dir-li que aquesta condonació de deute, si no hi
haurà una petició per part del Consell Insular de Menorca i
d'Eivissa i com veuen vostès aquest tema. En relació amb
aquesta reforma del Psiquiàtric, sí que voldria dir una cosa,
diu la memòria que vostès han presentat que de dins aquesta
reforma, que estam d'acord en crear centres de dia, estam
d'acord en treure del psiquiàtric gent que hagi d'anar a un
altre recurs; però no estam d'acord en què el psiquiàtric hagi
de sortir de Gesma. I l'única explicació que tenc perquè
vostès proposin que el Psiquiàtric surti de Gesma és que
Gesma ho du un color polític d'aquesta pizza cinc estacions
i el Psiquiàtric ho du un altre; i és una brega entre Esquerra
Unida i el PSOE del seu govern, entre En Ribas i el Sr.
Carbonero, que no li dóna la gana al del Psiquiàtric estar a
les ordres de l'altre, Esquerra Unida estar a les ordres del
PSOE. M'ho expliqui perquè no entenc per què el
Psiquiàtric ha de sortir de Gesma.
També m'agradaria que m'explicassin aquests 390
milions del capítol 8 que hi ha en aquest programa del
Serbasa. També m'agradaria saber en relació a Gesma
diverses coses: la primera és, vostès varen denunciar mentre
estaven a l'oposició, reiteradíssimes vegades, que Gesma era
un empresa que era obscurantista en la seva gestió, que no
era un bon sistema, que se l'havien de carregar, jo li duc
retalls de premsa a la Sra. Consellera per si després ella té
un moment se'ls pugui mirar, carta abierta a la consellera de
Sanidad, de UGT, para UGT esta es una acción progresista,
queremos que se destruya Gesma, que desaparezca y que su
personal sea asumido por el Serbasa, però no obstant, a la
pàgina 75 dels pressuposts que vostès avui presenten vostès
diuen que s'ha de fer una continuïtat respecte del pla
d'empresa elaborat per Gesma, i diuen textualment: En
definitiva, en la creació i el funcionament de Gesma es du
a terme l'adopció d'un model sanitari modern, en què
existeix la separació adient entre el poder polític, la
Conselleria de Sanitat, el finançament, el Serbasa, i la
provisió de serveis sanitaris, Gesma. Dir que el sistema
Gesma és l'adopció d'un sistema sanitari modern i eficaç. El
PSOE havia criticat en reiteradíssimes ocasions aquesta
empresa que es diu Gesma i havia demanat la seva
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supressió, m'agradaria saber per què els pareix ara tan bona.
Només hi ha dues explicacions, o que hagin canviat de parer o
que vostès hagin copiat el que dèiem abans de Gesma i hagin
copiat això i els pareixi dolent, i també m'agradaria saber com és
que han canviat d'aquest parer.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, jo li he de demanar que vagi acabant.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Sí, vaig acabant. Simplement dir-li que aquests pressuposts
són bastant continuïstes, no crec que la consellera pugui assumir
ni la meitat dels compromisos que ha fet. Em pareix
impresentable que no s'hagi pressupostat Inca; que s'entri en
convenis en l'Insalud en certes coses sí, com les unitats mòbils,
i en certes coses, com Inca, no, em pareix una falta de coherència
impressionant. Em pareix impresentable la baixada del pla de
drogues. Em pareix que canvien de parer segons estiguin al
govern o a l'oposició. I m'agradaria també dir que la condonació
del deute em pareix bé, però haurien d'estudiar la possibilitat que
aquests hospitals passassin al Govern de les Illes, perquè si no hi
haurà una discriminació per a Menorca i per a Eivissa.
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On ens trobam, vostè ho sap, li vaig enviar un escrit, el
va contestar, aquests dies precisament l'he rebut, avui, i el
que passa és que no he rebut encara de l'Insalud, el protocol
deixa molt clar que en principi s'ha de crear un consorci,
però molt bé es podria remetre o seria aquest solar tant de
Serbasa com de l'Insalud; tot d'una que ho tengui clarificat,
vostè ja m'ha contestat, em remet a l'Insalud, l'Insalud
encara no m'ha dit a qui, però mentrestant el tema urbanístic
corre.
Per tant, dit això, ara vostès em parlen d'un estudio
geotècnic, esper que no hagi de ser l'Ajuntament d'Inca que
faci l'estudi geotècnic, perquè si l'hem de fer també ho
farem. Però bé, gener i febrer, Sra. Consellera, l'hospital
d'Inca tendrà la possibilitat ja de tenir el solar, per tant, jo
crec que vostès gener i febrer no haurà esgotat els
pressuposts de l'any 2000, estam parlant dels pressuposts de
l'any 2000. Si realment vostès presenten l'altre dia una
proposició no de llei que en el seu paràgraf tercer diuen
molt clar que en cap cas la negociació del protocol no
retardarà la construcció de l'hospital d'Inca, la millor prova
política que creuen en el que diuen és que hi hagi partida
pressupostària. Per tant, no tenc res més a dir, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Res més, Sr. President, i passaré, si m'ho concedeix, la
paraula al diputat Sr. Rotger.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, gràcies, Sra. Diputada. Té la paraula el diputat, Sr. Rotger,
per un temps de 3 minuts.
EL SR. ROTGER I LLABRÉS:
Sí, moltes gràcies, Sr. President. La veritat, jo vull creure en
aquest govern, jo vull creure en les institucions i vull creure
també, com no, en aquesta consellera, però la veritat és que
aquests arguments que s'han esgrimit aquí perquè no hi hagi una
partida de 250 milions, la veritat és que no els entenc. I
m'explicaré: com es troba el tema del solar de l'hospital d'Inca?
Bé, s'ha aprovat en fase inicial, modificació puntual del pla
general, fa un mes, li he de recordar que es va aprovar per
unanimitat, però si no fos així, hi ha tretze regidors dels vint-i-un
que són del mateix color polític que donen suport a qui li parla,
per tant no hi haurà cap problema perquè s'aprovi d'aquí 25 dies,
en fase provisional, i es remetrà al Consell Insular de Mallorca
perquè l'aprovi d'una forma definitiva. A la vista de totes les
mocions, proposicions no de llei que hem vist darrerament i
anteriors anys en aquest Parlament, m'he d'imaginar que aquesta
documentació quan arribi al consell insular volarà. Això vol dir
que el gener, febrer, si hi ha voluntat política ha d'estar aprovat,
d'una forma definitiva, el tema del solar. Duc vuit anys de
regidor a l'oposició, quatre anys de batlle en minoria, i ara
començ aquesta legislatura i ja he vist totes les estratègies en pro
i en contra, quan hi ha voluntat en pla positiu o negatiu. He de
recordar, per tant, que el tema del solar, gener-febrer, si hi ha
voluntat política per part del consell insular, perquè l'Ajuntament
d'Inca, pot vostè imaginar, que no tocarà en terra, estarà ja
aprovat definitivament.

