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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia. Anam a començar la sessió de la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts relativa a la tramitació dels
Pressuposts generals de la comunitat autònoma per a l’any
2002. En primer lloc demanaria si es produeixen substitucions,
per favor?

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Sí, Francesc Fiol substitueix Jaume Font.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Aina Castillo substitueix Guillem Camps.

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Margalida Capó substitueix Pere Palau.

LA SRA. DUBÓN I PRETUS:

Lluïsa Dubón substitueix el Sr. Cànoves.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Antoni Alorda.

Compareixença de l'Hble. Consellera de Sanitat i
Consum, Sra. Aina Maria Salom i Soler, per tal d'informar
sobre el Projecte de llei RGE núm. 4086/01, de Pressuposts
Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears  per a
l'any 2002.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Passarem idò, seguidament, a la compareixença de
l’Hble. Sra. Consellera de Sanitat i Consum, Aina Maria Salom
i Soler, per tal d’explicar els pressuposts de la seva conselleria.
Per informar sobre aquests pressuposts, té la paraula l’Hble.
Sra. Consellera de Sanitat i Consum, que ve acompanyada,
també, perquè en quedi constància, dels següents alts càrrecs
de la seva conselleria: el Sr. Gabriel Payeras, Secretari General
Tècnic; el Sr. Josep Pomar, Director General de Sanitat; Miguel
Cabezas, Director General de Consum; Juli Fuster, Director
Gerent del SERBASA; el Sr. Pere Vallespir, Cap de Gabinet de
la Conselleria de Sanitat i Consum; el Sr. Josep Carbonero,
Director de GESMA, i el Sr. Fernando Toll, Gerent de GESMA.
Té la paraula la Sra. Consellera Aina Salom.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Com a
consellera de Sanitat i Consum del Govern de les Illes Balears
vull presentar a aquesta Comissió d’Hisenda del Parlament el
projecte del pressupost de la pròpia conselleria, secció 18; del
Servei Balear de la Salut, secció 74; i de l’empresa pública
GESMA, secció 89. Abans d’iniciar l’exposició, cal fer una

petita observació. Podran comprovar que el pressupost que
explicaré no contempla la transferència de les competències en
matèria de sanitat. Hem treballat i treballam intensament per tal
de fer realitat un repte que aquesta comunitat es mereix i pel
qual estam preparats, confiam poder concloure el procés ben
aviat i una vegada publicat el decret de transferències, es
procedirà a l’adequació del pressupost a la realitat post-
transferencial.

No correspon al marc d’aquesta compareixença explicar el
conjunt de mesures jurídiques i econòmiques que incorpora la
llei d’acompanyament al pressupost del 2002. Únicament diré,
en aquests moments, que totes elles estan encaminades a
garantir una gestió eficaç i eficient dels serveis sanitaris a
transferir i, lògicament, estan supeditades a l’efectiva
assumpció de les competències. Finalment, podran advertir que
presentaré per primera vegada el pressupost de la Conselleria
de Sanitat i Consum íntegrament en euros, la qual cosa esper,
si em permeten aquesta broma, que no causa excessius
problemes.

Dit això, exposaré el pressupost de la Conselleria de Sanitat
i Consum separant la secció 18, corresponent a la pròpia
conselleria, i les seccions 74 i 89, corresponents al Servei Balear
de la Salut i a l’empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca.

La xifra total del pressupost de la conselleria, secció 18,
sense comptabilitzar el SERBASA i el de GESMA, que
analitzaré posteriorment, és de 23.004.651,98 euros. Aquesta
xifra representa un increment del 7,20% respecte de l’any 2001
i un important creixement amb més del 41% en relació a l’inici
d’aquesta legislatura, allà a l’any 99. Això demostra l’aposta
d’aquest govern per impulsar polítiques de salut, que més
endavant explicaré. Des d’un punt de vista dels diversos
conceptes pressupostaris, cal dir que les xifres dels diferents
capítols són les següents: el capítol 1, un total de 13.095.711,18
euros. La Conselleria de Sanitat i Consum és, sobretot,
prestadora de serveis i comptam amb uns treballadors molt
qualificat, bona part dels quals són titulats superiors. Això
explica la importància quantitativa d’aquest capítol, tot i que
només experimenta un increment del 5,94 en relació a l’any 2001.

El capítol 2, 1.363.200,54 euros. Aquest capítol de despesa
corrent tan sols experimenta un increment d’un 5,39 en relació
al 2001; i és que apostam per una contenció d’aquestes
despeses per tal de poder incidir en augmentar els capítols
estrictament inversos, els quals permeten millorar especialment
els serveis que es presten als ciutadans.

El capítol 4, 1.571.947,15 euros. Amb un molt significatiu
increment d’un 13,84% volem potenciar el moviment associatiu
i les colAlaboracions amb entitats públiques i privades que
desenvolupen programes i activitats, que tendré ocasió
d’explicar al llarg de la meva intervenció. Ja a l’any 2001 hem
iniciat un camí que ha permès aprofundir en la transparència a
l’hora de concedir subvencions mitjançant la nova ordre de
subvencions de la conselleria, publicada en el BOIB núm. 154,
el dia 19 de desembre del 2000, i la corresponent convocatòria
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pública i anual, que serà publicada en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears dins el primer trimestre de l’any 2002.

En el capítol 6 tenim un total de 4.329.695,05 euros. Resulta
extraordinàriament significatiu comprovar com aquest capítol ha
experimentat un creixement d’un 110% en tan sols tres exercicis
pressupostaris.

En el capítol 7 tenim un total de 2.644.198,06 euros, i en
aquest capítol 7 les xifres són les que són, sense admetre cap
tipus d’interpretació. Un 251% d’increment respecte del
pressupost de l’any 99 evidencia l’aposta d’aquesta govern per
millorar la xarxa de centres sanitaris i de salut, com exposaré més
endavant.

Des de l’òptica dels distints programes del pressupost de
la secció 18, els quals ja foren objecte d’una reestructuració per
a l’any 2001, que ha permès una modernització del pressupost,
les xifres passen a ser les següents: en el programa 411A, que
és direcció i serveis generals, tenim un total de 5.341.131,89
euros. Aquest programa inclou les partides necessàries per a la
gestió dels serveis comuns de la conselleria, la gestió
administrativa, pressupostària, comptable, jurídica i dels
recursos humans. A més, presenta una partida dins el capítol 7
de 2.548.703,92 euros, per a la millora i ampliació de la xarxa de
centres sanitaris i de salut a les Illes Balears. El pla d’obres, que
ara garanteix als ajuntaments un finançament en quatre anys,
abans els ajuntaments, els ho recordaré, s’havien d’endeutar
durant 10 anys, ens permetrà finançar i impulsar, a més dels
compromisos assumits pel Pla 10, nous centres a Sant Llorenç
des Cardassar, la Mola de Formentera, Algaida, Ferreries,
Puigpunyent, sa Coma, Marratxí, Randa, Consell, Calvià,
Banyalbufar, Sóller, Sineu, Sencelles i Ca’n Picafort. Entre
d’altres actuacions també d’ampliació i de millora: Lloseta, Sant
Joan, Platja de Muro, Santa Eugènia, Santa Maria, Costitx,
Petra, Vilafranca, Porreres, Palmanyola, entre d’altres.

Em permetran en aquests moments fer un aclariment a
algunes manifestacions absolutament incorrectes que s’han fet
en aquest edifici, a la sessió del plenari. Des de l’arribada dels
nous responsables a la Conselleria de Sanitat, el mes de juliol
de l’any 99, s’han realitzat 12 actuacions corresponents a
projectes que aquest govern ha hagut o bé iniciar o bé impulsar
o bé finalitzar, en alguns casos fins i tot desbloquejar, i en tots
els casos ha hagut de finançar. Estic parlant de les actuacions
a sa Coma, a Sant Llorenç, Lloseta, Santa Eugènia, Llubí,
Capdepera, Campos, Campanet, Binissalem, Sant Josep de sa
Talaia, Lloret, Cales de Mallorca, Manacor i s’Arenal de
Llucmajor. Per altra banda, en els propers mesos haurem
culminat les actuacions a Randa, Porreres, Platja de Muro, Sant
Joan, Costitx, Deià i Petra. Abans de finalitzar aquesta
legislatura, seran una realitat, sempre amb la colAlaboració dels
ajuntaments, les actuacions següents: Consell, Puigpunyent,
Banyalbufar, es Mercadal, Sencelles, Sóller, Vilafranca,
Ferreries, Sineu, Marratxí, Palmanyola, Son Servera, Santa
Maria, Algaida, la Mola, Biniamar, Selva i Ca’n Picafort.

L’esforç d’aquest govern per millorar l’atenció primària ja
dóna resultats visibles i ens sentim especialment satisfets del
convenciment que encara resta molt per fer. En el programa

413A, ordenació, planificació i inspecció de serveis sanitaris,
tenim un total de 679.995,87 euros. La introducció d’aquest
programa en el pressupost del 2001 consideram que ha estat un
encert gran. Aquest programa expressa les competències que
ens corresponen a les grans àrees d’ordenació i planificació
sanitària, inspecció de centres sanitaris i definició i seguiment
del Pla de salut de les illes, reorientat a millorar la salut
colAlectiva amb intervencions sobre els determinants de la salut.
Així, fins ara hem treballat en dos sentits: en el primer, en el
desenvolupament integral d’un sistema d’informació de salut ,
que ha inclòs, per primera vegada, la realització d’una enquesta
de salut. Per una altra banda, el treball de desenvolupar plans
i accions per incidir sobre les principals línies del pla, així en el
càncer, malalties cardiovasculars, SIDA i cures maternoinfantil.

