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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, Sra. Consellera de Salut i alts
càrrecs que l’acompanyen, bon dia. Començarem la sessió de
la Comissió d’Hisenda i Pressupostos relativa a la tramitació
dels pressupostos generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balear per al 2003. En primer lloc deman si hi ha
substitucions.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Aina Castillo substitueix Maria Salom.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Cecili Buele substitueix Bosco Gomila.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Neus Marí substitueix Pere Palau.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Francina Armengol substitueix Antoni Diéguez.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascon substitueix Fèlix Fernández. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i
Consum, per tal  d'explicar el Projecte de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003.

Passam, idò, a tractar la compareixença de l’Hble. Consellera
de Sanitat i Consum, Aina Maria Salom i Soler, per tal d’explicar
els pressupostos de la seva conselleria. L’Hble. Consellera ve
acompanyada dels següents alts càrrecs: Sra. Margalida
Buades Feliu, directora general de Salut Pública i Participació;
Sr. Pablo Rivero Corte, director general de Planificació i
Finançament; Sr. Vicent Thomàs Mulet, director general
d’Avaluació i Acreditació; Sr. Joan Lluís Serra Devecchi,
director general de Farmàcia; Sr. Juli Fuster Culebra, director
general de l’Ib-salut; Sr. Gabriel Payeras Muntaner, secretari
general tècnic; Sr. Josep Maria Carbonero Malbertí, director
general de GESMA; Sr. Josep Antoni Mayas Mesquida,
assessor de la conselleria. A més deu ser present -supòs que sí-
el Sr. Miquel Àngel Cabeza Rodríguez, que és director general
de Consum. 

Per informar sobre el tema té la paraula l’Hble. Consellera de
Sanitat i Consum, Aina Maria Salom i Soler. Té vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sr. President . Senyores i senyors diputats,
com a consellera de Salut i Consum d’aquest govern de les Illes
Balears presentaré en aquesta comissió d’Hisenda del
Parlament el primer projecte de pressupost elaborat una vegada
produïda la transferència de l’assistència sanitària mitjançant
l’aprovació del Reial Decret 1478/2001, del 27 de desembre. 

(Remor de veus)

Gràcies. L’exercici del 2002 ja s’ha produït dos canvis que
han suposat una profunda transformació de la conselleria. Per
una banda, el Decret 9/2001, del 27 de desembre, del president
de les Illes Balears, de modificació de la denominació de la
Conselleria de Salut, i no de Sanitat. Apostam per la
reformulació dels objectius de la nostra administració sanitària
en el sentit d’aconseguir no tan sols l’atenció al malalt, sinó
també un compromís dirigit a promoure la salut de la població
des d’una perspectiva integral. Per altra banda, el Decret
10/2001, del 27 de desembre, del president de les Illes Balears,
aprovà una nova estructura orgànica de la conselleria. Aquest
canvi ha suposat la creació de tres noves direccions generals:
la Direcció General de Planificació i Finançament, la
d’Avaluació i Acreditació, la de Farmàcia, i l’anterior Direcció
General de Sanitat ha passat a denominar-se Direcció General
de Salut Pública i Participació. Aquests canvis organitzatius
ens ha permès una adequada gestió de les antigues i de les
noves competències. 

La consolidació d’aquest procés suposa la modificació,
també, de l’estructura pressupostària que per a l’any 2003
passa a tenir les següents seccions i el següent pressupost: A
la secció 18, Conselleria de Salut i Consum, total que modifica
també la seva estructura de programes que passen a ser els
següents: a la partida 411A, Direcció i Serveis Generals, un total
de 7.228.995,05 euros; 411D, planificació de l’assistència
sanitària, total 617.476.412,50 euros; a la 413A, ordenació i
inspecció de serveis sanitaris, un total d’1.222.149,01 euros; a
la 413B, programes de salut pública, 5.524.696,61 euros; a la
413C, sanitat ambiental i alimentària, 4.804.342,86 euros; a la 413,
coordinació de centres comarcals i insulars, 1.303.956,48 euros;
a la 413E, Pla autonòmic de drogues, 1.773.915,62 euros; a la
413F, ordenació i prestació farmacèutica, 726.701,91 euros.
Protecció i defensa del consumidor, 1.388.106,78 euros. Xarxa
d’oficines d’atenció i informació al consumidor, 289.868,64
euros. 

Pel que fa a l’assistència sanitària gestionada pel Servei de
Salut de les Illes Balears les seccions són les següents: a la
secció 74, entitat autònoma Servei Balear de la Salut,
26.094.697,49 euros; en matèria d’atenció especialitzada, la
secció 50, Hospital de Son Dureta, tenim un total de
177.851.694,29 euros; a la secció 51, Hospital Verge de Monte
Toro, 29.097.928,91 euros; a la secció 52, Hospital de Can
Misses, tenim en total 36.437.925,71 euros. I passant a la matèria
d’atenció primària tenim a la secció 53, la gerència d’atenció
primària de Menorca, un total de 8.819.864, 63 euros; a la secció
53, gerència d’atenció primària de Mallorca, un total de
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71.318.108,01 euros; a la secció 55, gerència d’atenció primària
a Eivissa i Formentera, un total de 12.717.734,64 euros. Si
passam a la matèria d’atenció d’urgències i d’emergències
sanitàries, a la secció 56, que és la gerència del 061, tenim un
total de 6.098.806,96 euros. I finalment a la secció 57, que són
els serveis centrals, tenim un total de 287.200.072,98 euros. A la
secció 87, Gestió Sanitària de Mallorca, tenim un total de
33.662.687,97 euros. 

El pressupost total de la Conselleria de Salut i Consum i del
Servei de Salut de les Illes Balears ascendeix a la quantitat de
680.455.793,31 euros. La partida més important és la prevista per
al Servei de Salut de les Illes Balears. El finançament del Servei
de Salut correspon a la Conselleria de Salut i Consum a
proposta de la Direcció General de Planificació i Finançament i
es vincula a la millora de la qualitat assistencial dels serveis
sanitaris. Aquesta és, com deia abans, la partida més important:
la xifra és de 655.736.833,62 euros.

En relació al finançament de l’assistència sanitària, s’ha
considerat oportú donar les primeres passes per establir un
sistema de finançament del servei que vinculi les efectives
assignacions de crèdit pressupostàries al desenvolupament
efectiu dels serveis i les funcions transferits, per tal
d’aconseguir els objectius marcats, noves accions i inversions.
Aquesta és una de les principals tasques de la nova direcció
general de Planificació i Finançament, responsable del programa
411D de la secció 18 del pressupost, i és que apostam, senyores
i senyors, per la delimitació de les funcions: la funció de
finançament, la funció d’assegurança i la funció de compra i
provisió. Actuam des dels principis d’equitat en l’assignació de
recursos, d’eficàcia, d’eficiència i de sostenibilitat financera.

Dues són les apostes estratègiques del Servei de Salut per
a l’any 2003: la primera, orientar el serveis sanitaris cap als
usuaris i millorar, en el segon cas, l’eficàcia, l’eficiència i la
satisfacció professional. Aquestes línies estratègiques del
servei es concreten amb els següents objectius: crear nous
serveis; reformar els ja existents per millorar el funcionament,
per afavorir l’accessibilitat als serveis sanitaris; incrementar
l’eficàcia, l’eficiència social i la satisfacció dels professionals;
introduir mecanismes de gestió de la despesa farmacèutica;
introducció de noves prestacions; aplicació de les noves
tecnologies de la informació; implantació d’un pla de qualitat
global del servei públic; millora de la satisfacció dels usuaris;
impuls de la docència, formació continuada dels professionals
de la salut i també la investigació.

En aplicació d’aquests objectius generals, les principals
inversions del Servei de Salut per a l’any 2003 són les següents:
En primer lloc parlarem d’inversions en infraestructures. El
nostre fet insular comporta realitats diferents; el nostre objectiu
és dotar a cada un dels territoris dels serveis adequats, tot
observant criteris d’equitat, d’eficiència social i també de cost
d’oportunitat. Anem una per una.

Inici de les obres de Son Dureta, l’expedient de les quals al
llarg d’aquest any s’han duit a terme els següents tràmits, que
són adjudicació del contracte de projecte i direcció facultativa
de les futures obres; això es va fer just assolir les transferències

dia 26 de gener del 2002, així com la discussió amb tots els caps
de servei de l’hospital fins a arribar a un total consens amb tots,
a resulta del qual es modifica i millora substancialment el pla
funcional dissenyat inicialment per l’INSALUD. A més a més ja
s’ha iniciat l’estudi geotècnic del terreny que finalitzarà de
forma propera. A l’inici de l’any 2003 es licitarà el concurs
d’obres.

Inici de les obres de l’Hospital d’Inca. El contracte per a la
redacció del projecte estudi de seguretat i salut i direcció
facultativa de les obres de l’hospital es va adjudicar per
l’INSALUD amb data del 267/7/2000 a la firma Sobrini Arranz
Asociados, la qual va lliurar el projecte que finalment fou
supervisat el passat juliol del 2001. La direcció facultativa ja va
posar de manifest, a l’acta de replanteig del projecte subscrita
en data 26 de juliol del 2001, l’existència d’unes línies d’alta i
mitja tensió que creuaven i interferien en distints punts del
solar del futur hospital. Rebudes les competències sanitàries
per la comunitat autònoma després de la seva transferència dia
1/1/2002, els responsables de l’Ib-salut i la conselleria
començàrem a treballar amb les institucions implicades:
contractàrem la companyia GESA a la vegada que la Direcció
General de Carreteres feia la seva tasca en els terrenys externs
al solar de l’hospital amb data 5/7/2002 al projecte i obres
d’eliminació de les servituds elèctriques i a l’alimentació del
nou hospital d’Inca, projecte que fou supervisat i aprovat en
data 19/4/2002. 

Una vegada disposat, en principi, tot el que calia perquè
GESA comencés l’execució d’aquestes obres elèctriques
esmentades, la companyia va plantejar no poder iniciar els
treballs fins que l’empresa adjudicatària de les obres de
l’hospital executés les tasques d’explanació dels terrenys
afectats, obra civil valorada per GESA en uns 240.000 euros,
prèvia en tot cas a l’obra elèctrica. No existint en el moment de
plantejar GESA aquesta qüestió contractista adjudicatari per a
aquestes obres, l’Ib-salut es va veure obligat a promoure una
nova contractació amb GESA, en aquest cas menor, amb la
finalitat d’eliminar provisionalment i mitjançant l’oportú
desviament aeri la línia principal de mitja tensió Son Frare que
travessa l’hospital, amb la finalitat d’eliminar un obstacle
essencial per a la futura construcció de l’hospital.
Posteriorment, i una vegada que el concurs d’obres es resolgui
i hi hagi un contractista, serà aquest qui, segons preveu el
projecte arquitectònic, realitzi les explanacions necessàries
perquè GESA comenci a instalAlar les noves línies per terrenys
que no interfereixin l’hospital, i dissenyats en el projecte
contractat a GESA. Es preveu licitar aquest concurs d’obra dia
10 de desembre del 2000. Aquest projecte menor per a la
desviació aèria provisional de la línia Son Frare es troba en
aquests moments en fase de redacció per part de GESA. 