Gràcies, Sr. Rotger. Sra. Consellera, per contestar té
vostè la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Moltes gràcies, Sr. President, senyors i senyores diputats. En
primer lloc, dir-li a la Sra. Estaràs que és una llàstima que tot
aquest parlament que té i que ella ha cobert amb tots aquests
anys d'experiència el perdi per la boca i se li vagi per la boca tota
la força quant a les desqualificacions personals.
Miri, Sra. Estaràs, no tenc cap complex, tal vegada és vostè
que té un complex; i mosca morta tal vegada ho és vostè, perquè
jo tampoc ho soc; o sigui que li agrairia que vagi o per feina i no,
o per desqualificacions, que jo en cap moment havia fet.
D'acord? Val.
Quant a què no he parlat de les línies pressupostàries,
s'equivoca. Sí he parlat de les línies polítiques dels pressuposts,
les seves grans xifres, i de les partides més importants; el detall,
Sra. Estaràs, el té sobre la seva taula ben definit. D'acord? Sap
què passa Sra. Estaràs, que, tal i com deia el Sr. President ahir,
a la seva entrevista a la televisió, el que els falta a vostès són els
cent dies d'oposició, per això recorren a l'insult, a la
desqualificació, a coses semblants, que una persona com jo, que
no estava realment acostumada a aquestes coses, me sorprenen,
Sra. Estaràs, perquè vostè sí que du molt de temps per aquí i
aquestes coses, jo l'he sentida, jo també tenc molts de retalls de
premsa, no fa falta que em passi els seus, jo li passaré els meus,
quan vostè es molestava per aquestes desqualificacions, no li
agradaven gens, però vostè ara, com que està a l'oposició i no sé
si encara se n'ha assabentat el suficient, continua en aquesta línia
que vostè rebutjava.
Bé, quant a què es queixa d'allò de l'hospital d'Inca, que no
tenim una partida pressupostària i totes aquestes coses, miri, Sra.
Estaràs, el protocol famós del Sr. Matas i el Sr. Romay Beccaria,
li explicaré ben clar i ben llampant, tampoc no tenia oberta cap
partida. Vol que li demostri, Sra. Estaràs? Només eren dos fulls,
no hi havia cap partida oberta. Però, vostè no deu dubtar que el
Sr. Matas, quan va dir que pagaria el 50%, aquests 1.500 milions
pensava treure-los, o mentia, o mentia, Sra. Estaràs? No. De la
mateixa forma, encara que vostè digui que no ho ha trobat, quan
nosaltres necessitem treure els doblers, igual que el Sr. Matas
pensava fer, els treurem dels pressuposts, no se preocupi, no se
preocupi Sra. Estaràs, no se preocupi, estigui tranquil•la, estigui
tranquil•la, eh? Això ve a compta, quant, no sé qui dels dos
portaveus, parlen de la meva incoherència. La incoherència no
ve per part meva, Sra. Estaràs, la incoherència ve per part de
vostès.
Quant a l'estudi geotècnic o geològic o el que li vulgui dir, Sr.
Rotger, i també amb tota la meva educació, perquè vostè sempre
ha estat un senyor educat amb mi, li vull dir que no és un caprici
d'aquesta senyora, no és un caprici d'aquesta senyora, és que li
obliguen Sr. Rotger; perquè vostè no voldrà tenir un desastre
com el de Valdecillas? O sigui, vostè no voldrà fer en aquell
ametllerar un hospital i que amb dos dies ens caigui a sobre? O
sigui en aquesta terra, que tenim un problema, argilós, del subsòl,
el primer que s'ha de fer, abans de qualsevol construcció, Sr.
Rotger, és fer un estudi.I quant a l'hospital, li torn repetir, no li
exigesc jo Sr. Rotger, és que l'Insalud l'obligarà, si vol, m'ho
torni demanar per escrit i li tornaré explicar.