Així, aquest programa inclou una partida de més de 300.000
euros per tal de continuar amb el projecte de millora de l’atenció
sanitària urgent, que hem anomenat PAC mòbil. Podem
finalitzar el procés de posada en funcionament de les unitats, ja
n’hi ha 22 funcionant, i per tant consolidar un nou servei que
en un any ja ha incrementat un 29% les visites a domicili, per a
aquelles persones que presenten dificultats per desplaçar-se
fins als PACS. A més dels vehicles i equipaments aportats per
la Conselleria de Sanitat, l’Insalud, que colAlabora amb aquest
projecte, ja ha contractat nous metges de suport, les previsions
per al 2002 ja s’han concretat amb un nou metge a sa Pobla i un
mínim d’uns altres tres metges.

En el programa 413B, promoció i prevenció de la salut, tenim
un total de 7.893.541,34 euros. En matèria de prevenció, cal
destacar les campanyes de vacunacions, per un import de més
2.002.000.000 euros, xifra que suposa un increment d’un 28,5 en
tan sols un any des del 2001. Aquesta partida, a més, permetrà
continuar amb la gratuïtat de tota la vacunació infantil, tant a
centres públics com a centres privats. Hem incorporat la vacuna
contra la meningitis C en el calendari de les vacunes.
Consolidarem també un camí, iniciat l’any 2001, consistent a la
vacunació pneumocòssica a les persones majors de 65 anys a
centres de dia i residències, tant públiques com privades. Així
mateix, destinarem, gairebé, 514.712,78 euros a la lluita contra la
SIDA, que permetrà implementar el nou pla i també diferents
actuacions, com la vigilància epidemiològica, la lluita contra el
càncer, l’educació sanitària, la salut maternoinfantil, laboratori
de salut pública i el (...) universal de sordesa, entre d’altres.

En el programa 413C, protecció de la salut, tenim un total de
4.542.964,43 euros. Ja per a l’any 2000 hem modificat el nom
d’aquest programa, 2001, perdonin; passam de parlar de
control, concepte que respon a una administració que mira
especialment l’activitat inspectora i punitiva pel de la protecció
de la salut, més referit a una preocupació per al benestar en
sentit global dels ciutadans i ciutadanes. A més de les
despeses corrents i de personal, especialment orientades al
control d’aliments, de begudes i d’escorxadors, cal destacar
una partida de més de 150.000 euros per al control de la platja
i piscines, així com en matèria de farmacovigilància, és a dir, el
seguiment dels efectes no desitjats dels fàrmacs.

En el programa 413D, coordinació dels centres insulars
comarcals, tenim un total d’1.268.184,66 euros. Aquest
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programa permet descentralitzar, des d’un punt de vista
pressupostari, les funcions de la Direcció General de Sanitat, en
el seu àmbit territorial, o sigui: Inca, Manacor, Menorca, Eivissa
i Formentera.

En el programa 413E, que és el Pla autonòmic de drogues,
tenim un total d’1.646.948,7 euros. Aquest programa que es
complementa, pel seu caràcter transversal, amb una altra partida
de mes 360.000 euros de la Conselleria de Benestar Social, és
novament una de les apostes de la Conselleria de Sanitat i
Consum per a l’any 2002. I és que ha experimentat un
creixement sostingut des de l’inici de la legislatura, de tal
manera que tan sols amb tres exercicis pressupostaris s’ha
incrementat un 90%, és a dir, quasi s’ha duplicat. Impulsarem
canvis qualitatius importants en els serveis prestats per la
conselleria, dos nous CAP estaran en ple funcionament, des
d’un govern progressista, pensam que són aquells colAlectius
més oblidats els que mereixen especial atenció. 

Aquest govern aposta per ampliar els serveis perquè ens
mou el repte de fer front a les causes i als efectes de les
toxicomanies i els toxicòmans. En matèria de drogues vull
destacar, finalment, que la Conselleria de Sanitat, per primera
vegada, ha solAlicitat i ha obtingut una subvenció a càrrec de la
partida 459 del Pla nacional de drogues per al projecte
anomenat Programa per a la prevenció del consum de drogues
a fills de drogodependents. Aquest projecte, que també
anomenam projecte família...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Consellera. Per favor, senyors diputats i
senyors acompanyants d’aquesta sessió, mirin de guardar una
mica de silenci, si no, interrompen. Gràcies.

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

Ho repetiré perquè tenc interès en què ho sentin. En matèria
de drogues vull destacar que s’ha obtingut una subvenció a
càrrec de la partida, per primera vegada, 459, del Pla nacional de
drogues, del projecte anomenat Programa per a la prevenció del
consum de drogues a fills de drogodependents. Aquest
projecte, que també anomenam projecte família, presenta un
total de 35 milions de pessetes, i ha merescut, com deia, una
aportació de 15 milions del Pla nacional de drogues.

Finalment, el pressupost de la conselleria per a l’any 2002
aposta clarament i decididament per a la protecció, defensa i
informació al consumidor, amb dos grans programes específics,
que representen un increment global que m’atrevesc a qualificar
d’espectacular, de més del 68% respecte a l’inici de la
legislatura. En el programa 443E, protecció i defensa del
consumidor, tenim un total d’1.281.573,27 euros. L’objectiu
d’aquest programa és garantir el dret a la informació, a
l’educació, el dret a la participació, a la protecció de la salut i a
la protecció dels interessos econòmics i jurídics de tots els
consumidors. Vull també aquí recordar que l’efectivitat
d’aquest programa s’ha potenciat mitjançant actuacions
jurídiques dirigides a fomentar la participació dels agents

socials, com és la modificació del Consell Balear de Consum, on
hem ampliat el nombre de representants, tant dels consumidors
com dels empresaris, mitjançant l’aprovació del Decret 75/2001,
del 25 de maig.

En el programa 443F, que és la xarxa d’oficines d’informació
al consumidor, tenim un total de 350.312,45 euros. Com ja vaig
anunciar, ara fa dos anys, és un objectiu de la Conselleria de
Sanitat i Consum la creació d’una xarxa d’oficines d’atenció i
d’informació al consumidor que permeti potenciar l’efectivitat
de l’article 51 de la Constitució. En aquests moments ja
disposam de tres oficines totalment operatives: a Calvià una, a
Eivissa una i a Manacor. El resultat d’aquestes tres oficines són
totalment satisfactoris, així, l’oficina de Calvià, des del
començament, des del seu inici, presenta un increment en la
seva activitat, o sigui, activitat en consultes, reclamacions i
denúncies, del 124%; l’oficina d’Eivissa ja és en aquests
moments la que presenta els millors resultats, amb una mitjana
de 150 actuacions mensuals, a més de prestar assistència a l’illa
de Formentera, per la qual cosa un tècnic es desplaça de forma
periòdica a l’esmentada illa de Formentera; finalment, l’oficina
de Manacor ja presenta uns bons indicadors tan sols en els dos
primers mesos de funcionament. I anunciar aquí que el passat
dia 7 de novembre vàrem conveniar, amb l’Ajuntament de
Marratxí, la posada en funcionament d’una altra oficina que
estarà operativa ben aviat, en acabar les obres de
condicionament. Un mínim de dues oficines més seran realitat
l’any 2002.

Per altra banda, presentaré conjuntament el pressupost del
Servei Balear de la Salut i el de l’empresa pública Gestió
Sanitària de Mallorca. Si em permeten, en primer lloc, presentaré
les xifres: el pressupost del Servei Balear de la Salut serà de
36.944.223,90 euros; presenta una xifra d’un increment del
13,30% en relació a l’any 2001. Aquesta xifra s’estructura en
dos programes: en el primer programa, direcció, planificació i
serveis generals de sanitat, tenim 2.462.891,62 euros. Aquest
programa pretén la planificació global dels recursos sanitaris i
sociosanitaris i la funció financera i controladora dels recursos
de les entitats de gestió. El segon, l’assistència hospitalària,
34.481.332,28 euros. Aquest important programa té com a
objectiu donar assistència hospitalària finançant els centres per
tal d’oferir als ciutadans una atenció sanitària i ambulatòria
adequada.

Des d’un punt de vista conceptual, el desglossament és el
següent: capítol 1, 17.570.293,96 euros; capítol 2, 139.886,72
euros; capítol 4, 13.703.076,21 euros; capítol 6, 400.505,31 euros;
capítol 7, 2.786.514,49 euros.

Passam a la Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA. El
pressupost de GESMA, per a l’any 2002, serà de 25.931.490
euros. El capítol 1, un total de 16.179.245,83 euros; capítol 2,
8.378.108,73 euros; capítol 6, 1.283.984,23 euros.

Confiï no haver cansat excessivament amb l’exposició,
sempre molt feixuga, d’aquestes xifres, de les quals em
permetran extreure-ne algunes conclusions. En primer lloc, el
Govern de les Illes Balears és conscient de la importància de la
construcció de l’hospital d’Inca, si bé la situació
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pretransferencial ens situa a un escenari peculiar; s’ha
consignat en el pressupost del SERBASA la quantitat
d’1.502.530,2 euros, i per una altra banda, l’any 2000, ja vàrem
iniciar un canvi ferm i decidit, per tal d’implantar la reforma de
salut mental amb una clara aposta pel model comunitari.