Una vegada visat i obtingudes totes les autoritzacions
legals, es presentarà i facturarà a aquest servei de Salut,
preveient-se l’inici d’execució el primer trimestres del 2003 i,
paralAlelament, l’ib-salut es troba en l’actualitat preparant els
tràmits destinats a la licitació del corresponent concurs d’obra,
que ja he dit que serà publicat el desembre d’enguany per a
l’inici en el primer trimestre del 2003. Per aquesta data s’esperen
haver resolt tots els problemes existents en els solars cedits per
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l’Ajuntament d’Inca i anteriorment explicats. Per això durant
l’any 2002 ja es varen acceptar i es varen escripturar els
terrenys i, per tal de guanyar temps, també es va solAlicitar la
llicència d’obres a l’esmentat ajuntament.

A continuació les obres de l’Hospital de Menorca, per al
qual existeix una partida pressupostària de 10 milions d’euros.
Vull recordar que una de les actuacions més importants duites
a terme enguany per aquest govern ha estat adjudicar una
infraestructura tan necessària per a tots els menorquins.

Finalització de la reforma iniciada per l’INSALUD a
l’Hospital de Can Misses, millorada substancialment per aquest
govern especialment pel que fa a una nova unitat de diàlisi, de
la qual es tindrà el nou pla funcional plasmat en la redacció
d’un projecte amb direcció i execució d’obres el mes de
desembre del 2002, motiu pel qual es licitaran i finalitzaran les
obres l’any 2003.

L’Hospital de Formentera al llarg de l’any 2002 s’ha redactat
el pla funcional, s’han fet els estudis previs, s’ha fet l’estudi
d’impacte ambiental, s’ha fet l’estudi de dotació de serveis, els
quals s’han presentat a l’ajuntament perquè pugui tramitar la
solAlicitud d’interès general per tal d’aconseguir que el terreny
pugui ser edificable perquè ara és rústic. Una vegada finalitzat
aquest tràmit es continuarà amb la licitació del projecte de
direcció i execució de les obres i, finalitzat aquest, amb el
concurs i l’inici d’obres, tot això durant l’any 2003.

Finalitzar les obres i equipar el psicogeriàtric, aquest recurs
tan important per culminar la reforma comunitària de salut
mental, estarà finalitzat el proper mes d’abril. Les obres
d’adaptació dels hosp itals General i Joan March, la reconversió
d’aquests hospitals en sociosanitaris, ja permet donar a la
població uns serveis fins ara molt poc desenvolupats a les
nostres illes. L’aprovació del Pla sociosanitari per part del
Consell de Govern en data 8 de març del 2002 va ser una altra
fita en la història de la nostra comunitat autònoma.

Aquest conjunt de macroestructures es complementa amb
obres en els centres de salut de Sant Agustí, que l’any 2002 ja
s’ha recepcionat la conformitat pels serveis de l’Ib-salut de
l’avantprojecte de la redacció facultativa de l‘esmentat centre
de salut; el projecte d’execució es tindrà el proper gener del
2003, que permetrà licitar i executar durant aquest exercici el
concurs d’obres. Al de Bendinat, el projecte d’execució
arquitectònica, així com licitar i executar durant el 2003 el
concurs d’obres. Al Canal Salat de Ciutadella, Menorca,
traurem un nou concurs d’obres, atès que el que va publicar
l’INSALUD va resultar desert durant l’any 2002 per falta de
licitadors; per aquest motiu durant l’any 2002 hem modificat
substancialment el pla funcional, i així a principis del 2003
licitarem el concurs d’obres amb un pressupost sensiblement
superior, ateses les importants millores introduïdes: una unitat
de quimioteràpia amb magatzem de citostàtics, un únic control
d’urgències amb quatre boxes, l’ascensor que baixa fins al
soterrani on hi ha els magatzems i els arxius, s’amplia la
recepció al públic, i tot això per un import d’1.447.791 euros.

A l’Escola Graduada, el centre -m’estic referint a centres de
salut- al llarg de l’any 2002 hem impulsat l’Ajuntament de Palma
a continuar amb l’expropiació dels terrenys on s’ha d’ubicar
l’esmentat centre de salut. A més a més ja hem presentat durant
el mes de maig la proposta de modificació de l’àmbit de
l’actuació del solar i el mes de setembre l’estudi de detall; una
vegada que l’Ajuntament de Palma finalitzi les seves tasques
traurem a concurs la redacció del projecte, l’estudi de seguretat
i la direcció facultativa de les obres.

Altres actuacions són: A Eivissa Vila l’Ajuntament de Vila
ja ha fet el plenari per poder fer la cessió al Govern de les Illes
el centre d’Eivissa Vila; el projecte i la licitació vendran a
continuació. Les unitats bàsiques a la ciutat de Palma de sa
Indioteria, d’Establiments, de Son Oliva i del Secar de la Real;
sols falta la cessió dels solars per part de l’ajuntament. És
pròxima ja la inauguració del centre de salut de Santa Eulària,
del qual en aquests moments ja s’han adjudicat tant el mobiliari
com l’instrumental que suposa el pla de muntatge de l’esmentat
centre. El centre de rehabilitació de salut mental de Son Gibert
i les unitats de mitja estada d’Inca i de Son Gibert.

Quant als equipaments, apostam per modernitzar el nostre
sistema sanitari. La primera gran passa una vegada rebudes les
transferències fou impulsar la interconnexió de centres
assistencials i treballar per millorar l’accessibilitat dels
ciutadans als serveis sanitaris, reduint al màxim el temps de
processos administratius. Per a l’any 2003 es desenvoluparan
els següents: en primer lloc, la implantació del Call Center de
citació prèvia a tota l’atenció primària; desenvolupament
informàtic de l’atenció primària i de l’Hospital de Son Dureta;
servei de cirurgia cardíaca a l’Hospital de Son Dureta;
implantació de la diàlisi infantil; i implantació de la unitat de
fecundacions in vitro.

La inclusió de noves prestacions i l’augment de noves
cobertures és també una fita que ens hem marcat per al 2003.
Cal destacar un augment de dietes per pacients desplaçats fora
de les Illes Balears de 12 euros per dia; en aquest cas
multiplicam per cinc els antics 2,40 euros per dia. També la
prestació de salut bucodental per a menors de 14 anys, inclusió
de fàrmacs per a la disfunció erèctil en pacients crònics com
tetraplègics, inclusió de la píndola del dia després i inclusió de
bolquers per a nins discapacitats menors de 18 anys de pares
actius.

Pel que fa a recursos humans, la nostra primera passa fou la
firma d’un acord amb tots els sindicats per dur a terme una sèrie
d’inversions econòmiques en capital humà, encaminades a fer
efectiu el principi d’igualtat i l’estabilitat laboral, a més
d’assegurar la mobilitat de personal dins el sistema. Realment
era un esforç pendent des de fa ja diversos anys. Per a l’any
2003 cal destacar la continuació de la implantació de la reforma
de salut mental, aplicació d’acords d’homologació salarial
signats l’any 2002 i adequació de les plantilles.

Finalment, amb el mateix objectiu de millorar l’assistència
sanitària, estam elaborant un pla director de qualitat per al
sistema sanitari de les Illes Balears com a document marc per a
la seva posterior materialització en plans de qualitat específics
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per a cada un dels centres. No obstant això, conscients que no
podem quedar com estam, en el pressupost del 2003 ja hem
inclòs algunes accions per tal de millorar, com són la
implantació de mètodes de treball per a la resolució de
problemes i implantació de suggeriments de millora; la
consolidació de la finestreta única per a l’atenció primària i
l’especialitzada; la definició d’un sistema d’indicadors de la
qualitat dels centres, a més d’un sistema per a l’avaluació dels
processos que s’hi duen a terme; la implantació de programes
de millora contínua prèviament acreditats per la Direcció
General d’Avaluació i Acreditació de la conselleria, i que
s’entendran als proveïdors públics i serveis concertats. 

Des del Servei de Salut de les Illes Balears es planteja el
2003 la creació de l’Observatori del Sistema Sanitari de les Illes
Balears com una iniciativa per avaluar de manera constant i
activa el nivell de satisfacció de l’usuari dels nostres serveis
sanitaris públics, i tenir un observatori de la qualitat dels
nostres serveis. Es tracta del desenvolupament d’una de les 140
línies d’actuació plantejades pel Servei de Salut en les seves
propostes estratègiques, que tenen com a prioritat definir
l’atenció sanitària a partir de les necessitats de la població.
D’aquí la importància de la creació de l’Observatori del Sistema
Sanitari de les Illes Balears.

A continuació comentaré la resta de seccions i de
programes pressupostaris i les xifres assignades des d’una
doble perspectiva: culminar les actuacions iniciades al principi
de la legislatura l’any 99, i que les transferències suposin també
un gran impuls no sols a les millores de l’assistència sanitària,
ja comentades, sinó també a decisions polítiques de salut
pública.

En el programa 411A, Direcció i Serveis Generals, la partida
pressupostària assignada és de 7.228.995,05 euros. Aquest
programa representa les partides necessàries per dur a terme la
gestió administrativa, la tècnica, la jurídica, la pressupostària i
la de personal pròpia de la conselleria. Destaca, per altra banda,
una partida de 2.602.564,51 euros corresponent al Pla d’obres
en centres sanitaris i de salut redissenyat al principi d’aquesta
legislatura: garantir als ajuntaments un finançament a 4 anys -
abans cal recordar que els ajuntaments s’havien d’endeutar a
10 anys- i augmentar de manera decidida el pressupost
assignat. Vull recordar que l’increment pressupostari per aquest
concepte ha estat de quasi el 300% en relació al que ens vàrem
trobar l’any 99. Aquesta aposta, amb molts de resultats ja
visibles, ens ha permès finançar i impulsar, a més dels
compromisos que ja vàrem assumir del Pla 10 antic, nous
centres com Sa Coma a Sant Llorenç des Cardassar, Algaida,
Ferreries, Puigpunyent, Marratxí, Randa, Consell, Banyalbufar,
Sóller, Sineu, Sencelles, La Mola de Formentera, Bendinat...,
entre altres, i actuacions d’ampliació i de millora a Lloseta, Sant
Joan, Platja de Muro, Santa Eugènia, Santa Maria, Costitx,
Petra, Vilafranca, Porreres, Palmanyola, Son Servera, Llubí,
Deià, Capdepera, etc.

En el programa 413A, d’ordenació i d’inspecció dels serveis
sanitaris, amb una partida total d’1.222.149,01 euros, els
projectes més importants que es duran a terme per part de la
Direcció General d’Avaluació i d’Acreditació són: Millora de

serveis assistencials, com impulsar mecanismes d’acreditació
dels procediments del centres i dels serveis sanitaris i
professionals; introduir els criteris de qualitat en contractes
programa, en concerts i en convenis de la Conselleria de Salut
i Consum amb els diversos proveïdors públics i privats; avaluar
la viabilitat d’implantar les tecnologies mèdiques a les Illes
Balears d’acord amb les resultats esperats, els costos i l’equitat
en l’accés; continuar amb la tasca de regulació dels requisits
dels centres assistencials públics i privats i del transport
sanitari: treballarem per afavorir la gestió immediata dels
procediments administratius d’autorització dels centres i
serveis sanitaris, i continuarem impulsant la inspecció de
centres sanitaris com a garantia dels ciutadans introduint la
revisió, l’actualització i l’adequació de la normativa que fa
referència als centres i als serveis sanitari; promoure la millora
de registres de centres, establiments i serveis sanitaris amb la
promoció d’un sistema d’informació per a la correcta gestió del
registre de centres, d’establiments i de serveis sanitaris.