I ara, quant al tema de droga, venga, assistencials,
centres de tractaments, dos propis de la conselleria,
ambulatoris, projecte Home 45 milions de subvenció;
Consell Insular de Mallorca 40 milions; Menorca i Eivissa,
aproximadament, 8 milions; Ajuntament de Palma 10
milions. Metadona, tenim el Centre de Preparació i
Dispensació de Metadona de Mallorca, un programa de
dispensació de metadona a farmàcies; dispensació a centres
prescriptors i de salut.
I quant a pressupost vaig a per feina, sense insults, Sra.
Estaràs. A l'any 2000 el pressupost és de 172 milions de
milions de pessetes, dels quals es preveu que 85 milions
arribin del pla nacional, no sigui cosa que el Sr. Aznar torni
arrera i ens ho retalli, això hi comptam, vostès faran
l'impossible, estam completament segurs que el Sr. Matas
anirà totes les vegades que faci falta a Madrid per
aconseguir-ho, no, no ho dubtam, Sra. Estaràs, no és cap
dubte ni cap menyspreu.
A l'any 1999 la distribució va ser: personal, 12'5 milions;
despesa corrent, 2'7 milions; projectes d'inversió,
campanyes d'activitat, 11'9; metadona, 21; transferències a
ajuntaments, 12 milions; transferències, faig via perquè,
clar, vostè un milió de preguntes i és molt difícil això amb
el temps que tenim; transferències al consell insular, 56;
projecte Home, 40; Creu Roja, 1; Siloe, 3; projecte Jove, 4;
Fat, 1'5, altres. Nosaltres en posam 87 més, amb una millora
de gestió. Què vol dir això d'una millora de gestió, Sra.
Estaràs, què vol dir? Que els resultats són sempre millors,
el problema és quan se gestionen malament els doblers
públics, és quan es creen ens estranys, feines estranyes,
llocs de feina que no hi va ningú i que quan passen a
l'oposició reclamen, etc. Això, això.
I ara, si em permet el Sr. President i em dóna permís,
m'agradaria donar la paraula, per aquest ordre, en primer
lloc al Secretari General Tècnic el Sr. Gabriel Payeras, i en
segon lloc, al Gerent del Serbasa, el Sr. Adolfo Marquès.
Perquè, si per qualsevol cosa, he obviat sense voler qualque
dada de tot aquest caramull de preguntes que m'ha fet la Sra.
Rosa Estaràs, jo estic segur que els meus companys podran
contestar, per la qual cosa preg al Sr. President que em doni
el permís adient, perquè els meus companys d'equip puguin
contestar aquestes coses. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Sí, gràcies, Sra. Consellera. Jo només li volia dir una
cosa, que és una responsabilitat del President i de la Mesa
dirigir els debats i és una responsabilitat del President i de
la Mesa si hi ha insults greus. Jo li he de dir que he estat
escoltant atentament totes les intervencions i fins aquest
moment no consider que hi hagi insults de cap classe; ho dic
perquè consti, perquè tot això sortirà reflectit al Diari de
Sessions.
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LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Sr. President, no sé si, és una pregunta.
EL SR. PRESIDENT:
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EL SR. PRESIDENT:
Miri, jo li he de dir, i perdoni, perquè jo no vull
intervenir en un debat, però vostè m'ha fet una pregunta i jo
li he de dir que és veritat que vostè és nova; si vostè es
considera insultada perquè li diuen mosqueta morta, ...
(Rialles)