Al marge d’actuacions encaminades a la dignificació i
reconversió de les actuals estructures, continuarem treballant
per a l’obertura d’unitats de rehabilitació i pisos tutelats. Es
tracta de crear dispositius assistencials fora del recinte
hospitalari, per acabar amb el concepte de l’hospitalcentrisme
en el tractament i per tal d’apurar les possibilitats d’integració
social i laboral. El passat dia 20 d’octubre es va firmar la
disponibilitat de 4 pisos tutelats i altres 8 seran una realitat el
pròxim mes de gener, en el qual acabaran les obres estructurals.
Aquests 12 nou pisos, juntament amb els 9 de què ja disposam,
conformaran una xarxa de rehabilitació i d’integració, amb un
total de 21 pisos tutelats.

En aquest moment tenim en tràmit les següents actuacions:
posada en funcionament d’un centre de dia a Palma, a uns
locals que ja hem llogat el passat dia 24 d’octubre en el barri de
Son Gibert, i que en aquests moments es fan les passes
oportunes per a la posada en marxa d’aquesta unitat
comunitària. També tenim posat en funcionament una casa a
Inca, amb capacitat per a 15 persones en procés de reinserció.
L’ampliació de les dotacions de personal a les unitats de salut
mental, tant de Palma com d’Inca, així com a les unitats de
rehabilitació comunitària d’Inca i de Manacor.

El quart punt tracta del desenvolupament d’un programa
d’integració laboral per als pacients en fase de reinserció
comunitària. El cost d’aquest programa està sobre els 60.000
euros.

El desenvolupament d’un programa de formació continuada,
perquè els professionals es puguin adaptar a la nova manera de
treballar, que passa d’un model manicomial a un model
comunitari, el cost d’aquest programa per a l’any 2002 és de
30.000 euros.

Desenvolupament de les obres per al centre de rehabilitació
de Menorca, que disposa d’una partida d’1.000.000 d’euros,
habilitada en el 2001. Cal dir que tant a Menorca com a Eivissa
i Formentera són les primeres passes que es fan en aquest
sentit en tots aquests anys, llargs anys que ens han precedit.

La posada en funcionament a Eivissa d’un centre de
rehabilitació comunitària, juntament amb el Consell d’Eivissa i
Formentera, on el Servei Balear de la Salut assumeix el 50% del
cost del funcionament.

Obres de millora a les instalAlacions del recinte de l’Hospital
Psiquiàtric. Per una banda, la remodelació del pavelló d’aguts
per a dones i la remodelació de la unitat de mitja estada. La
construcció del psicogeriàtric amb un pressupost pròxim als 6
milions d’euros, amb capacitat per a 80 pacients. Aquesta gran
inversió suposarà una passa definitiva en la implantació del
nou model d’atenció als malalts mentals. Si és necessària una
operació d’endeutament a llarg termini es farà.

Podran comprovar també com les xifres indicades
reflecteixen la incidència del començament, i esperam que ara
sigui així, de l’activitat de l’Hospital de Son Llàtzer que farà
sobre el Complex Hospitalari de Mallorca. En primer lloc, la
reducció d’activitats d’aguts i la conversió dels hospitals del
Govern en sociosanitaris. Hem treballat per fer possible allò que
alguns només varen deixar promès, que és la integració
voluntària del personal del Complex Hospitalari de Mallorca.
S’han adoptat, per tot això, incentius jurídics i econòmics, per
alleugerir els problemes ocasionats per la decisió de rompre el
consens entorn a la figura del consorci com a millor sistema de
gestió en un moment tan delicat com era el pretransferencial.

Fins aquí, senyores i senyors diputats, són les dades més
significatives del pressupost de la Conselleria de Sanitat i
Consum de l’any 2002 i rest a la seva disposició. Moltes
gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Si algun grup no demana el
contrari podríem continuar la sessió, o s’ha de suspendre per
un moment determinat? Sí?

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, per la nostra part podem continuar. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò passaríem ara al torn de preguntes i
observacions que vulguin fer els distints grups parlamentaris
i, per tant, passaríem la paraula en primer lloc al representant del
Grup Mixt. Té la paraula el Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair la
presència de la consellera de Sanitat amb tots els membres del
seu equip, manifestar-li que ens ha agradat la seva extensa
explicació, en detall, del que es farà amb el pressupost de l’any
que ve, de l’any 2002, i només li volem demanar una qüestió
que no ens ha quedat prou clara o per ventura no hem entès de
la seva explicació. Vostè ens ha dit que hi havia una inversió,
una quantitat prevista per al tema de l’Hospital d’Inca,
d’aproximadament 1,5 milions d’euros, i voldríem saber quines
previsions tenen en aquesta matèria.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Nadal. Té la paraula la Sra. Dubon.

LA SRA. DUBON I PRETUS:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc volem agrair la
compareixença de la consellera i de tot l’equip que l’acompanya
i, en primer lloc, ja entrant en matèria, voldria donar d’altra
banda l’enhorabona a la consellera pel fet que el seu
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pressupost s’hagi vist incrementat en gairebé un 11% aquest
any 2002 respecte del 2001. Crec que davant totes les
necessitats que totes les conselleries demanen, és
vertaderament exitós per a la consellera aconseguir un
increment d’aquesta categoria, i creim des del nostre grup, que
representa el Grup Socialista, que és important que precisament
una matèria com Sanitat i Consum rebi aquest increment.

D’altra banda volíem també destacar l’increment de les
inversions, que sembla ser que el gruix d’aquest increment de
pressupost va al capítol d’inversions, també ens sembla positiu
perquè observar que hem passat de 7.086 euros que tenia l’any
2001 a 10.145 euros, bé, mils d’euros, per a l’any 2002.

D’altra banda també ens sembla molt important que l’estudiï
a fons la situació de la salut a les Illes Balears utilitzant tots els
mitjans possibles i que s’hagin utilitzat i s’estiguin utilitzant les
enquestes de salut, cosa que no s’havia fet en aquesta
comunitat autònoma, cosa que sí es feia des de feia ja anys a
altres comunitats autònomes. Crec que és important que es
treballi des d’aquest punt de vista epidemiològic que fins ara
vertaderament, donades les competències que tenia aquesta
conselleria, era així com es podia treballar, però que
vertaderament ara amb les noves transferències s’haurà de
treballar des de tots els punts de vista, no només epidemiològic
sinó també sanitari. 

Crec que és important que es detectin les malalties que
tenen major incidència, que ja se saben però que es van
confirmant a mesura que es va treballant més a fons en aquest
tema epidemiològic, com deia, i bàsicament si comparam la
situació en què es troben les Illes Balears en relació a altres
comunitats autònomes. Concretament tots sabem que a les Illes
Balears patim un índex elevat quant a malalties cardiovasculars
i també quant a la sida. Creim que tot aquest tipus d’estudis
que es fan i es duen a terme d’una manera seriosa i rigorosa pot
ajudar a corregir aquestes tendències que vertaderament
arrossegam des de fa molts d’anys.

Creim que aquest esforç que s’està fent en pressupost
s’acabà per notar prest o tard perquè no hi ha dubte que
sanitàriament les Illes Balears estaven mal situades, però també
sabíem que les inversions que s’havien fet en tema sanitari a les
Illes Balears durant molts d’anys també havien estat molt
deficitàries, i una cosa es pot relacionar amb l’altra.

Quant a altres aspectes també voldria donar l’enhorabona
per les inversions que es preveuen dur a terme en el Pla d’obres
de la conselleria quant a centres sanitaris i de salut. Crec que
s’ha de remarcar l’important increment que han rebut aquestes
inversions al llarg dels anys passats, l’any 2000 i l’actual 2001,
i que si afegim el que es preveu per a inversió de l’any 2002 crec
que es tracta de manifestar una política decidida cap a millorar
aquestes infraestructures sanitàries, que evidentment tot açò
en conjunt és el que pot contribuir a millorar la salut a les Illes
Balears que, com deia abans, fa falta perquè estam una mica mal
situats respecte d’altres comunitats autònomes espanyoles, i
més encara si tenim en compte la situació socioeconòmica,
especialment econòmica, que tenim a les Illes Balears. Resulta
una mica contradictori que una comunitat autònoma tan rica

com la nostra quant a producte interior brut, es trobi
sanitàriament en una situació tan deficitària. Per tant, ens
sembla molt positiu que s’actuï d’una manera valenta i decidida
en inversions sanitàries.

També ens sentim satisfets per la política que s’està
impulsant en qüestió de salut mental. Una, en què es dugui a
terme aquesta política amb aquesta concepció comunitària i
d’integració dels malalts mentals. Creim que aquesta política és
un deute que té la societat avançada cap a aquest tipus de
malalts que possiblement durant molts d’anys han estat els que
no han rebut el tractament que mereixien, i que fins i tot els
seus drets no han estat considerats d’una manera adequada.
Creim que vertaderament la política que es du a nivell europeu
en salut mental és una altra, és aquesta que està impulsant
precisament la conselleria, i creim que vertaderament és la línia
que hem de dur tots d’una manera consensuada, perquè en
temes de salut mental no es tracta d’anar cercant
protagonismes, sinó que tots treballem en una mateixa línia.

Jo, després de veure les actuacions que té perfilades la
conselleria en tema de salut mental, crec que és aquesta la línia
que s’ha de dur: la consolidació d’aquesta xarxa de 21 pisos
tutelats, la posada en funcionament d’un centre de dia a Palma,
la posada en funcionament d’una casa a Inca amb capacitat per
a 15 persones en procés de reinserció, l’ampliació de les
dotacions de personal a les unitats de salut mental de Palma i
d’Inca, el desenvolupament d’un programa d’integració laboral
per als pacients en fase de reinserció comunitària, així com el
desenvolupament de les obres del centre de rehabilitació de
Menorca i igualment en el d’Eivissa. Jo crec, insistesc, que
aquesta vertaderament és la manera d’enfocar els temes,
l’enfocament que s’està donant a nivell europeu a la salut
mental, i que és l’únic correcte que hem de dur, evidentment,
des d’aquesta comunitat autònoma.