La millora de la formació dels professionals sanitaris.
Coordinar les accions de formació especialitzada per tal d’oferir
uns programes de residència via MIR organitzats de manera
més eficient i equitativa, i posar en marxa amb la UIB la unitat
docent de formació de comares a les Illes Balears, colAlectiu
professional deficitari, com tothom sap, a la nostra comunitat;
també organitzar i realitzar les primeres jornades de formació
d’especialistes de les Illes Balears. Constituir la Comissió
d’acreditació de formació continuada de les Illes Balears per tal
d’assumir les competències en acreditació d’activitats docents
de forma continuada i que asseguri la seva qualitat; aquesta
comissió, on participen totes les institucions que realitzen
activitats de formació continuada, és una eina necessària per
poder avaluar les activitats de formació continuada de les
professions sanitàries, imprescindible per al manteniment i
també per a la millora de la competència professional. Detectar
les necessitats de personal qualificat no universitari, sovint
molt especialitzat, i que pot ser format per primer pic a les Illes
organitzant els cicles pertinents de formació professional
superior amb conveni amb la Conselleria d’Educació; això
suposarà oferir més sortides professionals i reduir la
dependència externa dels serveis sanitaris de les nostres illes.

Dins la millora de l’accés a la bibliografia actualitzada dels
professionals sanitaris, facilitar que els professionals sanitaris
accedeixin amb facilitat a les principals fonts bibliogràfiques per
tal de poder estar el màxim d’actualitzats pel que fa al
coneixement i pel que fa als avenços en el camp de la salut.
Contractar serveis de biblioteca virtual extensa que permeti la
consulta de llibres actualitzats, i obtenció d’articles científics a
qualsevol professional del sistema sanitari públic de les Illes
Balears. També coordinar funcionalment el servei de
documentació científica i biblioteca dels centres i crear el Servei
de Documentació Biomèdica de les Illes Balears, oferint un
servei de préstec interbibliotecari àgil.

Impulsar la recerca de qualitat en ciències de la salut.
Assegurar mitjançant el comitè d’ètica d’investigació clínica de
les Illes Balears i les comissions d’investigació de cada centre
que la recerca en humans segueixi els principis ètics, legals i de
qualitat. Impulsar l’Institut d’investigacions en ciències de la
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salut amb la UIB creant diverses seus, la primera a l’hospital
universitari de Son Dureta, per tal de potenciar la recerca de
salut a les Illes. La creació de la Fundació Mateu Orfila
d’investigació en salut a les Illes i que ha de permetre comptar
amb una estructura àgil que faciliti la recerca. Impulsar la
creació d’una unitat de suport de la recerca clínica
epidemiològica que ajunti els recursos de la unitat de recerca
d’atenció primària, de GESMA i també els de la mateixa
conselleria de Salut i Consum. Finançar la realització de
projectes identificats com a imprescindibles pel Pla de salut, la
publicació de treballs de recerca fets a Balears d’ampla
repercussió a la salut de les Illes. A més es fomenta la creació,
per primera vegada, d’unes ajudes, sis en concret per a la
realització de tesis doctorals en el camp de la biomedicina, la
realització de les primeres jornades d’investigació en salut de
les Illes Balears.

En primer lloc la coordinació de trasplantaments, impulsar
el programa de coordinació de trasplantaments amb l’objectiu
bàsic d’augmentar el nombre de donacions d’òrgans i teixits i
optimitzar-les al màxim. Iniciar la creació d’una xarxa de
coordinació de trasplantaments, coordinador autonòmic,
coordinador dels hospitals,  consell  assessor de
trasplantaments i potenciar la donació, campanya de promoció
de donants i del carnet de donat, telèfon i d’assistència.
Fomentar la formació continuada dels professionals i la recerca,
establint programes de millora continua de qualitat, millorar la
gestió tècnica, extraccions hepàtiques a l’Hospital de Son
Dureta i extraccions a Menorca i Eivissa i augmentar la formació
i les habilitats dels nostres professionals sanitaris per fer front
a futurs reptes en trasplantament d’òrgans. Gestionar la recerca
de donants,  precursors hematopoètics, establint una conveni
de colAlaboració amb la Fundació Josep Carreras, crear i
gestionar el registre de trasplantament de les Illes Balears.
L’import per aquesta coordinació és de: 43.177 euros.

El programació d’ordenació i prestació farmacèutica amb un
total de 726.701,91 euros la Direcció general de Farmàcia
presenta com a principals projectes els següents. Posada en
marxa d’un nou sistema d’alertes farmacèutiques a la comunitat
autònoma de les Illes Balears per garantir la retirada del mercat
dels medicaments en els quals s’han detectat possibles
defectes en la qualitat o bé en la seguretat. Amb aquest
procediment d’urgència establert amb l’Agència Espanyola de
Medicaments, es troben implicats totes les autoritats sanitàries
de les comunitats autònomes. La Conselleria de Salut i Consum
té com objecte protegir la salut pública en el moment en què es
detecta un possible defecte o alteració de la qualitat o seguretat
d’un medicament, d’un producte sanitari, d’un producte
cosmètic, la presència d’un producte fronterer o bé de
productes ilAlegals. Aquesta xarxa integra a la Conselleria de
Salut i Consum tots els establiments de fabricació, de
distribució i venda de medicaments dietètics, de productes
sanitaris, productes cosmètics als centres i establiments
sanitaris públics i privats d’aquesta comunitat. Volem garantir
rapidesa i eficàcia. Rapidesa a l’hora de transmissió de l’alerta
i eficàcia per poder assegurar la retirada efectiva de productes
motiu d’alerta. La utilització de sistemes ràpids de transmissió
són eines amb les quals compta la  Conselleria de Salut i
Consum per fer efectiva aquesta xarxa.

Creació d’un sistema d’informació del consum dels
medicaments a la comunitat autònoma de les Illes Balears per
poder gestionar eficientment la prestació farmacèutica és
imprescindible disposar d’un sistema d’informació integral de
consum de medicaments a la nostra comunitat autònoma. Això
implica per una banda actualitzar les aplicacions informàtiques
actualment en funcionament i sobretot integrar els diferents
subsistemes d’informació existents, Atenció Primària, hospitals,
centres sociosanitaris, serveis centrals per poder disposar d’un
sistema d’informació sobre consum de medicaments integral,
fiable, eficient, segur i que sobretot sigui una vertadera eina de
gestió e la prestació farmacèutica.

Dins el desenvolupament d’un programa per promocionar
l’ús racional de medicaments, en matèria de medicaments volem
aprovar i posar en marxa un Pla autonòmic de l’ús racional del
medicament. El medicament presenta un doble component, per
una banda el sanitari i terapèutic i per l’altra l’aspecte econòmic.
El Pla autonòmic d’ús racional del medicament considera que
aquest dos aspectes promocionant la seva utilització amb el
millor balanç efectivitat- cost. L’acció de la  Conselleria de Salut
i Consum expressada en el Pla autonòmic de l’ús racional del
medicament té per objectiu la prescripció del medicament eficaç,
segur i de qualitat contrastada, més adequat a la condició
clínica del pacient, que es dispensi en condicions adequades i
que s’administri en el moment oportú i durant el període de
temps necessari al menor cost per al pacient i per a la societat.
Aquesta actuació ha d’implicar a tots els diferents agents que
intervenen en aquest procés. Només una actuació decidida i
responsable de cada un d’ells, al seu nivell de responsabilitat,
és garantia d’èxit. Per això, entenem que la clau és la
participació dels colAlectius implicats, professionals i socials,
que aporten tan la visió tècnica com la realitat social i la seva
llarga experiència en el tema.

Promoció de l’ús segur del medicament. Relacionat amb la
posada en marxa del Pla autonòmic de l’ús racional del
medicament, aquesta  Conselleria de Salut i Consum proposa
aquesta actuació, per tal de minimitzar els creixents problemes
de salut derivats per l’ús dels medicaments. Per exemple, la
resistència a antibiòtics per un mal ús. Aquesta tasca que
implica a tots els professionals sanitaris va dirigida sobretot al
ciutadà, el qual ha de tenir a l’abast la informació necessària per
assegurar-li un ús segur i eficaç dels medicaments. Per això la
Conselleria de Salut i Consum s’ha plantejat la realització d’una
campanya informativa específica en aquest camp. La Direcció
general de Salut Pública i Participació gestiona els següents
programes. El 413B programes de salut pública, la partida
pressupostària assignada és de 5.524.696,61 euros. El programa
413C de sanitat ambiental i alimentària, la partida pressupostària
assignada és de 4.804.342,86 euros. El programa 413D centres
comarcals i insulars, la partida pressupostària és d’1.303.956,48
euros. El programa 413E Pla autonòmic de drogues, la partida
pressupostària assignada és d’1.773.915,62 euros. El conjunt de
la Direcció general de Salut Pública i Participació presenta en
conseqüència un pressupost total de 13.406.911,57 euros.

Les actuacions per a l’any 2003 més destacables són les
següents. El Pla de salut, que es constitueix com el marc de
referència per fer efectiva l’aplicació dels principis plasmats a
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la Llei de salut, l’instrument estratègic per a la planificació i la
coordinació sanitària. Amb l’anàlisi de l’estat de salut de la
població de les Illes Balears, hem pogut determinar les
necessitats i ara toca focalitzar l’atenció els problemes més
prevalents i els grups més vulnerables. És fa necessari abordar
els determinats de salut a través de la promoció d’hàbits
saludables, que implica la ineludible coordinació amb altres
institucions i entitats, i també tenir cura de la malaltia que
s’aconsegueix amb la vinculació amb els serveis de salut. La
millora dels serveis sanitaris existents i la creació de nous
serveis, l’augment de cobertures i introducció de noves
prestacions donaran lloc a aquesta millora en la salut de la
població de les Illes Balears. L’assignació pressupostària és de
443.035,13 euros.

El Pla de tabac. El tabac constitueix avui la primera causa de
mort evitable i està directament relacionada amb una gran
quantitat de patologies que suposen un gran patiment personal
i social. És per això que la lluita contra l’hàbit tabàquic esdevé
una acció prioritària d’aquesta direcció general. Les principals
línies estratègiques que componen la lluita contra el tabac són:
allunyar el tabac dels joves. Procurar i facilitar la deshabituació
tabàquica dels fumadors que ho solAlicitin i en especial al
colAlectiu sanitari i d’educadors. I promocionar espais sense
fum. L’assignació pressupostària és de 144.040 euros.