Jo només és una constatació que faig, perquè és una
responsabilitat del President dirigir el debat i que jo, almenys, he
procurat prestar atenció, no he sentit insults que jo cregués que
havia d'intervenir per aturar-los, no dic res més.

... no vull dir res més. Si ara vostè, per favor, qui m'ha
dit que volia la paraula?

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

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

Com que, jo reconec que soc nova li vull demanar al senyor
magistrat si puc intervenir o no.

Li he demanat, per favor, Sr. President, que en primer
lloc i en segon lloc, en aquest ordre, contestin les preguntes
que jo hagi pogut obviar, el Sr. Payeras que és el Secretari
General Tècnic i, en segon lloc, el Sr. Marqués, que és el
Gerent de Serbasa.

EL SR. PRESIDENT:
Si pot intervenir?

EL SR. PRESIDENT:
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Sí.
EL SR. PRESIDENT:
Vostè té la paraula mentre jo no li llevi. Vostè m'ha demanat
ara que ...
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Bé, però només vull contestar el que vostè m'ha dit.

Molt bé. Té la paraula el Sr. Gabriel Payeras, Secretari
General Tècnic de la conselleria, durant un temps de cinc
minuts màxim.
EL SR. SECRETARI GENERAL TÈCNIC (Gabriel
Payeras Muntaner):
Moltes gràcies, Sr. President. Únicament contestar
algunes de les preguntes concretes que s'han fet. Quant a si
continuarà o no el conveni amb el projecte Home,
efectivament, constatar que en el pressupost de l'any que ve,
de l'any 2000 ja existeix una partida de 45 milions de
pessetes per continuar el que estava previst amb aquest
conveni.

EL SR. PRESIDENT:
És que jo només faig una constatació. Pot contestar.
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):
Bé, si a vostè li sembla que dir-me mosqueta morta no és un
insult, doncs, bé. Què tenc complexos? Doncs, Sr. President, jo
he de reiterar que aquests tipus de paraules o bé, de semàntica
que utilitza la Sra. Rosa Estaràs, a mi, personalment, no
m'agraden.