I finalment, ja per acabar, veim també amb bons ulls la línia
que s’està impulsant quant als temes de consum, especialment
quant a la xarxa d’oficines d’atenció i informació al consumidor.
Creim que vertaderament educar el consumidor, donar-li
informació i formar-lo és l’element clau perquè la gent, la
població conegui els seus drets i els faci valer, i és la millor
manera perquè el consumidor tengui totes les eines necessàries
per tirar endavant i per saber en cada moment quines exigències
pot tenir i, per tant, fer un efecte de corregir les deficiències que
té la societat actual.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Dubon. Per contestar, idò, als grups
que han intervengut fins ara té la paraula la Sra. Consellera. 

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

Gràcies, Sr. President. El Sr. Nadal em demana una cosa molt
concreta, que són les previsions sobre la partida de l’Hospital
d’Inca. Miri, l’Hospital d’Inca és una reivindicació de tots els
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grups, tant de l’oposició com dels que formam el Govern, que
aquest hospital és necessari i que aquest hospital hauria
d’estar almenys, si no començat, més avançat del que està. 

La veritat és que hi ha hagut una sèrie de problemes
formals, com sol passar sempre amb tota obra pública i,
sobretot, en obres públiques que es dirigeixen des de Madrid
i que no es consensuen, encara que siguin amb un
cofinançament, sempre solen sorgir problemes. Primer foren els
problemes del solar; quan ha semblat que el solar s’ha
solucionat, o així ho diuen des de l’Ajuntament d’Inca, perquè
li he de posar ben palès, Sr. Nadal, que aquesta consellera no
ha rebut mai, per part de l’Insalud, confirmació de si havia
acceptat el solar com a tal o no l’havia acceptar. Això no va com
una agra resposta a l’ajuntament, no; jo crec que això és una
desídia de l’Insalud, o sigui, jo crec que l’Insalud desmereix
institucions tan bones i tan interessants com ella mateixa, que
són la Conselleria de Sanitat, el Govern de les Illes i també
l’Ajuntament d’Inca. Em consta que ni el batle ni jo no tenim
cap tipus d’informació en aquest sentit.

Després d’anar aquest any..., he hagut d’anar moltes
vegades a Madrid per les transferències, i de reclamar de forma
molt intensiva què passava amb l’hospital, que no tenia ni un
sol paper de l’Hospital d’Inca, jo, la meva conselleria, no tenia
el pla funcional, no tenia absolutament res, després d’exigir de
forma contundent que pensava que se m’havia de fer arribar,
dia 4 d’agost, jo em pensava que era a finals de juliol, idò no,
dia 4 d’agost se’m varen remetre els plànols del pla funcional de
l’Hospital d’Inca. 

Durant aquests mesos -els plànols són considerables, són
unes capses molt grosses- hem estat estudiant profundament
aquest hospital, i aquest hospital presentava una estructura
que ens va cridar l’atenció, que era una estructura molt antiga
pel que fa al que ha de ser avui en dia un hospital. Per exemple,
presentava unes urgències molt petites, quan avui en dia tots
els hospitals moderns ja es planifiquen amb unes urgències
grosses, considerables, perquè es poden resoldre molts de
problemes en aquest moment, no? Les consultes externes, que
també avui en dia són un punt a desenvolupar molt important
perquè també en aquest punt es poden resoldre molts de
problemes sense haver d’internar dins l’hospital, també ens
hem trobat amb unes consultes externes ridícules. Si bé el
nombre de llits era el que era i ens semblava bé, també s’ha
pensat des de l’equip del Serbasa que, donat que la comarca
d’Inca no hi ha absolutament cap llit sociosanitari, seria
interessant, ja que la despesa d’aquest hospital és tan
important, dedicar una sèrie de llits a sociosanitari. 

Bé, tot això s’ha estat estudiant i s’ha enviat la resposta a
Madrid, però de totes formes el que també ens sembla és que,
a punt d’unes transferències, com tot sembla que va en aquesta
direcció, el que està clar és que hem de decidir quin tipus
d’hospital volem i com el volem, i planificar-ho; no ens ho han
de fer des de Madrid i sense consultar, sinó donant les coses
fetes. Aleshores pensam que el més interessant, si és vera que
compleixen, perquè clar, estam acostumats a moltes dates
d’inauguracions de l’Hospital de Son Llàtzer, estam acostumats
a moltes inauguracions i a moltes presentacions

pressupostàries de plans importants, com el pla funcional de
Son Dureta, que no s’ha arribat a realitzar, aleshores totes les
negociacions que jo he duit durant aquest any quant a les
transferències han estat positives, i ja ho he dit, positives
perquè l’equip que va destinar l’Insalud a Madrid, al cap del
qual hi havia la Sra. Carmen Navarro i la Sra. Regina Múzqui, i
per part de la conselleria estàvem jo mateixa i alguns dels aquí
presents, sempre donava com a data de les transferències dia
2 de gener, però jo també li he de dir que ara ja estam totes les
comunitats a transferir, les deu, tant si són d’un grup del PP
com si no, estam preocupades perquè havíem de tenir unes
reunions tant tècniques com polítiques molt importants per
acabar d’aclarir coses pendents molt importants, com poden ser
les inversions o com pot ser a altres comunitats la finançació
d’altres hospitals, i això s’està ajornant durant dos mesos,  i
encara no l’hem tenguda. La reclamam, van passant setmana
rere setmana. 

El Sr. Posada va tenir l’oportunitat de ser aquí tan sols fa
quinze dies i jo vaig aprofitar per dir-li que no em pareixia
admissible aquest retard tan contundent per part de Madrid i
em va respondre que no em posàs nerviosa, que totes les
comunitats anaven retardades i que a partir de dia 15 es posaria
en marxa el mecanisme de cridar a consulta a totes les
comunitats. Bé, estam a dia 15 i encara no he rebut cap
convocatòria. 

Tot això va en la línia que les previsions, la voluntat política
d’aquest govern, que és el que interessa, és fer Inca. Això vagi
per endavant, no? Pensam que des de les transferències seria
molt més ràpid perquè som una institució propera als ciutadans
per posar-nos d’acord i ja començar, i també li he de dir que des
de Madrid no he sentit gaire sintonia positiva perquè aquest
hospital anàs cap endavant. 

A la Sra. Dubon també li he d’agrair la seva intervenció i li
he de dir que de forma molt interessant i molt positiva és veritat
que estam gojosos i molt contents que el tema de les
inversions, que en aquesta comunitat autònoma ha estat tan
oblidat, perquè no s’ha fet res, jo sé que tots els economistes
són poc inclinats a fer inversions en infraestructures, però si no
les tenim, Sra. Dubon, les haurem de fer. Aleshores aquest
percentatge d’un 13,5 ens permetrà tenir un matalàs suficient
per anar fent, com hem fet ara, novetats, tant en reforma com en
nova creació d’infraestructura.

És veritat, i el Sr. Gascon cada any m’ho recorda i avui no és
aquí amb nosaltres, que per part de distints grups l’enquesta de
salut era un reclam constant en aquesta cambra quan es
presentaven els pressupostos, no? Ja l’enquesta de salut és
una realitat, la presentam la setmana que ve, no sé ben bé quin
dia, a tots els mitjans de comunicació, i pensam que serà..., bé,
l’enquesta de salut es va presentar el juliol, però l’acabarem de
p resentar enquadernada, maca i a l’abast de tothom, i serà una
eina i un instrument importantíssim pel que vostè deia, o sigui,
tenim una sèrie de malalties amb una gran incidència, tots ho
coneixem, tenim unes malalties cardiovasculars que encapçalen
en rànquing de tot l’Estat espanyol, així com la sida. 
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Dins el programa aquest del Pla de salut, el que penja
sectorial dels plans de salut sobre cardiovascular, hem
desenvolupat un pla de tabaquisme que, a més, em sembla que
tots els aquí presents, d’una manera o d’una altra en tenen
coneixement perquè era la nostra intenció començar donant
exemples polítics i habilitar espais per a no fumadors en aquest
edifici. Em pareix que no hem tengut gaire èxit però no per això...

(Rialles) 

...no per això desistim, perquè hi ha una realitat, i això és
com allò de les barreres arquitectòniques: hi ha un termini
perquè els edificis es puguin posar al dia quant a escales i
barreres arquitectòniques, i també hi ha un termini perquè tots
els edificis, no sé quin any, estiguin habilitats, els edificis
públics i de feina, estiguin habilitats per a persones fumadores
i persones no fumadores. Aleshores jo sempre pens que val
més dur la passa cap endavant i no haver d’arribar a l’any del
termini obligatòriament per condicionar aquests llocs.

Quant a salut mental, la veritat és que les seves paraules
són encoratjadores, Sra. Dubon, perquè en aquest cas sí que
tenc molt clar que hauríem de treballar junts, tots, o sigui,
oposició, PP, i tots les grups que estan aquí representats,
perquè ja ho deia l’anterior subdirector, que avui ja no es troba
entre nosaltres, el Sr. Carbonell, en una carta molt maca que va
escriure als mitjans deia que era molt difícil per tots els hàbits
i per tot el que significa un canvi dins una institució tancada
que ha estat fins ara l’Hospital Psiquiàtric, per tot el moviment
de forces que tot això comporta, i en aquest sentit hauria
d’haver-hi un consens entre tothom, hi hauria d’haver un
consens sindical, hi hauria d’haver un consens polític de
forces, hi hauria d’haver un consens de tothom, perquè el que
sí està clar és que aquesta reforma no pot esperar.