Seguretat alimentària i protecció de la salut. La crisi de caire
alimentària que patírem l’any 2001 ha vet palesa la desconfiança
dels consumidors envers els aliments que consumeixen. La
Direcció general de Salut Pública i participació vol garantir la
millor protecció de la salut a través de la seguretat dels aliments
que consumim, garantint una avaluació i una gestió de risc que
inclourà tota la cadena alimentària, de la granja a la taula. Per
això estam fent feina amb tots els departaments de
l’Administració de les Illes Balears que tracten directa o
indirectament temes de seguretat alimentària, introduint els
principis que contempla el Llibre blanc sobre seguretat
alimentària de la Comissió Europea. Però a més, dels programes
de seguretat alimentària per a la protecció de la salut dels
ciutadans es fa necessari reforçar les accions sobre agents del
medi que puguin afectar la salut. M’estic referint als agents que
es transmeten per l’aire i per l’aigua i en especial a la
legionelAlosi. Per l’any que ve hem programat opcions
específiques de cerca passiva i de cerca activa d’instalAlacions
de risc, accions de formació en manteniment, d’educació i
foment de la vigilància epidemiològica. Aquí vull recordar que
en aquests moments la ministra Ana Pastor vol canviar el
protocol que ha tornat obsolet sobre la legionelAlosi. Aquesta
assignació pressupostària són 316.465,00 euros.

El Pla de drogues. Les drogodependències constitueixen un
dels problemes socials i sanitaris més rellevants a les societats
del  nostre  entorn.  El  Pla  d’actuacions sobre
drogodependències té com a objectiu prioritari per al 2003 la
creació de l’observatori sobre drogues de les Illes Balears.
Ampliar la xarxa de recursos i serveis per a la prevenció.
L’assistència i la incorporació social de les persones que
pateixen problemes derivats de l’ús i abús de drogues.
Actualitzar la normativa sobre requisits i criteris dels serveis.
Programes de prevenció d’atenció i d’incorporació social. La

política de facilitar l’accés als programes de tractament està
donant bons resultats, resultats que veurem millorats amb
l’increment del nombre de centres d’assistència sanitària que
disposaran d’infraestructura per ubicar l’assistència als
drogodependents. Nous centres de salut i adequar els que sigui
possible i incorporar a la cadena la xarxa de Primària. 12 centres
de salut de Primària que ja fan dispensació de metadona, per
exemple a Alcúdia, Andratx, Artà, Calvià, Campos, Felanitx, Inca
i Sa Pobla. A Palma tenim Emili Darder, Polígon de Llevant, Pere
Garau, Vallargent i Son Cladera. Treballam de forma intensa i de
manera progressiva integrant l’assistència de tots els
drogodependents en els centres d’Atenció Primària. És un
objectiu a mig termini, però estam convençuts que és la línia a
seguir. L’assignació pressupostària, la  Conselleria de Salut i
Consum més la Conselleria de Benestar Social, atès el caràcter
transversal i integral d’aquesta matèria fan un total de 2.136.151
euros.

El Pla de la sida, el Pla de tuberculosi. Si bé les taxes de
mortalitat atribuïbles al VIH/sida han baixat molt i l’expectativa
del malalt de sida és ara viure amb la millor qualitat de vida
possible, no podem menysprear la infecció pel VIH. Els
comportaments de riscs canvien i cal monitoritzar-los.
L’objectiu principal segueix sent la prevenció i evitar-ne nous
casos. Els nostres objectius per a l’any 2003 és el manteniment
i la consolidació dels programes actuals i el foment de la
coordinació interdepartamental i institucional. L’assignació
pressupostària és de 225.786 euros.

L’educació per a la salut i la promoció de la salut. L’anàlisi
de l’estat de salut de la població, prèvia a la redacció del nou
Pla de salut, ha fet palesa, una vegada més, la importància dels
hàbits saludables per a una població sana. És per això que els
esforços de la Direcció general Pública, també s’han de
projectar sobre els joves, població molt susceptible d’aprendre.
És una inversió de futur, una joventut amb hàbits saludables
esdevindrà una societat sana, perquè els programes de
promoció, prevenció i protecció de la salut pública tenguin els
resultats d’eficiència esperada, és necessari tenir un
coneixement acurat de l’estat de la salut de la població i per això
volem fer un esforç en els programes de vigilància
epidemiològica i també en el laboratoris de salut pública perquè
sigui aquest, sempre amb criteris d’eficàcia i eficiència, l’eina de
suport del coneixement que li pertoca. No oblidam programes
tan importants com són els de la salut materno infantil,
l’screening per a la detecció precoç del càncer de mama, els
programes de vacunació infantil i el programa de detecció
precoç d’hipoacúsies que en el 2003 esperam que tengui una
cobertura universal en tots els nins i nines nascuts a les Illes
Balears. D’aquest punt ens podrem sentir especialment
satisfets perquè de la detecció precoç de les deficiències
auditives hi va el desenvolupament emocional, acadèmic i
social del nin. L’assignació pressupostària és de 2.059.488,18
euros.

La Direcció general de Consum presenta els següents
programes. El 443E de protecció i defensa del consumidor. La
partida pressupostària assignada és d’1.388.806,78 euros. En
línies generals aquesta partida pressupostària haurà de
permetre el desenvolupament de dos eixos d’actuació. Un eix,
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la consolidació dels mitjans humans i materials adients per a
l’existència d’una estructura eficient i eficaç, capaç
d’aconseguir dels legítims interessos econòmics i socials dels
ciutadans, dels consumidors i dels usuaris, i així mateix
aconseguir l’efectiva protecció de la salut i la seguretat, la
protecció jurídica, la reparació dels danys i perjudicis i la
correcta informació sobre productes i serveis. L’assoliment de
les línies de millora establertes en el Pla director de la Direcció
general de Consum. Quant al segon eix, serà oportú esmentar
algunes de les actuacions més significatives a desenvolupar
durant l’any 2003. Es potenciarà la Junta Arbitral de Consum,
una vegada inaugurada la nova oficina de Marratxí i reforçada
l’estructura tècnica, mitjançant el desenvolupament d’un
programa d’adhesió de noves empreses i un programa de
difusió dirigit a tots els ciutadans i ciutadanes perquè coneguin
els beneficis del sistema arbitral. Es desenvoluparà el programa
d’actuacions de seguretat alimentària en matèria de consum,
una vegada que aquest servei de recent creació s’ha posat ja en
marxa. 

Es continuarà assolint el compromís d’increment sostingut
de les subvencions destinades a l’associacionisme de consum
en un 10% anual. Es desenvoluparan els canals d’atenció,
informació i formació complementaris en el programa 443F de
xarxa d’oficines d’atenció al consumidor. L’oficina virtual de
consum, oficina en xarxa, o sigui a internet, permetrà l’inici de
procediments de reclamació, consultes, accés a la informació
des del domicili particular. La nova revista Qüestions de
consum, dirigida a l’actualització permanent de la informació
dels consumidors i usuaris de les Illes Balears. El telèfon dels
consumidors que ha de permetre que tècnics qualificats puguin
donar respostes immediates a les consultes ciutadanes i la
continuació del programa del fòrum de consum sostenible, ja és
el quart any, com a eina de participació, d’intercanvi
d’informacions i de formació permanent de totes aquelles
persones i de totes aquelles empreses i entitats que des de
diferents llocs i perspectives fan feina o estan interessades en
el desenvolupament d’un consum més responsable, més segur,
més saludable i sobretot més sostenible. Continuació de la línia
editorial Guies de consum.

La xarxa d’oficines al consumidor, programa 443F. La partida
pressupostària assignada és de 289.868,64 euros. La
Conselleria de Salut i Consum, mitjançant la seva Direcció
general de Consum, va assolir l’any 2000 el compromís de
creació d’una xarxa d’atenció als consumidors, una xarxa capaç
de garantir la universalització de la prestació dels serveis de
consum i la seva aproximació als ciutadans d’aquesta comunitat
autònoma. Així, entre els anys 2000 i 2001 es inaugurar i posar
en marxa les noves oficines de Calvià, Eivissa, Manacor,
Marratxí i a l’any 2002 s’ha viabilitzat la posada en marxa de les
noves oficines a Inca i Alcúdia. Complementàriament, tal com
ja he descrit, s’afegeix en aquesta xarxa d’aproximació l’oficina
virtual i s’afegirà en breu, un Pla de coordinació i suport de les
oficines de titularitat municipal, de l’illa de Menorca. En
definitiva a l’any 2003 s’hauran de destinar esforços importants
a la consolidació d’aquesta xarxa d’atenció. Igualment durant
l’any 2003 també haurà de quedar finalitzada aquesta primera
fase quadriennal d’extensió 2000-2003. Tot això implicarà que
l’any 2003 els ciutadans de les Illes comptaran amb una oferta

total d’atenció de 12 punts, entre delegacions de la Direcció
general de Consum, la seu central, les noves oficines
dependents de la Direcció general de Consum i oficines de
titularitat municipal. Podem concloure que aquest esforç
sostingut ens donarà un quadre de millora substancial en
relació a l’atenció al consumidor. 

Aquestes, senyores i senyors diputats són les dades més
significatives del pressupost de la  Conselleria de Salut i
Consum per a l’any 2003.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions. I abans
d’entrar en el torn de preguntes i observacions, deman si algun
portaveu vol fer algun recés o podem entrar-hi directament? Sí.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sr. President, jo demanaria un recés de 5 minuts.

EL SR. PRESIDENT:

Jo els vull advertir que a les 12 hem d’haver acabat.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Només és per descansar.

EL SR. PRESIDENT:

Endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió. En primer lloc, té la paraula pel Grup
Parlamentari Mixt el diputat Sr. Nadal.

EL SR. NADAL I BUADES:

Moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair la
compareixença de la consellera de Salut i dels membres -molts-
del seu equip, felicitar-la per l'explicació del seu pressupost.
Des d'Unió Mallorquina, partit que no participa en aquest
govern, però que li dóna suport, li volem garantir que tendrà el
suport al pressupost que ha presentat, volem felicitar-la perquè
són aquests els primers pressuposts després d'aprovar-se les
transferències, són uns pressuposts importants, són uns
pressuposts que al nostre criteri poden fer endavant moltes
coses que vostè ens ha anat anunciant, i des d'aquí la volem
felicitar per la tasca que es du a terme des de la Conselleria de
Salut.

Nosaltres voldríem que ens aclarís tres temes concrets, que
ens en donàs una explicació més àmplia. Aquest, hem dit, és el
primer pressupost després de les transferències, nosaltres
pensam que les transferències no es feren de la manera
adequada i no perquè el Govern o vostè no lluitàs perquè
fossin unes transferències ben dotades, sinó perquè era com
las lentejas, o las tomas o las dejas , i que la dotació que va
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venir amb aquesta transferència pensam que no és l'adequada.
Voldríem saber si és l'adequada, si s'han previst les inversions
suficients, si tenim doblers a bastament amb aquesta dotació
per fer front a les tantes i tantes necessitats que en matèria de
salut i de sanitat hi ha en aquesta comunitat autònoma.

Ens agradaria també que ens explicàs com està el tema de
l'Hospital d'Inca, aquesta és una vella aspiració dels ciutadans
d'aquestes illes, i ens agradaria saber, una vegada rebudes les
transferències, i a pesar de la dotació que s'ha rebut, si es té
prevista ja una data per a inici d'obres i per a inauguració.