En segon lloc, es demana informació, el desglossament
del programa 4111, que evidentment li puc fer, si bé, per
ventura, puc avorrir una mica. Únicament per capítols, la
suma total de capítols, parl del programa 4111, el capítol 1
puja a 214.971.284, el capítol 2 són 103.231.000 pessetes,
el capítol 4, 16.155.500, el capítol 6, 120.963.400 i el
capítol 7, 336.055.402, això pel que fa al desglossament del
programa 4111.
I finalment parlava d'especificar determinats capítols del
pressupost de la conselleria, especialment del capítol 2, del
capítol 6 i del capítol 7, si no he pres malament la nota.
Efectivament, el capítol 2, de despesa corrent, per a l'any
2000 està pressupostat en 211 milions de pessetes, la qual
cosa, efectivament, suposa un increment del 19'9% del
pressupost respecte de l'any passat, la qual cosa ha estat
necessària atès que qualque programa d'aquest capítol, com
és el programa de promoció de la salut, en el mes de juny
d'enguany ja tenia la partida de despesa corrent del capítol
esgotada, i això demostrava que hi havia una manca de
pressupostació en el pressupost de l'any 99 que hem
rectificat per a l'any 2000.
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I pel que fa al capítol 6 i 7, que són els capítols propis
d'inversions, el capítol 6 d'inversió puja a 412.981.560, la qual
cosa representa un increment del 20'5% respecte del pressupost
de l'any 99; i l'altre capítol, considerat tradicionalment com a
d'inversió, com és el capítol 7, que són les famoses obres de
millora i de complement de la xarxa de centres sanitaris i de
salut, per a l'any que ve serà de 336.055.402, la qual cosa suposa
un increment del 168'8% del pressupost.
I res més per part meva, gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Payeras, Secretari General Tècnic de la
conselleria. I a continuació, té la paraula el Sr. Adolfo Marqués
Bravo, Director Gerent de Serbasa, té vostè la paraula.
EL SR. GERENT DEL SERBASA (Adolfo Marqués Bravo):
Muchas gracias, Sr. Presidente. Usted me ha pedido un
desglose del capítulo 2 de los servicios centrales. Voy a ir por
subconceptos, si le parece bien. El concepto 21600, equipo de
proceso e información, 200.000 pesetas; el 2200, ordinario no
inventariable, 2 millones; en prensa, revistas y otras
publicaciones, que es el 2001, 1 millón; en material informático
no inventariable, 1.100.000; en energía eléctrica, 1.020.000
pesetas; en combustibles y carburantes, 50.000 pesetas; en
vestuario, 100.000; en otros suministros, 50.000; telefónica,
3.060.000; otros, 150.000; primas y seguros, 100.000 pesetas;
atenciones de protocolo, 600.000; y gastos de representación,
publicidad y propaganda, 500.000. Reuniones, conferencias y
cursos, 2.100.000. Otras (...) 300.000; estudios y trabajos
técnicos, 2.100.000. El 22709, de otros, 100.000. Y dieta,
locomoción y traslados, 1.950.000. Hace un total de 22.058.000
pesetas, supone un incremento de, no llega a 6 millones sobre el
presupuesto anterior y es debido, fundamentalmente, a que
buscamos una mayor separación entre los gastos de Serbasa y
Gesma, que hasta ahora estaban tremendamente mezclados, y no
sabíamos muy bien lo que pagábamos, es una cuestión
puramente técnica.
En el tema de la separación del Psiquiátrico, esta separación
que viene en la memoria de Gesma, lo que tenemos que decir es
que se trata de una separación de tipo funcional o de finalidad,
mientras que pensamos que el Hospital Joan March y el Hospital
General de Mallorca, su destino final está íntimamente unido al
Hospital Palma II y a la ordenación sanitaria de agudos, el
Hospital Psiquiátrico tiene un plan distinto, es un plan que está
consensuado y aprobado por unanimidad en este parlamento y
nosotros lo que vamos a hacer es poner todos los medios para
que funcione. No hay separación de Gesma, es decir, no hay una
separación orgánica de Gesma ni muchísimo menos de personal,
simplemente estamos hablando de un destino funcional.