I el que també li puc aclarir és que, malgrat reticències en
aquest canvi, que hi són, hi han estat sempre, també és vera,
perquè si no a l’anterior legislatura no s’haguessin tengut dos
subdirectors, sinó que amb un hagués bastat, no? Aquests
problemes s’han de..., la transformació de la salut mental va
endavant, va endavant costi el que costi i, si parodiam una mica
el programa, caigui qui caigui. O sigui, avui per avui, Sra. Maria
Lluïsa Dubon, li puc dir que no tenim ni un dia de retard. Les
persones de la casa gran, que és allà on han de començar les
primeres obres, ja s’estan distribuint pels diversos pavellons,
s’està estudiant tota la història clínica, s’estan traient totes les
persones que es poden treure fora d’aquestes instalAlacions,
esperam amb molt ilAlusió aquests 12 pisos que jo he anunciat
a Son Gibert, quatre dels quals ja estan acabats i estan a punt
perquè els tècnics puguin dir quins són els perfils de les
persones que poden ocupar aquests quatre pisos, i els altres
vuit dins el gener o febrer estaran les obres acabades.

Allò del consumidor pens que ha estat un èxit. En allò del
consumidor en aquesta comunitat autònoma em vaig trobar
amb un pressupost irrisori i l’hem crescut més d’un 70% en
aquests tres exercicis pressupostaris. S’ha creat una xarxa que
per a nosaltres és prioritària, perquè clar, el primer problema és
que teníem és que les persones no sabien on havien d’acudir.
També és clar, Sra. Dubon, que en aquests quatre anys no

podrem establir aquest tipus de xarxa per tot arreu, sinó que ho
hem de fer amb seny i de forma estratègica allà on hi hagi nuclis
importants, nuclis importants de població i nuclis importants de
denúncies i que així ho requereixen. A l’Ajuntament de
Marratxí, ja ho he anunciat, es va signar el conveni, les obres ja
estan en marxa, i a més hi traslladarem la Junta d’Arbitratge, la
qual cosa també facilitarà molt les coses.

Em pareix que, si no he oblidat res, he contestat a tothom.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per formular ara les
preguntes i observacions que consideri oportunes té la paraula
el Grup Parlamentari Popular, i en el seu nom la diputada Sra.
Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Primer de tot volem agrair a la Sra.
Consellera i als càrrecs que l’acompanyen la seva presència en
aquesta comissió. I bé, comencem jo crec la compareixença,
perquè, sense cap tipus d’acritud, Sra. Salom, però la veritat és
que no feia falta, per dir el que ha dit, que féssim aquesta
compareixença, perquè ja sé que vostès pensen que el Partit
Popular no sap fer res, però llegir sí que en sabem, i ens
bastava llegir els pressuposts, tant les xifres com la memòria,
per percebre el que vostè ha dit avui mateix.

Per tant, llevat d’això i a part del fet que vostè es dediqui a
contestar al Sr. González Ortea en el ple de debat d’orientació
política, deixant un poc malament el seu president, per altra
banda, el Sr. Antich, perquè ell té tot el temps del món per
contestar-li i si no ho va fer serà per alguna cosa, idò llevant
aquesta desvirtuació de la comissió, comencem a fer feina,
perquè ens diu totes les partides que incrementen però no ens
explica realment quines intencions hi ha darrere aquests
augments.

Començarem per la secció 18, la Conselleria de Sanitat.
Quant als ingressos no l’he sentit dir res respecte a aquest
tema. Jo tenc un parell de preguntes. Potser perquè és la
primera vegada que prepar aquesta compareixença de Sanitat,
m’he fixat bastant bé en el pressupost, i he vist que baixaven
quasi 100 milions de pessetes els ingressos del capítol 3. De la
lectura he deduït que venien de baixades de previsions de
multes i sancions, i també d’obertura de farmàcies. Voldria
saber per què aquesta baixada tan important. I per una altra
banda també he vist que a capítol 4, de transferències de
l’Estat, tenim una aportació de 114 milions de pessetes. Una
vegada més l’Estat ha complit en aquest tema; el que passa és
que, així com l’any passat se’ns deia que anaven destinats al
Pla de sida i drogues, m’ha semblat sentir que efectivament
enguany també seria per a això mateix, però enguany no ho han
posat damunt el pressupost, i voldria saber si van per a aquests
programes o hi ha altres destins.

Després ja començant amb les despeses, farem..., bé, ens
fixarem en un parell de coses perquè tampoc no tenim massa
temps. Per exemple, en el programa 413A, que és el programa
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d’ordenació, planificació i inspecció sanitària, puja la inversió
immaterial de 12 a 42 milions de pessetes. Ens agradaria saber
quin és el destí d’aquests doblers. I de la mateixa manera, en el
programa 413B, que és el de promoció i prevenció de salut,
aquesta mateixa inversió immaterial puja a 154 milions de
pessetes. Jo, com veu, li estic explicant el pressupost..., li
deman explicacions en pessetes perquè encara no he canviat el
xip i em va més bé. Vostè supòs que ho tendrà en euros.

Després, dins aquesta conselleria, dins el programa de
drogues, jo no sé què ens ve a contar, vostè, Sra. Consellera,
avui, de drogues, que si augmenta o no augmenta, que si farà
una cosa o farà l’altra... El primer que ha fer, i vostè en té
competències, és la Llei de drogues. Vostè en aquesta mateixa
compareixença l’any passat ens va prometre que enguany
tendríem aquesta llei de drogues, i a dia d’avui encara no ha
entrar al Parlament. Per tant, aquesta llei de drogues enguany
no la veurem. Per una altra banda també, bé, he vist que no està
pressupostat res per a aquest tema. Jo vull creure que està en
funcionament aquesta posada en marxa de la Llei de drogues
però, bé, vostè ens ho explicarà.

I després, dins aquest mateix programa de drogues, anem al
que realment és important. He vist que si l’any passat hi havia
una partida de 12 milions en els ajuntaments enguany ha
desaparegut aquesta partida, és a dir, que tota... És vera que la
partida que va destinada als consells insulars augmenta, però
voldria saber per què tot el que està previst de transferència de
capital a les corporacions locals va al consell insular i res als
ajuntaments; és que des de la conselleria no volen que els
ajuntaments facin res en aquest tema?

Per una altra banda dins la Conselleria de Sanitat també hi
ha una cosa que m’ha cridat l’atenció, i és que he vist que hi ha
dos programes que són, jo crec, idèntics, o semblants, almanco,
i és el programa 413A, de la conselleria, d’ordenació i
planificació; resulta que després en el Serbasa també el
programa 411B també és de planificació. Em fa l’afecte que hi ha
aquí una duplicitat, de manera que m’agradaria que també
m’explicàs per què hi ha aquests dos programes a dues
seccions diferents que tenen almanco el mateix nom.

Bé, jo crec que aquesta secció per ara la podem deixar a un
costat, i passem a la secció 74, si no m’equivoc, del Serbasa.
Tenim que en el programa de planificació que li deia, resulta
que l’equip directiu, o el que vostès denominen “altre
personal”, que m’agradaria que m’explicàs què vol dir “altre
personal” en el capítol 1, augmenta 34 milions de pessetes.
Voldria saber quin és aquest personal i per què augmenta
aquesta quantitat.

Després també he vist que en aquest programa que, així com
en els programes de la conselleria que parlen de prevenció de
salut o de promoció de salut és normal que hi hagi una partida
de subvencions a empreses i particulars sense ànim de lucre, en
aquest programa no entenc molt bé quin sentit té aquesta
partida, sobretot quan puja 29 milions respecte de l’any passat.
Voldria saber per què aquests 30 milions destinats a
subvencions dins aquest programa de planificació del Serbasa.

I després aquí, bé, parlant de l’hospital d’Inca, què li he de
dir, Sra Consellera? Jo crec que ja s’ha parlat molt d’aquest
tema. El primer de tot, jo crec que es demostra quin és el seu
tarannà, quan es veuen les contradiccions que hi ha entre vostè
mateixa i els seus càrrecs; crec que va ser la setmana passada
que vàrem tenir l’oportunitat tots de veure-les. I vostè parla
primer de tot de factures, que no li passen factures per pagar
aquest hospital, però el que és cert és que l’Insalud ja ha posat
80 milions, si no vaig equivocada, i vostès encara no han posat
absolutament res. Els 250 milions que varen pressupostar l’any
passat no els han gastat. Per tant, vostès no han posat res,
encara.

Per altra banda també em parla del projecte que té des del
dia 4 d’agost. Jo crec que si fos una prioritat per a aquest
Govern treure l’hospital d’Inca endavant, que és el que volen
els ciutadans, amb quatre mesos, si no m’equivoc, vostès ja
haurien fet alguna cosa. Però no, vostè no ha dit res fins ara.
Ara, quan se li ha criticat que en el pressupost no hi haguessin
més dels 250 milions de pessetes, vostè ha sortit dient que hi ha
problemes en el projecte, o que no estan d’acord amb el
projecte. Vostè parla d’una sala d’urgències petita. Sra.
Consellera, li vull dir que aquesta sala d’urgències ja s’ha
ampliat, ja està canviat el projecte, perquè es va dir que era
petita, els tècnics s’adonaren que era petita, i s’ha modificat; sí
senyor, s’ha modificat.

Després em parla de solars, que si els solars de
l’Ajuntament... Encara estam amb aquest tema, Sra. Consellera?
Jo crec que ja és ben hora que els ciutadans vegin que la nostra
voluntat, de tots els polítics, és treure endavant aquest
hospital, i és vostè la primera, com a responsable de la
Conselleria de Sanitat.