I, en tercer lloc, de la seva explicació hem entès que ha
parlat d'unes mesures de salut bucodental, ens agradaria que
ens ampliàs molt més quines són aquestes mesures.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Nadal. Pel Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula el diputat Sr. Buele.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista, volem agrair la presència de la
consellera de Salut i Consum, dels set alts càrrecs que
l'acompanyen, i agrair-li les aportacions que ens ha fet per
explicar-nos aquest primer projecte de pressuposts, que és
posterior a la transferència de les competències, ens ha fet
veure que enguany comptarem amb més recursos, això vol dir
que també tenim més responsabilitat, però també més
possibilitats d'atendre millor les necessitats sanitàries de la
població illenca que amb aquests 685 milions d'euros ens pot
permetre arribar a totes i a cadascuna de les quatre illes, de
Formentera, d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca, d'una manera
nova, d'una manera distinta. Volem manifestar el suport del
nostre grup a aquest projecte de pressupost i el desig que,
efectivament, la població illenca noti, adverteixi i vegi, comprovi
i constati que està molt més ben atesa amb aquests
pressuposts del primer govern progressista i nacionalista de les
Illes Balears, que no quan les transferències encara no estaven
transferides. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Buele. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula el diputat Sr. Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair a la consellera i als alts càrrecs
que l'acompanyen la seva presència avui aquí. Hem escoltat
atentament l'exhaustiu recorregut que ha fet per la seva
conselleria, ambiciós programa que ens ha presentat, exhaustiu,
com no pot ser d'altra manera, perquè aquesta conselleria ha
passat de ser en un any una conselleria amb un pressupost dels
més petits, probablement, del Govern de les Illes Balears, a ser
la conselleria que té el pressupost més alt i amb un pes

específic importantíssim i amb unes expectatives molt
importants de cara als ciutadans de les Illes Balears.

Només voldria fer un comentari i tres preguntes. Respecte
del comentari, m'ha semblat sentit que deia vostè que 12 euros
per als acompanyants dels familiars que es desplacen fora de
les Illes Balears, vull creure que no ho he entès bé, i que també
hi ha entre les Illes Balears.

I respecte de les preguntes, si ens podria dir, el transport
sanitari aeri entre illes i cap a la península, a quan ascendeix
l'adjudicació per a l'any que ve. Una altra pregunta és si es
consolida en el pressupost el registre poblacional del càncer,
que ara fa convenis, des del Govern balear fa un conveni amb
el registre poblacional de càncer de còlon que es diu càncer de
còlon, però que és de tot el càncer a Mallorca, i també els
consells insulars, concretament el Consell Insular de Menorca
també té un conveni per fer el registre poblacional de Menorca,
nosaltres demanam si això es consolidarà com una actuació del
Govern que abasti totes les Illes Balears. I l'última pregunta que
jo faria o comentari és que, atès que ha sortit a la premsa, a
determinat diria, que l'Hospital Verge del Toro no tenia
pressupost, el nou hospital, vaja, no sé com es dirà en aquests
moments, ja no serà Verge del Toro, supòs, no tenia pressupost
i només hi havia una inversió de 132 milions de pessetes que
realment sí surten als pressuposts, nosaltres pensam que els
132 milions de pessetes són per a inversions més normals, ja
siguin d'obres que s'han de fer a l'hospital que ascendeixen a
devers 60 milions, o bé al pla d'inversions (...), ho desconec,
però suposam que, com és raonable i com és normal, les
inversions de l'hospital són als serveis centrals i no a l'hospital,
perquè no és l'hospital que fa l'obra, sinó que seran els serveis
centrals.

Voldríem que concretés aquestes preguntes, res més, agrair
una altra vegada la seva intervenció i moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Per contestar els diferents portaveus
dels grups parlamentaris que donen suport al Govern, té la
paraula la Sra. Consellera de Sanitat i Consum.

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

Gràcies, Sr. President. Gràcies a tots els diputats que han
contestat. En primer lloc, començaré contestant al Sr. Nadal.
Efectivament és el primer pressupost que hem fet amb les
transferències assumides de sanitat, i la pregunta és si aquesta
dotació és o no és adequada. Sempre vàrem defensar que en
aquesta dotació hi faltaven les infraestructures, podem mirar les
hemeroteques, les videoteques, i sempre veurà que aquesta
consellera pensava que si era veritat el que vostè deia en el
sentit de o lo tomas o lo dejas, però el model beneficiava per
primera vegada aquestes illes i per una senzilla raó, Sr. Nadal,
les beneficiava perquè sortíem de xifres molt negatives, érem la
pitjor, érem a la cua de la sanitat, i aleshores el model
beneficiava en aquest sentit.
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Però el que nosaltres pensàvem que era de justícia que
s'havia de reconèixer i que no hi va haver forma, però aquest lo
tomas o lo dejas, que vàrem vincular mitjançant una esmena al
finançament autonòmica de les Illes Balears i si no hi havia
assumpció de transferències tampoc no hi havia nou model de
finançament a la comunitat autònoma, el que va quedar fora
varen ser les infraestructures. Aleshores, jo li puc dir que totes
les infraestructures que he anat detallant al llarg de la meva
primera intervenció, les haurà de pagar aquest govern, perquè
no tenim tanta sort com, per exemple, altres comunitats
autònomes, i a pesar que jo tenc firmat un paper del Sr. Beteta,
sots-secretari d'Hisenda, on es comprometia que després de les
transferències no hi hauria convenis bilaterals amb cap
comunitat autònoma, això ho tenim signat totes les comunitats
autònomes. I què ha passat aquest estiu? Que s'ha fet el primer
conveni amb una comunitat autònoma del Partit Popular,
concretament amb Cantàbria.

A més, m'hi estendré una miqueta, Sr. Nadal, si m'ho permet.
Cantàbria té un hospital de referència important, que és
l'hospital de Valdecillas, que l'any 2000 va tenir la desgràcia,
com l'hospital insígnia d'aquesta comunitat autònoma, Son
Dureta, que li va caure la façana i va matar una o dues
persones. També al cap d'una setmana va caure la nostra
façana, amb tanta sort que aquí no hi va haver cap mort, sinó
tres persones que varen quedar espantades. Aleshores, el
Govern central dóna, paga i finança aquest nou hospital de
Valdecillas amb 30.000 milions de pessetes addicionals a la seva
transferència sanitària. Em sembla, des de qualsevol punt de
vista, del tot injust que altres comunitats, i especialment la
nostra, perquè vostè sap que aquest hospital de Son Dureta
feia més de deu anys que cada any, cada any, cada any estava
projectat, ja no vull parlar de les pedres que hi han posat tots
els diversos ministres, sinó que cada any es pressupostaven
quantitats enormes de doblers i que mai no s'executava res, i
que com diuen els professionals de Son Dureta, l'únic que
posaven era la tenda d'obres que posen els picapedrers i res
més. Amb això sí que li he d'explicar que ens sentim molt
marginats, perquè no es varen poder aconseguir les inversions
en infraestructures, però que aquest govern farà el que havien
d'haver fet els altres i no han fet mai, tant en temes hospitalaris
com en temes d'hospitals nous.

Quant a l'Hospital d'Inca, tantíssimes vegades promès i mai
no realitzat, el farà aquest govern, aquest govern licitarà i
sortirà al butlletí oficial pensam que més o menys sobre dia 10
de desembre la licitació, i en aquests moments el que hi ha és
que hem hagut de pagar moltes quantitats a GESA perquè faci
el soterrament de les línies elèctriques i això ha significat un
endarreriment, perquè ja ho he dit altres vegades, el que ens
hagués agradat és trobar alguna cosa feta, i no vàrem trobar
absolutament res. Jo supòs, i tenc cartes i documentació de
l'antic Insalud, que donen pressa a l'Insalud a soterrar aquests
cables i aquestes línies elèctriques perquè és impossible
continuar endavant i licitar les obres del projecte que hi ha, no?
No vàrem trobar fetes aquestes coses, supòs que perquè
s'havien de pagar aquests 200 milions de pessetes, que abans
he explicat, i que no hi havia voluntat política que es fes. Ja li
he dit que hi ha voluntat política, que farem aquest hospital,
que el farà aquest govern, que el farà sense ..., que les

transferències, igual que la seva pregunta anterior, que el
Govern central no hagi posat ni una pesseta per a inversions,
i si tot va bé començarem dins el 2003, una vegada licitada i
amb tots els processos administratius que calguin dins la
funció administrativa pública.

Quant a la salut bucodental, també m'agradaria, Sr. Nadal,
explicar-li que efectivament han sortit i s'han dit en aquesta
cambra coses molt agosarades, com que era un programa que
ja existia, i aquí li he de dir que, no com a consellera, sinó com
a mare, i tots els que tenen infants en edat escolar encara deuen
pensar on és aquest programa universal de salut bucodental
perquè cap dels nostres fills no hi ha passat. I m'hi entretendré
perquè s'ha dit massa vegades en aquesta cambra, i és just que
jo tengui l'oportunitat de poder explicar que mai no hi ha hagut
en aquesta comunitat autònoma un programa com el que
nosaltres volem posar en marxa a començament de l'any 2003.

Miri, el que hi havia abans és que l'any 90, i jo som
esporlerina, hi va haver un ajuntament capdavanter, que va ser
el d'Esporles, que pel seu compte va posar un dentista que
pagava el mateix ajuntament socialista en aquells moments.
Aquesta situació, aquest programa que va posar en marxa
l'ajuntament, l'any 94, l'extingit Insalud el va adequar i va fer un
petit programet que consistia en el següent; fluoracions per als
infants, segellat de fissures a les peces que trobassin
convenients, jo li vull explicar que segellat de fissures és una
dent sana, però que el dentista troba que hi han de posar una
pasta per evitar futures càries, no parlam d'arreglar corcs, sinó
que parlam de segellar a la dentició infantil aquests petits
fissures que es poden fer. Això va ser durant els anys 94 i 95.
Fins al 96 no va entrar dins aquest mateix programa obturacions
del primer molar, o sigui, Sr. Nadal, per entendre'ns, fer càries en
el primer queixal. I a tot això li he de dir que mai els infants no
tenien assistència universal, és a dir que només els visitava
l'odontòleg si  eren remesos pel seu pediatre, o sigui que
d'entrada una revisió universal com la que nosaltres plantejam
en el nostre programa no ha existit mai. I no ha existit mai
perquè -i ho sabem tots- amb una plantilla de 12 odontòlegs
que tenim, un a Eivissa i a Formentera i 11 a Mallorca i cap a
Menorca, no es podia fer el que nosaltres proposam.

Jo li explicaré el que nosaltres proposam perquè vegi la
diferència. Nosaltres proposam per als menors de 14 anys accés
universal i progressiu a aquest servei, les mateixes prestacions
que ja hi havia, òbviament, però incloent endodòncies i
qualsevol patologia a excepció de les ortodòncies o el que es
digui comunament aparells o aparatos; programes específics,
entre ells el tractament de la patologia bucodental per a
discapacitats, aquest és un problema que mai no s'havia vist
per part de l'antic Insalud, precisament els discapacitats
presenten uns grans problemes a la seva dentició, ara, a partir
d'aquest programa, tendran la possibilitat de tenir coberta tota
la seva patologia de dentició. I també un programa especial per
a grups de risc, per exemple per a nins que tenen pares amb
mala dentició i que corren greus riscos a causa de la seva salut
dental.