En el tema que usted ha mencionado del Hospital Joan
March y Psiquiátrico que sean patrimonialmente de la
comunidad autónoma, no es el Joan March, el Joan March
es de la comunidad autónoma, es el Hospital General de
Mallorca, que viene, desde el año 94 por un convenio, el
Psiquiátrico y el Hospital General de Mallorca cedidos,
digamos de uso, por parte del Consell Insular al Govern.
Efectivamente, nosotros hemos iniciado una línea de
negociaciones en este sentido, pero no podemos dar
resultados todavía porque no los hay.
Sobre un capítulo de 390 millones de pesetas que
aparece como activo financiero en el capítulo, que también
me ha preguntado, en el presupuesto de Serbasa verá usted
que, después, cuando se pasa al presupuesto de Gesma, en
el capítulo 4 de transferencias corrientes se suman la
transferencia corriente de Serbasa, de 1.441 millones, más
los 390 que nosotros hablamos ahora, y suman 1.831
millones, esto es debido a una situación muy delicada desde
un punto de vista financiero de Gesma. Gesma realmente
estaba en una situación en que debía dinero y no era en
aquellos momentos viables, y la fórmula que hemos
encontrado es de, digamos, una subvención, una
transferencia a Gesma a fin de que pueda afrontar un
presupuesto sin ir arrastrando de año en año unos déficits
que alcanzaban unos 450 millones de pesetas para este
ejercicio. Esto era debido en gran parte, también, a que el
convenio con Insalud era claramente deficitario, incluso los
gestores que nos habían precedido, los dos últimos años, no
habían firmado las cláusulas con el Insalud porque lo
consideraban totalmente insuficiente. En este sentido
también tenemos que decir que se han llegado a acuerdos,
por ahora verbales, pero que confiamos totalmente en ellos
y que creemos que la situación, tanto patrimonial como la
situación de gestión de Gesma, va a ser mucho mejor y este
año Gesma no tiene por qué tener déficit.
El tema de por qué Inca no y el PAC móvil, digamos, sí,
¿no?, que también se nos ha preguntado. Evidentemente, si
la comunidad no tiene competencia sobre la asistencia
sanitaria de agudos y hospitalaria, no las tiene, las tiene el
Insalud, y si el Govern y el Parlament ha aprobado que no
se aporte un dinero para la construcción del Hospital de
Inca, sería incongruente presupuestarlo. En cuanto a los
PACs móviles, lo que sí que es cierto es que la comunidad,
todas las comunidades siguen teniendo una obligación, por
ejemplo, se pagan una parte de los sueldos de los médicos
de APD y también se tiene que pagar, por ejemplo, parte del
consultorio médico, es decir que sí que tiene unas
obligaciones que no puede renunciar a ellas, y por lo tanto
los vehículos entran en la parte de la mejora de estas
obligaciones, estamos hablando de planos absolutamente
distintos.
Y las deudas con los consells insulares, la única que me
consta es una deuda de unos 3 millones y pico de pesetas
del Consell Insular de Ibiza, el Consell Insular de Menorca
ha regularizado su deuda con nosotros y la deuda de Ibiza,
estamos en conversaciones para cubrirla.
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Creo que era todo lo que se me ha pregunta sobre mi área.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sr. Adolfo Marqués, director gerent de Serbasa. Ha
acabat la intervenció, Sra. Consellera? Torn de rèplica.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Gràcies, sr. President.
EL SR. PRESIDENT:
Un moment. El que sí els vull dir tant al Grup Popular com
als membres de la conselleria o a la consellera, que seré estricte
en l'aplicació del temps que els queda de contrarèplica, de rèplica
i contrarèplica, són cinc minuts cadascun. Sra. Estaràs, té la
paraula.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies per la seva
benevolència. Dir en primer lloc que no ha estat mai en el meu
ànim insultar ningú, he dit que la consellera, sota aquesta
aparença de mosqueta morta -reafirm les meves paraules- però
no eren sota cap ànim d'insultar. Recordar en aquest parlament
que s'han fet al•lusions que tampoc no s'han considerat insults
com "Harry el sucio", "Torrente el brazo tonto de la ley", i
moltes d'altres, i cap diputat no s'ha sentit insultat. És a dir, ho he
fet simplement al fil de la meva intervenció, no hi ha hagut un
ànim, com mai l'ha tengut aquesta diputada, d'insult, not que la
Sra. Consellera està molt nerviosa i molt susceptible, i es pren
com a insults paraules, fa interpretacions que no han estat mai
sota el meu ànim, i lament profundament aquesta falta de
respecte que aquesta Hble. Consellera té cap a aquesta diputada,
que no fa més que la seva feina i les seves intervencions amb un
ànim totalment constructiu, i lament profundament que ella no
pugui entendre aquest ànim amb el mateix caire que el puc
entendre jo.
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Dir-li que, un poquet arrel de la seva intervenció, que ha
semblat al principi més oposició que govern, de sectarisme,
de discrecionalitat a l'hora de donar les subvencions, en un
to baixet, ha provocat la meva resposta, una resposta
contundent que volia que constàs en acta, i aquest ha estat
el meu ànim, una resposta contundent com no podria ser
d'altra manera, quan un diputat es prepara les coses en
temps i forma.
Demanar al president empara quan un diputat exerceix
la seva funció i si se li falta al respecte d'aquesta manera
com s'ha faltat a aquesta cambra.
Passar ja a intervenir en el que són les qüestions. Dir-li,
Sra. Consellera, que no em posi excuses de mal pagador en
el tema d'Inca, Inca no ho han pressupostat, perquè no els ha
donat la gana de pressupostar-ho. Pot fer gestos de grat o de
desgrat, però la realitat és una i els fets s'imposen. L'Estat ha
pressupostat 250 milions, presupuestos generales del Estado,
i la Conselleria de Sanitat del Govern balear, zero pessetes,
li pot agradar més, li pot agradar manco, la realitat és
aquesta.
Em parla del protocol, evidentment que al protocol no hi
ha doblers, però l'Estat, (...) del protocol, ha fet una passa
endavant, doblers cap al pressupost del 2000, i el Govern
balear, paraules. Jo vull creure, perquè si no mal paper
farien i mal servei a aquesta comunitat, que ho arribaran a
posar, però què és un pressupost, Sra. Consellera?, just el
que ens dóna la gana i després posar les partides on ens
dóna la gana?, això és defraudar el Parlament, vostè ha de
venir en aquest parlament amb les feines fetes, què em diu
que després ho posaran i faran ...?, i això és un frau a aquest
parlament i a aquest debat de pressupost, Sra. Consellera.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Rosa Estaràs, acabi, per favor.
LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Agrair profundament el to de les intervencions del secretari
general tècnic i del següent intervinent del Serbasa, perquè és un
to amb el qual es fa país i amb el qual es fa comunitat. Demanar
a la Sra. Consellera que es posi tranquil•la, que no hi ha hagut
aquest ànim, jo no li he parlar de complexos, no sé si els té o no,
és assumpte seu, no he parlat d'aquest tema, no he usat aquesta
paraula, l'ha usada vostè, i sota cap ànim voldria que hi hagués
un ànim d'insultar, que no ha estat mai l'ànim d'aquesta diputada.
Simplement recomanar-li a la consellera que llegeixi els Diaris
de Sessions i que no és més que fruit de l'apassionament en les
intervencions, però que no hi ha cap animus beligerandi ni
"insultandi", no sé si m'invent la paraula en llatí, però vull que
consti en acta.