Per tant, deixi’s d’excuses. Vostè va dir que si no venien els
doblers de l’Insalud, vostès avançarien els doblers, i que ja ho
demanarien, però l’únic que fan és endarrerir aquest projecte,
supòs que per posar la primera pedra. A mi m’és igual qui posi
la primera pedra, però el que és important és que aquest
projecte surti endavant. A més, si també parla de posar places
sociosanitàries dins aquest hospital, a part que pot ser,
francament, li dic amb prudència, una barbaritat, que a un
hospital d’aguts hi hagi places sociosanitàries. També
sociosanitari és la seva competència, per tant, pagui vostè el
que ha de pagar vostè.

Per una altra banda, també dins la secció del Serbasa hem
vist que en el programa d’assistència hospitalària, en els tres
hospitals del Complex Hospitalari de Mallorca augmenta
considerablement el capítol de despesa corrent. Li vull dir, ara
li diré les xifres, perquè resulta que l’hospital Joan March, la
transferència per despesa corrent augmenta 100 milions de
pessetes. Per a l’hospital General augmenta 279 milions de
pessetes, i per a l’hospital Psiquiàtric augmenta 204 milions de
pessetes. Ens pareixen quantitats suficientment considerables
perquè ens doni una explicació. Nosaltres creim que sabem a on
se’n van aquests doblers, però m’agradaria sentir-la vostè dir-
ho.
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I per una altra banda la transferència per inversions també
en aquests hospitals, aquí passa una cosa curiosa, perquè a la
secció del Serbasa, al pressupost del Serbasa, està previst que
per inversions a l’hospital Joan March hi hagi un total de 14,5
milions de pessetes més o manco; a l’hospital General una
inversió de 54 milions de pessetes; i a l’hospital Psiquiàtric, jo
supòs que un poquet amb la intenció d’abanderar aquesta
reforma de salut mental de la qual vostè parla, hi ha una
inversió de 143 milions de pessetes. Però després, quan ens
anam al pressupost de Gesma, veim que no segueixen els
mateixos criteris que vostè, perquè aquestes inversions les
destinen a una altra banda, o almanco així es desprèn de la
memòria d’inversions del pressupost de Gesma, on diu que,
diguem que mescla tots aquests doblers, i resulta que a
l’hospital Psiquiàtric només hi destina..., ara no tenc les dades
a davant, però si no m’equivoc crec que eren 56 milions de
pessetes, no els 143 milions que estaven prevists, i ho destina
sobretot a l’hospital Joan March per reconvertir en
sociosanitari. Per tant, també ens agradaria que ens explicàs
aquesta jo crec que fins i tot irregularitat pressupostària, perquè
el que des de Serbasa està contemplat com a transferència per
inversions a Gesma, Gesma després no ho destina efectivament
a allò que Serbasa li diu.

Després ja..., bé, amb el pressupost de Gesma ja he dit això.
I per una altra banda també m’agradaria remarcar una cosa que
a nosaltres ens pareix bastant clamorosa, i és en el capítol 1 de
personal, també hi ha aquesta partida d’“altre personal”, que no
sé de quin personal exactament es tracta, ja li repetesc, com li he
dit al de Serbasa, que m’agradaria que m’explicàs. Augmenta no
ja 30 milions, com al Serbasa, sinó que aquí augmenta quasi 400
milions de pessetes. Per tant, el capítol 1 de Gesma baixa en
general, perquè hi ha molt de personal laboral que, com tots
sabem, se n’ha anat a l’hospital Son Llàtzer, però resulta que
aquest altre personal puja 400 milions de pessetes. Ens crida
l’atenció, i la veritat és que m’agradaria molt que ens explicàs el
perquè.

Per la meva part, també en general dir-li a veure si hi ha
prevista una partida per la compra de l’hospital Militar, com
està la sala d’urgències de l’hospital Psiquiàtric, si ja està en
funcionament o no; i respecte de Consum, només dues coses:
he sentit que deia que només s’havien posat en marxa tres
oficines, quan el seu projecte era posar almanco dues oficines
de la xarxa d’atenció al consumidor cada any. He vist que avui
cobrim el segon any i només n’han posat tres. M’agradaria
saber si vostè realment es creu que podrà complir els seus
projectes. I per una altra banda també darrerament hem sentit
que ha estat contractada a Consum la Sra. Sara Alonso, i
m’agradaria saber quines són les seves funcions. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Per contestar té la paraula la consellera
de Sanitat, Sra. Salom. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, en primer lloc també li he de donar les gràcies per la
seva llarga intervenció, i a més una intervenció pausada i amb
crítiques, com toca des de l’oposició, i des d’aquí molt ben
fetes, en el sentit que sent que hi ha una aproximació, que
podem arribar a un consens entre les diverses forces polítiques,
i li dic de veritat.

Al seu començament, Sra. Castillo, vostè deia que, com que
ja s’havia llegit les planes dels pressupostos, i els números i
això, no feia falta que jo vengués a aquesta comissió a
presentar, perquè vostè ja sabia llegir..., i deia “jo crec que
vostè desmereix la política”, etcètera. Jo li he de dir la veritat. És
veritat que es presenten aquestes dades, i que es van donant
a tothom perquè les puguin estudiar, i perquè precisament la
funció del Parlament, i perquè tots creim en la democràcia,
aquestes presències de consellers en comissions, en plenaris,
amb interpelAlacions, no es pot dir que no siguin necessaris. Jo
crec que això ens fa un magre favor a la política i als polítics
que ens hi dedicam; i a aquesta sala ens hi dedicam tots. Jo crec
que és molt important que venguin els distints consellers a
presentar els seus números, encara que jo conec les seves
capacitats i sé que s’ho ha estudiat molt bé, perquè de fet ha fet
un desglossament important de tot el que jo he presentat.

Miri, abans de començar també el que vull dir és que, si per
qualsevol cosa m’oblit un petit detall, o bé és perquè no l’he
sentida bé, o bé és perquè apuntava una altra cosa, no dubti
que si me la repeteix, que se m’oblidi, jo li contestaré, si la sé.
Això vagi per endavant, que no hi ha mala intenció per la meva
part a contestar totes les seves qüestions.

Vostè em demana, i jo he anat agafant d’aquesta manera,
que baixen les multes a 3 milions i que no entenia ben bé
perquè era aquesta baixada. Miri, des que vàrem arribar i ho he
dit als altres portaveus, primer va ser la Sra. Estaràs, després ha
estat el Sr. Fiol i ara és vostè, que la política d’aquesta
conselleria no es basava solament en les multes, en fer por als
ciutadans i ciutadanes, sinó també en ser una ajuda i
colAlaboració per poder solucionar totes les coses que no
funcionen. I des del primer moment la política ha estat aquesta,
o sigui, quan ens trobam amb situacions i coses flagrants, per
exemple: quan ens trobam amb uns bars, o “baretos”, o li digui
vostè el que vulgui, que donen alcohol que està, que no és el
que toca, o sigui que estan estafant a tothom, no ens ha
tremolat la mà, hem tret a tota la premsa el nom, el domicili i qui
era l’infractor i el lloc, i hem guanyat no fa molt la sentència,
perquè aquest senyor va recórrer, i executarem la sentència. O
sigui que, per una banda, no ens tremola la mà, el jutge ha
estimat en aquest cas que jo li explic en 3.500.000 i tancarem el
local de l’Escorxador; això vagi, perquè no ens tremola la mà
quan es troben coses molt greus en posar el que sigui
necessari; fins i tot un tancament, que és el que més sentit de
persuasió té sobre els infractors. O sigui, baixen les multes,
doncs miri, no tot han de ser multes, hi ha d’haver altres coses.
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Per una altra banda, vostè em diu, no sé si ho sentit bé, però
jo ho he entès d’aquesta manera, que hi ha uns 100 milions que
venen de l’Estat i que sempre són els mateixos i que, no he dit,
ho dic jo, sempre són els mateixos, ja eren els mateixos el temps
de l’altra legislatura i fins i tot de les altres; la veritat és que
Madrid no se significa quant a augmentar les seves partides.
Vostè em demanava, que ho havia dit a la compareixença
anterior la destinació, aquests milions es destinaven a una
partida important cap als consells insulars de cada illa, es
destinaven a una partida important al Projecte Home i es
destinaven a una partida important a l’Ajuntament de Palma.

I ara aquí matarem dues preguntes amb una sola resposta.
Vostè em demana, més endavant, que per què falten 12 milions
als ajuntaments. Doncs miri, perquè, sin comerlo ni beberlo,
l’Ajuntament de Palma, de forma unilateral, va decidir tancar el
centre Margalida Femenies. De veritat li he de dir que va ser un
cop molt fort, perquè a una comunitat com la nostra, que tenim
els rànquings més grossos i manca d’infraestructures d’atenció
als drogodependents, no hi va haver forma de convèncer
l’ajuntament que no era el moment més adequat, perquè el Pla
nacional de Madrid sí que deia que els ajuntaments no havien
de tenir acció directa sobre el tractament a drogodependents i
totes aquestes coses, però donava un termini. O sigui, això ho
heu fet vosaltres, o sigui, el Sr. Gil Robles, en aquest pla, ha
donat fins a l’any 2008. Aleshores, quan parlàvem amb els
nostres interlocutors que no podia ser que en 30 dies ens
tancassin un centre d’aquestes dimensions i que feia una feina
bona i que tenia un número importantíssim d’usuaris de les
drogues, no ens varen escoltar, Sra. Castillo; varen tancar
perquè no els devien sortir els seus números o vagi vostè a
saber per què. Tal vegada pel que jo deia a un principi, tal
vegada perquè no som del mateix color polític i això ho paguen
els usuaris, no ho sé; jo li puc assegurar, Sra. Castillo, que des
de la meva conselleria, tot el meu equip ha lluitat, no només
perquè aguantassin fins al 2008, sinó perquè aguantassin una
sèrie de temps, que ens donàs temps a la conselleria i al Consell
de Mallorca a planificar aquest número tan gran d’usuaris que
feia l’Ajuntament de Palma i que, de cop i volta, va treure al
carrer.