Jo crec que un programet, que ja ho he explicat, que no era
universal, que només feia fluoracions, que només presentava
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segellat de fissures a dents sanes i que a partir del 96 només va
fer obturacions al primer molar amb una plantilla de 12
odontòlegs, devora el que jo estic explicant, que és un accés
universal i progressiu per a tothom, significa al programa
anterior 80 milions de pessetes que nosaltres multiplicarem per
quatre, a part de cadires i tot l'instrumental necessari que no
existeix.

Crec que amb aquesta explicació haurà quedat prou clar que
el programa de salut bucodental que és pioner en aquesta
comunitat autònoma té bastants diferències amb el programet
que existia i que feien a quatre illes amb 12 odontòlegs.

Seguint les preguntes, em sembla que el Sr. Buele no me
n'ha fet cap, no sé si ho he sentit bé o no, però sí que li vull
donar les gràcies per la seva aportació i per haver-me encoratjat
a continuar endavant.

I, efectivament, Sr. Gascón, segurament m'he expressat
malament perquè tenia interès que la meva primera intervenció
no es fes excessivament llarga, aquests 12 euros de dietes són
per acompanyant a la Península, per malalts, acompanyants, i
també inter illes, és a dir, tots els de Menorca, d'Eivissa i de
Formentera que s'hagin de desplaçar a Mallorca per a qualsevol
cosa, també tendran aquests 12 euros a començament d'any.

Quant al transport sanitari aeri inter illes, dir-li que hi ha un
pressupost de 1.800 milions de pessetes.

Després em demana si consolidarem el registre poblacional
de càncer. Efectivament, és la voluntat d'aquest govern que
aquest registre sigui un registre seriós, fins i tot crec que se li
ha de canviar d'una vegada el nom, perquè el registre de càncer
de còlon, quan estam fent registre de tots els tipus de càncer
d'aquesta comunitat autònoma, és ridícul, també era ridícul que
no hi hagués consolidació a les altres illes, i en aquest tema, Sr.
Gascon, hi treballam des de la Direcció General de Salut Pública.

Quant a l'Hospital de Menorca, Sr. Gascón, li he d'explicar
que efectivament va sortir que l'Hospital de Menorca no estava
finançat, com vostè molt bé ha dit ho està, en el capítol 6
d'inversions del Servei de Salut. Com està aquest hospital? En
aquest moment hi tenim feta la revisió i també tenim el consens
amb totes les autoritats i tots els professionals del projecte,
tenim, com vostè sap, l'ampliació de quiròfans, l'ampliació de les
consultes i les ampliacions de les àrees de descans que vostè
sap que en el pla funcional això no existia i ha estat una
incorporació nova, tenim l'adjudicació de les obres, tenim el
conveni per arribada, signat amb la presidenta del Consell de
Menorca, de la línia elèctrica, tenim la solAlicitud de permisos, la
solAlicitud de llicències d'obres i d'activitats, la tramitació
favorable de l'ocupació d'aquest solar que tenim i el novembre-
desembre tenim ja feta l'acta de replanteig de les obres i la
colAlocació del cartell indicatiu del pròxim inici d'aquestes obres.

Crec que així, Sr. Gascón, no he deixat cap cosa de les que
vostè m'ha plantejat. Efectivament, m'ha fet una observació que
jo tornaré a fer per avançar-me en aquesta temàtica, l'Hospital
de Menorca està pressupostat dins Serveis Centrals de l'Ib-
salut, com vostè molt bé ha dit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Algun diputat vol fer ús del torn de
rèplica? No? Pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula la
diputada Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, donar la
benvinguda i agrair la compareixença de la Sra. Consellera i de
tots els càrrecs que l'acompanyen, i després de dir això, dir que
crec que ens trobam davant una fita important, perquè són els
p rimers -com s'ha dit ja aquí- pressuposts que es presenten un
cop rebudes les competències, i en aquest sentit vull felicitar la
consellera perquè, sense entrar en el contingut dels
pressuposts, hem de reconèixer que era una tasca complicada,
difícil, pel fet que era la primera vegada, i que almenys
formalment sembla que estan ben formulats.

No obstant això, també hem de reconèixer que enguany,
com l'any passat, tenim en contra el criteri, som s'ha dit en
aquesta sala avui, tenim molt més doblers que mai per gestionar
la sanitat, recordem que l'any passat teníem 17.000 milions de
pessetes més, i enguany encara més, perquè hem d'incrementar
l'IPC. Per tant, crec que amb aquests doblers, que evidentment
si en poguéssim tenir més nosaltres també estaríem contents,
però no hem de dir que són pocs, perquè amb 17.000 milions de
pessetes més dels que es gestionaven en el darrer any de
l'Insalud jo crec que no podem plorar, crec que podem fer
moltes coses, i aquesta és la nostra funció com a Grup
Parlamentari Popular i com a Partit Popular, controlar que tots
aquests doblers que tenim es gestionin bé i es gestionin d'una
manera encaminada cap a l'usuari i sobretot cap a millorar el
nivell assistencial.

Ha dit vostè, Sra. Consellera, coses que ens han semblat
molt bé, com ha estat l'increment de les dietes per a
acompanyants que a més és un tema que va anar a la Comissió
no permanent de Salut i que el Partit Popular va votar a favor,
o com la redacció d'un pla de qualitat per als centres sanitaris
que, a més estam content de sentir-ho, perquè el Partit Popular
ha presentat una esmena al Projecte de llei de salut en aquest
sentit i això em fa pensar que segurament la votaran a favor i
així hi podem participar, de qualque manera. Abans d'entrar en
el detall, de la mateixa manera que jo reconec que ha estat una
tasca difícil i he felicitat en aquest sentit, deman també una
miqueta de paciència perquè en el nostre cas, a l'hora de llegir
els pressuposts, també ens han sortit moltíssims dubtes, i la
nostra intervenció anirà més en el camí de demanar informació,
aclarir una sèrie de qüestions que no ens han quedat clares per
poder valorar posteriorment el que és el pressupost de sanitat.

Abans de tot, volia entrar en un plantejament general. Ens
ha sorprès molt l'estructura mateixa del pressupost, és a dir si
al Projecte de llei de salut que debatem en aquest parlament es
diu que el pressupost de sanitat serà un pressupost
independents, un pressupost propi i únic, no entenem com el
que s'ha fet ha estat crear seccions per a Son Dureta, la 50 per
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a Son Dureta, la 51 per a Verge del Toro, 53, ... així fins a la 57
que serien els hospitals, les gerències d'atenció primària i els
serveis centrals i a més mantenir la 74, que era la del SERBASA
de l'any passat. No entenem com no s'ha fet, si realment el que
es volia era un pressupost independent, de la 74, del SERBASA
que ja teníem, crear subseccions amb tots els hospitals,
gerències de primària i serveis centrals que ens han derivat des
de l'Insalud, és a dir no entenem molt bé el perquè d'aquesta
estructura del pressupost, perquè, si ho pensam bé, tenim que
la Conselleria de Salut, que és la secció 18, té la mateixa
categoria o el mateix rang que podria tenir l'Hospital de Son
Dureta, fins i tot podríem arribar a la conclusió que el gerent de
Son Dureta té la mateixa categoria que la consellera de Salut,
cosa que evidentment no pensam nosaltres ni tampoc vostès,
però llegint el pressupost tal vegada ens podríem trobar amb
aquesta conclusió.

Per una altra banda, tampoc no veim en el quadre resum que
ens han presentat a aquest llibre del pressuposts, al quadre
resum vénen totes les seccions, menys l'antiga 74, l'actual
provisional 74. Tampoc no acabam d'entendre molt bé quina és
l'estructura. Per què GESMA continua sent una secció, la 89 i,
en canvi les fundacions, Hospital Son Llàtzer i la Fundació
Hospital de Manacor no són seccions i només se'n parla al
capítol 2 de la secció 57, que són els serveis centrals. Crec que
són dues empreses, dues entitats, dos hospitals, per
entendre'ns, amb molta entitat, com per simplement dir que
tenen un pressupost de més de 15.000 milions de pessetes dins
una partida del capítol 2 d'una secció de serveis centrals. Crec
que, no ho sé, si haguessin creat una secció o una subsecció
en el cas que nosaltres deim, haguéssim pogut tenir més
informació, no?

En definitiva, no entenem aquesta estructura, i aquest és el
primer punt en el qual voldríem saber per què d'això i que ens
ho poguessin aclarir.

Després ja entraríem en una sèrie de qüestions més
puntuals. El primer de tot que ens agradaria dir és sobre el tema
de les inversions. Hem sentit parlar molt, tant a la conselleria
com als altres grups parlamentaris, sobre la manca de
finançament per a inversions que havien tengut en el moment
de negociar les transferències. En aquest sentit, ho he repetit
moltes vegades des del Grup Parlamentari Popular, crec que no
fa falta ent rar una altra vegada en el mateix debat, perquè cada
vegada surt el mateix. Vostès es queixen que no ha vengut la
partida de 30.000 milions de pessetes per a inversions, jo ja els
ho he dit, han vengut més de 17.000 milions de pessetes cada
any, cada any, més de finançament, la qual cosa vol dir que si
les inversions que vostès valoren en 30.000 milions era una
despesa plurianual i parlam de 4, 5, 6.000, depèn de l'any, de
despesa anual d'inversió, amb aquests 17.000 milions quedaven
coberts, però independentment d'això, ens crida molt l'atenció
la queixa que vostès fan sobre aquesta manca de finançament,
quan vostès, pel que hem vist d'aquest pressupost, destinen
tan sols un 4% de tot el pressupost de sanitat a inversions, és
a dir, no entenc com vostès per una banda diuen que el que
volen, el que fa falta per a aquesta comunitat autònoma, són
inversions, i després, de tota la despesa que si no m'equivoc
eren, pesseta a pesseta, 113.000 milions de pessetes, hi

dediquen tan sols un 4%, que són 3.557 milions de pessetes, a
inversions, dels quals 3.128 són per a atenció especialitzada,
316 per a primària i després 100 milions per a serveis generals.

És a dir, no entenem aquesta reivindicació si després vostès
el que fan a l'hora de pressupostar el que han de fer l'any que
ve, la inversió no és la seva prioritat, com queda palès a
aquests pressuposts que ens han presentat.