Sí, vaig acabant. Demanar-li, per tant, i constatar les
poques ganes que prosperi l'Hospital d'Inca per part del
Govern balear.
Demanar-li, en el tema de la unitat mòbil, aquest
projecte estrella, jo li llegiré un document de la seva
conselleria, un pre projecte d'aquest programa que varen fer
vostès l'octubre del 99, i aquest és el vertader ànim de la
seva conselleria. Diu: "Pel fet de tractar-se d'un servei
assistencial -em referesc al tema estrella d'aquests cotxets
amb els metges, d'unitats mòbils d'assistència sanitària,
vostè, ara li llegiré el que diu la seva conselleria, un
document de la seva conselleria-. Pel fet de ...
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Rosa Estaràs ...
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LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és un segon ...

Gràcies, Sr. Rotger.

EL SR. PRESIDENT:
No li don més temps, per tant no llegeixi cap document que
...

Jo no voldria intervenir, però per posar una mica de
serenitat en els ànims, aquesta presidència el que recorda
haver sentit és "amb aquesta veu de mosqueta morta", es
podrà comprovar amb el Diari de Sessions que allà hi
quedarà reflectit, jo he sentit aquestes paraules.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
No, només acab, un minut, Sr. President. Vostè diu: "Pel fet
de tractar-se d'un servei assistencial, el finançament hauria de ser
suportat íntegrament per l'Insalud. No obstant la necessitat de
comptar amb el servei de forma immediata i l'interès amb què es
percebi com una millora emanada per decisió del govern de
progrés, -és a dir, ho paguen perquè volen medalles, i en canvi a
Inca no ho paguen, perquè no tenen les medalles. Ho diu el
document de la seva conselleria, supòs que vostè el té i que ha
arribat a mi, i l'únic que demostra és que vostès intervenen quan
els convé, segons les medalles que s'hagin de posar, en
finançament Insalud.
Reiterar, president, que no m'ha contestat al canvi d'opinió
sobre Gesma i m'agradaria una resposta respecte d'aquest canvi
d'opinió.
Gràcies, Sr. President.
EL SR. PRESIDENT:

Té vostè la paraula en torn de contrarèplica durant també
un temps de sis minuts, perquè són els que han usat ells.
LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM
(Aina Salom i Soler):
En primer lloc, Sra. Estaràs, senyors diputats i diputades,
no estic nerviosa, és vostè que té un tarannà molt diferent al
de companys seus com el Sr. Rotger, per exemple. En segon
lloc, clar que llegesc el Diari de Sessions, per favor, no
desmereixi la meva intel•ligència, som aquí, som nova, però
els deures els faig i la preparació d'avui l'he duta acurada i
l'hem preparada conjuntament tot el meu equip de la forma
millor que hem pogut, sabut, i pot estar ben segura que ho
hem fet acuradament en tots els sentits.
Quant a aquest document que ha tret, Sra. Diputada,
òbviament no ha tret aquesta documentació de forma oficial,
i això és el que ens hem trobat tots els consellers del nou
govern a les conselleries, xarxes estranyes que vostès durant
setze anys han col•locat i han posat i els filtren coses.