Clar, en aquests 100 milions, Sra. Castillo, n’hi havia 12, a
més dels altres del consell i del Projecte Home, n’hi havia 12 per
a l’Ajuntament de Palma, però vostè convendrà amb mi que si
no fan feina no es paguen 12 milions a l’Ajuntament de Palma.
Tot i dir que els recursos, tant recursos humans com recursos
econòmics, sempre són molt necessaris i sempre en fan falta
més i segurament 12 milions són pocs. I de fet, de fet enguany
s’ha fet un esforç molt gran cap al Projecte Home i cap al
consell i s’ha augmentat una partida important a cada consell,
precisament per anar exercici pressupostari darrera exercici
pressupostari anar augmentant aquestes partides, i això també
es pensa fer enguany. O sigui que si vostè no sap què farem
amb aquests 100 milions, que jo pens que s’haurien de créixer,
però que no creixen, es farà aquesta repartició. I fins i tot
s’estudiarà en el seu moment si també s’incrementa com es va
incrementar en aquest exercici que estam ara encara.

Vostè feia una pregunta molt concreta en el programa 413A,
que em demanava la inversió immaterial i que no sabia què era,

jo ho he apuntat talment. Miri, en el 413A pugen les inversions,
perquè tenim un projecte, conjuntament amb l’Insalud, que és
el projecte de l’atenció domiciliària urgent. I aquesta partida en
projectes immaterials va destinada a aquest projecte.

Per una altra banda, em parlava, d’una forma molt bé, perquè
a vostès els preocupa i li puc assegurar que a mi també em
preocupa, jo, tal dia com avui, l’any passat vaig anunciar la llei
de drogues, i ja li puc dir que la llei de drogues està elaborada,
està acabada, no està presentada, però no hem acabat l’any.
També li vull dir i li vull remarcar que una llei de drogues és una
cosa molt important, o sigui, què vol que li digui? Jo m’he
trobat a la conselleria plans, no direm quins, de distintes
matèries que representaven 20 fulles i quatre gràfics i que feien
amb 15 dies. Això no és seriós, o sigui, quan es fa un pla, sigui
el que sigui, o quan es fa una llei com aquesta, tan important, es
necessita un temps important. De totes formes, ja li dic, està
elaborada, hem complert els termes, estam encara dins l’any, no
l’hem acabat, i no es preocupi que li enviaré, a tots els enviaré
un llibret de la llei de drogues perquè vostès la puguin veure,
a més de tota la feina que s’ha fet fins ara, que ha estat
consensuada, passada i triturada per tots els col Alectius,
institucions i tothom.

Ara aquí, segons les meves notes, passam al capítol de
SERBASA, al 413A, que vostè em demana per la duplicació de
la planificació, em pareix que era així que vostè m’ho demanava,
Sra. Castillo, em demanava per la duplicació de la planificació
dins el SERBASA. Miri, dins el SERBASA i dins la conselleria
tenen, ambdós, tasques de planificació. O sigui, és necessari
que la Conselleria de Sanitat faci una planificació estratègica i
de salut, i desitjam que ja sigui una realitat que la Direcció
General de Sanitat sigui una direcció general de salut, com toca;
aleshores, des d’aquesta direcció es planifica tota l’estratègia
de salut. Des del SERBASA és completament diferent, Sra.
Castillo. Al SERBASA la tàctica és planificació de serveis, i
molt més ara que estam, si no ens fallen i arriben les
transferències, al punt que SERBASA ha de créixer que haurà
de planificar moltes feines i molts de serveis.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, tenim un temps taxat per a aquestes
intervencions, per tant si pot anar resumint.

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

Doncs em sap greu, és que m’ha fet moltes preguntes. Bé,
vostè em diu que l’hospital d’Inca, intentaré, Sr. President, anar
ràpida; que l’Insalud ha posat 80 milions, que s’ha gastat,
perdoni, s’ha gastat 80 milions; enhorabona, Sra. Castillo, sap
més que jo, sap més que jo, la seva informació és més bona,
perquè jo li he de dir que estic molt disgustada. Perquè a mi que
cofinanciï aquest hospital no em diu absolutament res, o sigui
que jo m’ho he apuntat per reclamar; perquè, la veritat i amb tot
l’afecte, l’oposició té aquesta informació i jo, que he de finançar
la meitat d’aquest hospital, no tenc, no sé ni per on van.
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Jo sé que la seva informació és que les urgències estan
arreglades. Jo li puc demostrar, Sra. Castillo, quan vulgui; jo ja
he quedat amb el Sr. Rotger, la setmana passada hi vaig ésser
i ja li hem enviat, des del SERBASA, una carta per mostrar-li
tots els plànols i tota la planificació d’aquest hospital. I li puc
assegurar que no és un caprici, sinó que volem un hospital
modern i adequat a les necessitats de la comarca d’Inca, que és
ben necessari. I li puc assegurar que l’han enganyada, les
urgències, bé, no vull saber el que devien ésser, perquè com
que mai no em mostren res, doncs tal vegada devien haver
posat un boxes i després ara n’han posat dos. La veritat, li dic
amb tot l’afecte.

No sé, ja per acabar, l’enquesta de salut, ja li he dit, es va
presentar en el mes de juliol; la publicació oficial serà just ara,
pensam que la podrem presentar a principis de desembre. I res,
sé que vostè ha demanat aquesta enquesta i jo li faré arribar
amb molt d’afecte.

El Pla de la SIDA el tenc per aquí. Està aprovat pel Consell
de Govern el maig del 2001 i aquesta publicació que es presenta
al Fòrum de la SIDA, el proper dia 20 de novembre, hi està
convidada, tots els que vulguin d’aquí hi estan.

I, Sr. President, no sé si en aquesta correguda darrera m’he
oblidat alguna cosa, però ho contestaré en els darrers cinc
minuts. Bé, si, això de consum i l’hospital Militar, m’agradaria
parlar-ne molt de l’hospital Militar. Dir-li que dilluns em desplaç
a Madrid, una vegada més; amb un any hi he anat 100 vegades
a Madrid a parlar, cada vegada amb un general diferent, però
bé. I a exigir, no tenc coneixement d’aquesta avaluació
fantasma, perquè jo li dic fantasma perquè fa un any que
avaluen, i dir-li que la nostra pressió ha estat molt forta, el que
passa és que l’interlocutor no té ganes de vendre. Dia 10 de
setembre em vaig reunir tres hores amb el Sr. Formentin, que, si
no vaig equivocada, és qualque cosa així com Capità General de
les Illes Balears. El Sr. Formentin em va dir, vàrem estar parlant
de la posició del PP a Madrid, amb els diputats del PP, que ells
havien anunciat, efectivament, que amb cinc o vuit anys volien
la reconversió de tots els hospitals, i que vostès s’havien
equivocat perquè havien entès que avui per a demà s’havia de
fer la reconversió. Això em va dir i a més em va autoritzar per
poder-ho dir i per poder-ho explicar; em va dir que els polítics
tenen molta pressa però que ells no tenen cap pressa ni una,
perquè ells tenen unes necessitats, en aquests moments, en
aquest hospital, per molt que surtin cartes implicades que està
buit, o si no, em degué enganyar el Sr. Capità General de les
Illes Balears, la qual cosa no crec perquè el trob un home molt
seriós, que, en aquests moments, necessiten fer, periòdicament,
revisions a mil persones de forma periòdica i constant. I que,
com que no tenen solució, perquè la solució seria enviar
periòdicament a València, que és el destí natural militar, els
costaria molt més que mantenir avui per avui aquest hospital.
Això una.

I per una altra banda, em va dir: “Sra. Consejera, antes de
cerrar yo el hospital y de ponerlo a la venta, necesitaría otra
institución para poder yo hacer todos los trabajos que hago
aquí. O sea, que vaya por delante que cuando se anunció por
parte de Defensa i del Sr. Trillo, que esto se iba a reconvertir,

no se iba a reconvertir hoy para mañana, se iba a reconvertir
en el plazo de cinco a ocho años”. Per això, em prenen el pèl
cada vegada que vaig a Madrid, però vostè no es preocupi que
jo vaig allà i don canya, tant si es tracta del General Ortuño
com si es tracta de qui sigui.

I bé, jo crec que ja ho mirarem a la propera. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la paraula la
Sra. Castillo, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé, veig que ha esgotat el seu
temps; aparentment no se n’ha adonat, però jo estic ben segura
que ho ha fet amb tota intenció, xerrant de multes i de què si el
que no volien era ficar por. Tot això no té res a veure, quan hi
ha una previsió de baixada de multes, només he demanat el per
què. I tampoc no m’ha dit per què la previsió d’autoritzacions
d’obertura de farmàcies també ha baixat i ni tan sols m’ho ha
comentat. No és per por, és simplement per saber si fan les
seves funcions, si compleixen les seves competències.

Jo seré molt esquemàtica, perquè no m’ha contestat al que
realment és interessant, al que realment voldria que em
contestàs. Després començaré amb aquestes preguntes que no
m’ha contestat, però, primer de tot, dir-li, tema drogues.
Aquesta llei em diu que ja està elaborada, m’agradaria saber si
l’entrarà dins el Parlament aquest any o si també haurem
d’esperar a l’any que ve. L’entrarà abans del desembre? Per una
altra banda, també crec que avui és una oportunitat, si ja està
feta aquesta llei, que ens expliqui, per damunt, en què
consisteix, perquè, com veu, vostè ho ha dit, s’ha ficat amb
l’ajuntament. Si estigués publicada aquesta llei o promulgada
aquesta llei, segurament tots aquests problemes no existirien
perquè hi hauria una ordenació adequada del tema drogues.