Per una altra banda, parlant també d'inversions, ens sorprèn
que en lloc d'anar a cadascuna de les seccions, és a dir a Son
Dureta, a la secció 50 el que ha d'anar a Son Dureta, per
exemple, bé a Inca, no, Inca no està creada encara, però bé, és
a dir que no defineixen exactament quina inversió hi haurà per
a cada centre. És a dir, vostès ens posen simplement una
partida general de 3.557 milions de pessetes, però en cap
moment, ni en aquests pressuposts ni en la seva intervenció,
hem sentit quina quantitat aniria destinada a cadascun dels
centres, ha dit, evidentment, a l'Hospital de Maó, jo crec que el
Sr. Gascón aquí ha fet una bona feina, ha demanat a veure
quina inversió aniria cap a l'Hospital de Maó, perquè aquests
dies, crec que va ser ahir, vàrem veure en els mitjans de
comunicació que aquesta partida no era enlloc, m'imagín que ha
intentat esmenar aquest defecte, però jo crec que també a Inca
ho voldrien saber, ho voldrien saber a l'Hospital de Son Dureta,
quina inversió està prevista per a l'any que ve, cirurgia cardíaca
també, m'agradaria saber si té qualque inversió prevista, que
imagín que sí i quina és. I respecte d'atenció primària, per no
entrar en el detall de tots els centres, m'agradaria saber també,
sobretot un centre de salut que fa molt de temps que està
previst, de fet des del 98 i encara no s'ha fet, voldríem saber a
veure si per fi al 2003 el veuríem fet, que és el centre de Vila, el
centre d'Eivissa. Sabem que en el protocol es va acordar que el
centre d'Eivissa aniria a càrrec de la comunitat autònoma i el
centre de salut de Santa Eulària seria a càrrec de l’INSALUD, el
centre de salut de Santa Eulària està fet i en canvi el centre de
dia encara no s’ha començat. Volíem saber si hi ha una partida
pressupostària específica per a aquest centre.

Per una altra banda, xerrant d’inversions encara, hem vist
que hi ha una partida de 600 milions de pessetes, destinada a
inversions per a GESMA. També m’agradaria que ens definís
quina és aquesta inversió i quina correspon a cada centre, a
l’hospital General, a l’hospital Joan March i a l’hospital
Psiquiàtric.

Bé, a part d’això, ja li he demanat que m’especificàs els
15.000 milions de pessetes que estan a la secció 57, de serveis
centrals, que van destinats a Son Llàtzer i a Manacor, que
m’especificàs també d’aquests 15.000 milions de pessetes quins
van a cada centre i de quina manera. Si alguna d’aquestes
preguntes és massa específica, també admetria que me les
passassin per escrit, és a dir, el que fos possible que m’ho
contestassin ara millor, però si no que m’ho passassin
especificat per escrit.

Per una altra banda, també ens ha cridat molt l’atenció la
despesa farmacèutica. Si no estam equivocats, hem trobat que
tenen prevista una despesa de 19.500 milions de pessetes de
despesa farmacèutica. També la tenim a la secció 57, en el
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programa d’atenció primària; ens sorprèn dic, perquè, d’una
contestació parlamentària que, a més, vostès me varen passar,
de la despesa farmacèutica del mes de desembre del 2001, tenim
que només en el mes de desembre varen ser 1.712 milions de
pessetes. I recordam, així, fent un càlcul, ens surt que la
despesa farmacèutica de l’any 2001 va ser més de 20.000 milions
de pessetes. Per tant, aquí hi ha una rebaixa; evidentment, seria
molt important rebaixar, perquè som la segona comunitat
autònoma amb més increment de despesa farmacèutica, però
també ens sorprèn davant les noves prestacions
complementàries que volen imposar, com poden ser la gratuïtat
de determinats medicaments, que aquesta despesa baixi. Una
explicació sobre aquest tema crec que seria molt important.

Després m’agradaria saber també una de molt important,
l’homologació del personal. No l’hem trobada enlloc, no l’hem
trobada ni a les seccions corresponents ni a la secció 57. En
canvi, també d’una pregunta parlamentària, tenim que durant
l’any 2003 hi ha una inversió de 23 milions d’euros o de 3.800
milions de pessetes, no l’he trobada i m’agradaria que
m’indicassin on és.

Per una altra banda, el centre de cita prèvia és un nou
projecte que ha posat en marxa la conselleria, el Call Center,
m’agradaria saber també quin pressupost té i quins centres de
salut seran adscrits durant l’any que ve a aquest servei.

Després una altra qüestió, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, vagi acabant.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, acab tot d’una. La veritat és que no puc
formular totes les preguntes que voldria perquè no tenc temps,
però si n’hi ha una de molt important, i és el que s’ha destinat
a salut pública, a prevenció. M’agradaria saber per què si l’any
passat, en el 2002, es destinaven 7,8 milions d’euros, és a dir,
1.297 milions de pessetes, per què enguany només hem vist
prevists 5,5 milions d’euros, és a dir, 915 milions de pessetes;
per què hi ha aquesta rebaixa, si l’hem vista bé? Sobretot, tenint
en compte l’elevat casos de SIDA, l’elevat casos d’avortaments
anticipats, etcètera.

Sé que són moltes qüestions, és ver, és que, aposta he
demanat un poquet de paciència perquè reconec que són uns
pressuposts molt grossos, és la primera vegada que es fan i
també, per aquesta part, a l’hora d’estudiar-los ens hem trobat
amb moltes dificultats. Per tant, m’agradaria que me
contestassin, en la mesura del possible, en aquesta sessió, i si
no m’han pogut contestar en altres coses, que m’ho fessin per
escrit. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera, per contestar, té vostè
la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Intentaré en deu minuts contestar tot
el que m’ha dit, si puc, i si no puc, Sra. Castillo, amb tota
amabilitat o fem després o ho fem per escrit o ho fem com vostè
vulgui. La veritat és que quant a les primeres observacions, jo
si d’una cosa n’estic satisfeta, perquè, a més, m’he mantingut
ferma és que no he estat ploradora quant a les transferències,
quant al model que era el que jo explicava abans al Sr. Nadal. Jo
sempre he dit i estan, ho dic, tots els mitjans plens, que jo deia
que estàvem moderadament satisfets del model de les
transferències, vostè m’ho haurà sentit dir sempre això; el que
passa és que vàrem lluitar fins al darrer segon, me vaig quedar
sense Nadal, vostè sap que dia 26 érem a Madrid, intentant fer
veure, com era la meva responsabilitat, i en aquells moments, i
tots els previs, jo en aquell moment tenia de portaveu al Sr. Fiol,
i el Sr. Fiol sempre me va donar suport que, un cop fetes les
estimacions del 102, no, abans, 102, que no eren 102, que eren
100, però que ja anaven les xifres per aquestes quantitats, sí
que me donava suport i me deia que trobava adequat que fins
al darrer segon lluitàssim per les inversions. I lluitàvem per les
inversions no del que nosaltres volem fer a més a més,
lluitàvem per les inversions que estaven pressupostades durant
tots els darrers anys, any rera any. O sigui, si aquesta
conselleria es programa 10 hospitals més, per exemple,
evidentment que no volíem aquestes inversions, perquè les
programava aquest Govern, o 25.000 centres de salut més, sinó
que nosaltres el que demanàvem i exigíem és que el que s’havia
pressupostat any rera any i no s’havia complert havia d’anar a
part, com a capítol d’inversions en infraestructures.

I amb això érem conscients que hi havia una sèrie de coses,
com era la reforma de Son Dureta, com era, jo li dic una mica de
memòria, el centre de Sant Agustí, que estava pressupostat; el
centre de l’Escola Graduada, que estava pressupostat;
l’hospital Verge de Monte Toro, que estava pressupostat; les
reformes a Can Misses, perquè la veritat és que ens vàrem
trobar amb unes coses a Eivissa, doncs que teníem els paritoris
que no hi cabien les senyores quan havien de parir, s’havien de
remodelar les cuines, per petites, tota aquesta sèrie de coses
que sí havien començat i que estaven pressupostades, sí que
trobàvem que havia d’anar a un capítol a part. Però, feta
aquesta explicació, només és per dir-li que no és la meva
intenció plorar, sinó que una cosa són les transferències i una
cosa són les inversions. Les transferències, moderada
satisfacció, sempre un pot aspirar a molt més; i quant a les
inversions, doncs sí que ens sentim decebudes, sobretot,
perquè teníem el compromís, com jo he expressat abans, del Sr.
Beteta, i el tenim per escrit totes les comunitats autònomes; i li
assegur, Sra. Castillo, que tampoc no estan satisfetes les del PP,
és a dir que no hi hauria convenis bilaterals. Clar, això ens ha
sabut molt de greu perquè no hi ha diferències entre (...) i un
altre i no hi hauria d’haver diferències entre una comunitat i una
altra.

Dit això i dita aquesta explicació passaré, bé, vostè me parla
de la insuficiència per fer les inversions que jo he anat
anunciant a la meva primera exposició. Miri, nosaltres hem fet
un pressupost realista i que es pugui complir durant aquest
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any, durant l’any 2003; hem fet un pressupost que sigui ajustat
a les necessitats i a les obres que volem fer a l’any 2003, també
ajustat a les disponibilitats dels solars que han de ser cedits o
donats a la comunitat. També hem de ser realistes, o sigui,
nosaltres no volem fer en un any Son Dureta ni Monte Toro ni
cap centre de salut, o sigui que es mira que siguin les partides
plurianuals corresponents. I tot això, des d’una visió realista,
perquè de res ens serveix posar grans números a un paper, i jo
no me cansaré de dir-ho, perquè després no s’acompleixi, o
sigui, si posam a les partides d’inversió grans quantitats i
tanmateix, perquè l’administració funciona d’aquesta manera,
no es poden gastar, perquè és impossible, no ens serveix
absolutament de res. Aleshores, quant a la seva pregunta de
per què pensa que aquestes inversions el 4%; jo crec que
queda prou complimentada amb el que li he dit. Miri, hem de
començar, no hem de fer ni Son Dureta, Inca, ni Menorca, hem
de començar els centres de salut que he explicat: Escola
Graduada, Sant Agustí, Bendinat, les unitats bàsiques, però les
hem de començar i aquest temps encara no tenim en moltes de
les coses ni tan sols els solars.

Quant al centre que m’ha demanat, i així ja matam dues
preguntes amb una sola, d’Eivissa Vila, és veritat el que vostè
ha dit; que a l’any 98 ja estava pressupostat, per això també a
l’any 98 jo no tenia en aquell moment capacitat de poder tenir
el solar. Jo he lluitat pel solar, tots sabem que Eivissa Vila té
problemàtica de territori més acusada que qualsevol altra illa, i
fins ara fa aproximadament un mes que jo recordi o tres
setmanes, no ha estat possible fer i trobar el solar per poder
aquest centre de salut. Ara sí ens consta que s’ha fet el plenari,
ara sí ens consta que hi ha un solar i ara sí ens consta que
l’Ajuntament d’Eivissa Vila farà donació, com ha fet
l’Ajuntament de Palma amb Sant Agustí, com ha fet
l’Ajuntament d’Inca amb els solars d’Inca, i que es farà donació
al Govern per poder construir el centre d’Eivissa Vila. Però el
centre d’Eivissa Vila, Sra. Castillo, li puc assegurar que en
aquest any no el podrem acabar, o sigui que les partides són
realistes i estan ajustades al que es pot realitzar, i a mi no
m’agrada inflar perquè sí les partides.