Gràcies, Sra. Diputada. Sr. Rotger, un minut.
EL SR. ROTGER I LLABRÉS:
Sí, moltes gràcies, jo seré molt breu. En primer lloc, he de dir
que estic tranquil, com a ciutadà d'aquestes illes, i estic tranquil
com a batle i políticament amb el tema de l'hospital, perquè,
vaja, no he de demostrar res en aquest tema. Però avui som al
debat dels pressuposts, i he de discrepar amb el Sr. Adolfo
Marqués, perquè el Parlament no és això que ha aprovat. El
Parlament va aprovar al primer paràgraf, instar el Govern que
aconsegueixi que l'Insalud el pagui, però l'apartat 3r, que és
fonamental, l'apartat 3r diu molt clar que aquesta renegociació en
cap cas no retardarà la construcció de l'hospital. Això vol dir que
si el Govern central posa 250 milions, el Govern d'aquestes illes
ha de posar 250 milions, i mentrestant vostès renegocien. Això
és el que va aprovar el Parlament, i no el que vostè ha dit.
I, per una altra banda, amb tots els meus respectes, si hem de
fer aquest estudi, el farem, però, per favor, que no sigui l'excusa
per no incloure la partida de 250 milions de pessetes, cerquin-ne
una altra.
Moltes de gràcies.

Quant al tema d'Inca, li torn a repetir, Sra. Estaràs, i li
torn dir el mateix, el Sr. Matas no havia pressupostat ni una
sola pesseta per pagar 1.500 milions per a l'Hospital d'Inca.
Jo no dubt, i ja ho he dit, que els treurà, i de la mateixa
manera, i el Sr. Rotger sap, que els treurem quan faci falta,
les quantitats per tornar-les a reclamar perquè ho he dit
moltes vegades, i el Sr. Rotger, en això ens entenem, sap
que no ment, ho sap.
Quant al que vostè diu que dic el que dóna la gana, va
molt equivocada, Sra. Estaràs, no dic el que em dóna la
gana, dic tot el que ens hem preparat, tot el que hem
estudiat, tot el que hem recepcionat de la seva
administració, tota la seva herència, i tot això ens ho hem
hagut d'estudiar i aprofundir, i li puc assegurar que hi ha
moltíssimes coses que no ens agraden gens i les hem
trobades, Sra. Estaràs, gens, però estic molt tranquil•la, tal
vegada, i ja li he repetit i no em fa res tornar a repetir-li una
vegada més, vostès, sobretot vostè, Sra. Estaràs, haurà de
posar-se més tranquil•la perquè li queden quatre anys
d'oposició, i jo, quan assistesc al Parlament veig que vostè
es queixa que no se li accepta res o no se li vota al seu
favor, i això és el que passa quan un està a l'oposició d'una
persona que és nova en aquest parlament però que
ràpidament ha après que és molt diferent governar que estar
a l'oposició. Aleshores, si em permet, li aconsellaré que la
que es tranquil•litzi sigui vostè, i vagi prenent mesures per
acostumar-se a estar en el lloc que té, que és l'oposició pura
i dura.
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I, per acomiadar-me del Sr. President, en primer lloc, li
demanaré disculpes, Sr. President, perquè si en qualque moment
he dit o he fet qualque cosa que protocol•làriament jo
desconeixia, en cap moment, Sr. President, jo no volia entrar en
discussions amb vostè ni coses estranyes, Sr. President, sinó que
era realment que li demanava si em tocava contestar o no. Quan
jo he vengut aquí, volia parlar de canvi i de futur, no volia entrar
en discussió amb vostè, per tot això, Sr. President, una vegada
més, si li he faltat o no ho he fet, Sr. President, com vostè troba
o com ho hauria d'haver fet, li deman disculpes. I deman
disculpes a tots els presents si troben que no he estat en la línia
que tocava, però ho faré millor la propera vegada.
Moltes gràcies i fins a la pròxima.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Dir-li que a mi no m'ha faltat per
res.
Conclòs el debat, donam les gràcies a la Sra. Consellera i als
alts càrrecs que l'acompanyen. S'aixeca la sessió.
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