I per acabar, el tema, em diu que est à consensuada aquesta
llei, m’agradaria saber amb qui la consensuada? Nosaltres no
tenim, almanco a nosaltres no ens ha dit res, associacions amb
qui ha xerrat, també ens agradaria saber amb qui està
consensuada aquesta llei.

I, esquemàticament , perquè després no em digui, m’entri en
altres temes que no interessen tant com aquests, hospital
Militar. Primer de tot comenci per diferenciar el que són els
militars i el Ministeri de Defensa, que és qui ha de vendre
aquest hospital, no embulli les coses, i no em xerri de militars,
que si hi ha predisposició, que si xerren dels polítics, diferenciï
aquestes dues coses. Però dimarts en xerrarem, perquè sap
vostè que dimarts tenim una interpelAlació sobre aquest tema i
ens vendrà molt bé que vostè tengui aquesta reunió a Madrid
dilluns perquè ens podrà explicar al reunió. Concretament, 400
milions d’augment per altre personal. Quin és aquest altre
personal i a què es deuen aquests 400 milions de pessetes?

Les transferències de capital previstes per a inversions al
SERBASA dels tres hospitals que formen el complex hospitalari
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de Mallorca, per què després a GESMA es recondueixen i el
que vostè diu que va cap a l’hospital Psiquiàtric a GESMA
l’envien cap a sociosanitari al Joan March?

Tercera cosa, el Psicogeriàtric. No sé si m’ho he oblidat a la
primera intervenció, però li faig ara. Vostè em diu que si és
necessari s’endeutaran. Evidentment serà necessari, perquè no
hi ha cap partida pressupostària que contempli aquesta
construcció, vostè ho ha presentat, molt guapo, amb una
maqueta, amb un dossier, de tots colorins, però partida
pressupostària, que és el que diu realment el pressupost, diu el
que vostè farà, no hi ha absolutament res. És més, tampoc no
hi ha aquest endeutament del qual vostè xerra, per tant, jo crec
que enguany de Psicogeriàtric res de res.

I vagi per endavant, perquè quan xerram d’aquest tema,
pareix una altra cosa. El Partit Popular, ja li vaig dir dimarts en
el Parlament, que ens tendria al seu costat per dur endavant la
reforma de salut mental, perquè és un tema molt important i molt
necessari per als ciutadans de les nostres illes; el que no farem
és admetre que vostè, ja no fer política, com deia vostè, polititzi
aquest tema. Vostè ha de cercar el consens, que és el més
important, amb totes les institucions i també amb els
professionals. Perquè, si no, ja sap el que passa, que hi ha
dimissions una darrera l’altra. Jo podria aprofitar també aquest
moment per dir-li que les persones que vostè em va mencionar
dimarts en el Parlament no havien dimitit, sinó que havien
promocionat. Perquè em va dir que eren normals aquestes
dimissions a segons quins llocs de l’hospital Psiquiàtric, vostè
no em va xerrar només de salut mental, em va xerrar de
dimissions quan realment eren promocions i no dimissions. En
el temps del Partit Popular no eren dimissions, eren
promocions; nosaltres promocionam, vostès fan cessar a la
seva gent.

I per una altra banda, i per acabar, la Sra. Sara Alonso; no
m’ha dit a Consum quines funcions té previstes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica i per cinc
minuts, té la paraula la Sra. Consellera de Sanitat.

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

Primera, ha guanyat un concurs públic aquesta senyora, el
primer de tot. No, jo li dic, vostè demana la Sra. Alonso, i jo li he
de contestar. En primer lloc, ha guanyat un concurs públic.
Quin és el seu pla de treball? Primera, planificació estratègica,
coordinar i seguir el Pla director de la Direcció General de
Consum, elaboració, coordinació i seguiment del Pla
d’objectius del 2002, redacció d’informes trimestrals del Pla
d’objectius i del Pla director. Segon punt, coordinació
interadministrativa i relacions externes, comunitats autònomes,
etcètera, assistència i seguiment de l’IEIC, revisió i actualització
dels procediments i de la documentació utilitzada per part dels
responsables assignats al grup de treball per redactar els

informes i les anàlisis de les reunions. Tercer punt, seguiment
dels procediments interns, segona fase de la revisió del
procediment de la Direcció General de Consum, començant amb
una descripció del lloc de treball. Quart punt, establiment d’un
nou organigrama funcional, redisseny en cas necessari de
l’estructura jeràrquica funcional de la Direcció General de
Consum, una vegada dissenyat l’organigrama i conclosa la
segona fase de revisió del procediment. Cinquè punt,
aconseguir una millor coordinació interna entre departaments
i entre illes, assistència a les reunions del Consell intern de
coordinació.

Molta feina té la Sra. Sara, encara no he acabat, acab o
passam a un altre...? Bé ara que ho tenc aquí ho aniré
acaramullant, això és l’esborrany del Pla de drogues. Els tràmits
d’aquest esborrant estan en audiència i d’això depèn la data
d’entrada aquí mateix. La veritat és que jo tenc més interès que
vostè, perquè pens que és molt important aquesta Llei de
drogues, en molts de sentits, però n’hi ha uns que afecten a les
mares, són les begudes alcohòliques “el botellón”, la qual
cosa, evidentment això ho recull i tenc molt interès que sigui
enguany, o sigui que estigui llest enguany és la meva intenció.

Em demana de manera insistent els 400 milions. Primer, Sra.
Castillo no són 400 milions, són 390 milions que si tengués
l’ajuda del Sr. Fiol que té al seu costat i ara no és present, li
explicaria que aquesta partida és una partida d’inici que varen
tenir al pressupost, no record qui era la figura que ho va posar,
per pressupostar l’empresa pública Gesma, va ser una partida
mal feta, perquè mai, ni el seu temps i d’això deu fer 8 o 10 anys,
aquesta partida va bastar, aquesta partida sempre ha estat
infructuosa i si no ho demani al Sr. Fiol i ell li explicarà. El Sr.
Fiol i jo mateixa ens hem vist obligats, cada parell de mesos,
assistir als Consell de Govern per demanar ampliació d’aquesta
partida per pagar sous, per pagar sous així de clar i simple,
perquè si la figura fa 10 anys hagués pressupostat, enlloc de sis
mesos, hagués pressupostat la quantitat que calia, no ens
haguéssim trobat amb aquest desfasament important.

El Psicogeriàtric, no Sra. Castillo, va molt equivocada, el
Psicogeriàtric va endavant i va perfectament en el seu temps.
Vostè diu, evidentment s’haurà d’endeutar, idò no Sra. Castillo
no tan evidentment, perquè si vostès, si el PP de Madrid
compleix i tenim transferències no caldrà endeutament Sra.
Castillo, o sigui que no doni les coses per fetes, quan jo ho he
posat en condicional no és un caprici Sra. Castillo, quan jo he
dit que si fa falta ens endeutarem és perquè aquesta comunitat
autònoma es mereix unes transferències ben dotades, que
refacin el deute històric que sempre hem tengut i que puguem
encarar valentament, no només el Psicogeriàtric, també la
manca, ja ho he dit al principi quan contestava a la Sra. Dubón,
de les moltes infraestructures que ens fan falta i que mai en
aquesta comunitat s’han fet.

Bé una altra vegada, vostè incideix que no són dimissions
són cessaments. No Sra. Castillo, miri en aquest tema som molt
seriosa i actuo, perquè a nivell personal sempre he actuat així,
jo he presentat de diverses institucions i de diversos càrrecs
que he tengut al llarg de la meva vida, he presentat dimissions,
però quan jo present una dimissió és perquè tenc molt pensat
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que he fet, molt estructurat i molt decidit perquè jo dimiteixo i
quan dos coordinadors i una subdirectora presenten una
dimissió, he de suposar que a la seva edat i els anys que duen
fent feina, és perquè també ho han pensat molt bé, no perquè
vagin de farola o no perquè pressionar, o no sé per quines
coses més.

O sigui ells, a pròpia iniciativa varen presentar la dimissió i
bona som jo per agafar-la ràpidament, quin no vol fer feina amb
aquest equip, no ha d’estar gens obligat, a més no volem
comptar amb gent que no té una ilAlusió per fer una reforma tan
necessària, perquè vostè mateixa ho ha dit, en aquesta
comunitat autònoma com és la reforma de la salut mental. Crec
que és deplorable que ens trobem amb persones que davant el
canvi, que no s’ha retardat ni un dia, ni un moment, hi hagi
persones que facin anques enrera, perquè puguin pensar que
perden privilegis de 30 i 40 anys anteriors, com deia el Sr.
Carbonell subdirector del Sr. Fiol. Jo crec que això és molt greu,
jo la vull deixar tranquilAla, la reforma va endavant i no es
retarda, ni es retardarà i quan acabam aquesta legislatura tot el
que vàrem planificar en el primer any serà una realitat, perquè
ja ho comença a ser i ja podem presentar coses fetes.

Crec que no em deixo res més i si ho faig no ho faig a posta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Acabada idò aquesta
compareixença, aixecam la sessió, agraint a la Sra. Consellera i
tot el seu equip que l’acompanya la feina que han fet en
aquesta compareixença i a totes les diputades i diputats per la
seva colAlaboració en aquesta sessió. Moltes gràcies.
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