Quant al que diu de GESMA, dir-li que el Servei de Salut, i
ho he explicat a la meva primera intervenció, és una entitat
asseguradora i proveïdora de serveis, i GESMA està adscrita a
aquest Servei de Salut, tal i com també me sembla que li he
contestat al Sr. Gascón. El contracte programa es fa a cada
gerència, tant de GESMA com de les fundacions, i es fa amb el
Servei de Salut de les Illes Balears. A cada contracte programa,
de sempre, no hi ha innovacions en això, es detalla el
pressupost, a cada contracte programa es detallen els objectius,
es detalla l’activitat. Se’n recordi, Sra. Castillo, que jo sempre,
abans de les transferències, me queixava que l’activitat que ens
contractava l’antic INSALUD per als nostres tres hospitals, que
en aquells moments eren del Govern, era molt poca, i que
nosaltres teníem capacitat per poder fer una activitat superior;
però en el seu contracte programa, si fèiem una activitat
superior ens penalitzava i ens pagava menys que el que havíem
concertat, havíem d’anar molt vius. Jo, a l’any 99, vàrem pagar,
aproximadament, si no ho record malament, quasi 100 milions de
pessetes de penalització per no complir aquest contracte
programa. Aleshores, el que vostè me demana està en funció de

tot el que jo li he dit. I les inversions de GESMA estan
integrades en els pressuposts de la conselleria. Recordar-li que
l’any no està tancat i que la situació per a l’any 2003, en aquest
cas, tant de GESMA, com per exemple de la fundació hospital
de Son Llàtzer variarà de forma considerable, fins al mes d’abril,
dins l’hospital General i també a l’hospital Joan March, s’ha fet
feina d’aguts. I això per a l’any 2003 està previst que canviï de
forma considerable i s’encamini aquests hospitals cap al
sociosanitari. Per tant, el contracte programa estarà en funció
de com acabam, de com tancam aquest any, que encara no
l’hem tancat, i les previsions de canvi a un i a un altre.

Perquè, clar, també, li contestaré ja també, i així rematarem
unes quantes preguntes quant a la Fundació de Son Llàtzer,
doncs ens hem trobat amb un hospital, durant el 2002, que hem
anat obrint de forma gradual, però que a partir d’aquest any
canviarà de forma, el seu panorama, de forma considerable,
perquè ja no serà un hospital que comença amb una dotzena de
llits a principis de gener, sinó que serà ja a partir d’una sèrie de
llits, a partir d’una sèrie de serveis i la consolidació de
l’hospital com a tal; i la consolidació de l’hospital com a tal
voldrà dir que es farà un contracte adequat, amb uns objectius,
amb un pressupost i amb una activitat a desenvolupar.

Una altra de les preguntes que me fa és sobre la despesa
farmacèutica. Miri, no és cap secret, perquè aquestes dades les
dóna el Ministeri de Sanitat i Consum i vostè sap que no tenim
perquè desconfiar; en assumir les competències vàrem assumir
també els pitjors indicadors de despesa de medicaments de tot
l’Estat, vàrem assumir, repetesc, Sra. Castillo, una sanitat amb
els pitjors indicadors de despesa de medicaments de tot l’Estat.
Quan vàrem acabar l’any 2001 érem capdavanters en despesa
de medicaments, érem la pitjor comunitat autònoma en tots els
indicadors, i això amb dades del Ministeri de Sanitat i Consum,
no dades pròpies, sinó dades que dóna, com vostè sap, les
dades que dóna ell cada mes. Miri, les darreres dades, perquè
fins ahir jo vaig estar parlant amb el director general de
Farmàcia si ja teníem les d’octubre, no tenim les d’octubre, si
no les hi donaríem, o sigui que ens hem de remetre a les dades
de setembre. Hem millorat de forma espectacular les dades, miri,
li explicaré: l’increment de recep tes facturades, dades del
ministeri, a dia d’avui és de 6,1%, això significa el 5,9% per
davall de la mitjana nacional. Jo aquí només vull recordar que
quan vàrem assumir aquestes transferències estàvem en el
39,8% damunt la mitjana nacional, evidentment vàrem tenir una
mala herència en despesa de medicaments.

Una altra dada: l’increment en la despesa de medicament,
hem passat d’estar a un 45% per sobre de la mitjana nacional a
un 12. Ara ja no som capdavanters com a comunitat autònoma,
ara en tenim set damunt nosaltres. I després, un altre indicador
molt important, Sra. Castillo, és la despesa de medicaments per
càpita o capitativa, que es diu, i en aquest cas estan per davall
de la mitjana nacional. Jo crec que aquestes dades demostren,
de forma clara i llampant, que hem millorat el capítol de despesa
de medicaments. Vàrem tenir i vàrem assumir una competència
en sanitat amb els pitjors indicadors i hem posat en marxa tots
els mecanismes perquè això millori i el resultat que li acab de dir,
de dia 30 del 9 del 2000, del Ministeri de Sanitat i Consum, ja va
explicant clarament que estam en el millor camí possible.
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També és veritat una cosa que vostè ha dit, o si no ho ha dit
a mi m’ho ha semblat, i és que si incrementam plantilles, com
hem incrementat durant aquest any 2002, en 499 persones,
aquestes persones, aquests metges, aquests pediatres, aquests
metges de família, aquests especialistes, no tenen la mà fermada
a l’esquena, o sigui que aquests són conscients que totes
aquestes ampliacions i totes aquestes necessitats professionals
sanitàries ocasionaran receptes, perquè no seria adequat posar
metges que no receptassin. Però sí que per contenir tot això
hem posat tots els mecanismes perquè aquesta partida no se
dispari.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, vagi acabant, per favor.

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

Hem d’acabar ja?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, ja passa el 50% del temps.

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

Bé, doncs si hem d’acabar, no sé com acabar, perquè me
queden moltes coses a contestar. Sra. Castillo, me pos a la seva
disposició; m’agradaria explicar-li això de l’estructura
pressupostària, si vol, jo li faig per escrit o, si vol, jo li explic allà
on vostè vulgui, i me sap greu no poder explicar més, contestar
més que totes les preguntes que he fet fins ara. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Francament, crec que el temps de
què disposa aquest grup parlamentari és francament mínim en
relació a tot el que disposen els altres grups parlamentaris, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, això és un tema del Reglament del Parlament,
que nosaltres no podem fer-hi res, el temps està reglamentat
amb certes intervencions i ens hem d’atendre, sobretot quan
d’aquí a dos minuts tendrem un altre senyor conseller que ens
esperarà. Gràcies.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, evidentment, Sr. President, sé com funciona el Reglament
i haurem de ser ràpids, la pena és que no ens n'anirem amb
molta més informació de la que teníem.

Però, en definitiva, Sra. Salom, simplement dir-li que vostè
se’n recorda sempre del Sr. Fiol i me cita el Sr. Fiol quan ell no
és present, com si el Sr. Fiol digués una cosa i jo en digués una
altra, el Sr. Fiol a l’hora de les transferències deia exactament el
mateix que deia jo com a portaveu de sanitat el desembre de
l’any passat. És a dir, vostès es queixaven de les inversions,
vostè és ver que va dir que era moderadament satisfactori, però
pensam que dins el que és la transferència entren les inversions
també, i és com li he dit, és a dir, entraven.

Però, en definitiva, com que no me puc estendre massa en
aquest sentit, simplement dir-li que no és coherent dir que no
basten els doblers per a les inversions i només destinar un 4%
de tot el pressupost a inversions. I tota la resta ho destinen a
despesa corrent. Ens diuen, no m’ha dit quina inversió va
destinar a cada centre sanitari, jo esper que després m’ho passi
per escrit, perquè és una qüestió que ha d’estar planificada, vull
dir, no crec que hagi demanat res massa complicat, ha d’estar
planificat a qualque banda, simplement deman, per favor, que
me passin per escrit les xifres, perquè de l’hospital de Maó ha
dit que eren 1.664 milions i ens queden 1.800 milions de
pessetes; volíem saber, si vostè diu que, clar, no vol
pressupostar res que no es pugui fer, d’on han llevat els
doblers, què és el que no faran l’any que ve?

El centre de Vila ja han dit que no el faran l’any que ve,
perquè evidentment amb les seves paraules només puc
concloure que no es farà, però sí vull saber quina voluntat
política té aquest Govern per fer l’hospital d’Inca, per fer la
reforma de l’hospital de Son Dureta, per fer la reforma de Can
Misses, etcètera, i ens agradaria saber-ho perquè ens pareix que
la inversió s’ha reduït moltíssim, comparant amb la que tenia
prevista l’INSALUD en cas que fossin territori de l’INSALUD
i volem saber on han anat els doblers. Perquè, clar, jo crec que
aquest Govern s’estima més gastar en despesa corrent, com
dèiem, en crear places de funcionaris, en fer campanyes de
publicitat, en no controlar la despesa farmacèutica, Sra. Salom,
perquè no la controlen, en crear càrrecs directius, etcètera.
Perquè un 4% d’inversió ens pareix mínim, ens pareix una
vergonya que només es destinin aquests doblers.

En definitiva, sobre GESMA i sobre les fundacions que hem
parlat, i també de les seves paraules m’ha semblat que no ho
tenen planificat. Jo entenc que el primer any, els ho he dit
moltes vegades, no tenen res planificat i tot ha estat fruit de la
improvisació, però esperava que durant l’any 2003, amb un any
d’experiència, això canviàs; de les seves paraules, Sra. Salom,
li puc dir que no me’n vaig gens tranquilAla perquè me fa
l’efecte que de la planificació encara manca molt en aquesta
conselleria.

I per acabar, Sr. President, perquè sé que no tenc més
temps, dir-li que m’ha sorprès molt sobre la despesa
farmacèutica que me digués, jo crec que és perquè vostè ho
volia amollar, perquè jo no li he demanat res sobre aquest tema
o sobre l’increment de plantilles, que ja en xerrarem, és a dir, ja
en xerrarem sobre si realment s’han incrementat 500 o 499
professionals, que me digui que si hi ha més personal hi ha més
receptes. Jo crec que les receptes van en funció dels usuaris,
no dels professionals que recepten, m’imagín. Però, en
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definitiva, la veritat és que m’ha sorprès molt, Sra. Salom, vull
pensar que ha estat una equivocació.

En definitiva, una valoració molt somera d’aquests
pressuposts perquè manca moltíssima d’informació. Creim, no
ens ha quedat gens clara l’estructura, el que deia abans que la
consellera de Salut té el mateix rang que el gerent de Son Dureta
encara no ens ha quedat aclarit, jo supòs que ara m’ho
explicaran. I consideram, en general, que són uns pressuposts
bastant obscurs, en el sentit que no ens donen informació, ens
fiquen partides grosses, però després no detallen ni a la
memòria, cosa que sí feien l’any passat per exemple, enguany
ni tan sols han fet això. En definitiva, seguirem estudiant aquest
pressupost i mirarem a veure si podem presentar esmenes que
vagin en funció del que el Partit Popular pensa.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sra. Consellera, si vol contrareplicar.
Màxim cinc minuts.

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

Gràcies, Sr. President. El primer de tot, Sra. Castillo, jo li he
contestat el millor que he sabut, la meva exposició és llarga i
detallada, encara que l’hagi hagut de fer molt de pressa per
qüestió de temps i d’optimització de temps. Vostè me demana
si hi ha voluntat política; i jo li he explicat i tornarem anar als
punts que vostè ha esmentat.

Hi ha voluntat política des del primer moment a fer el centre
de salut a Eivissa Vila, perquè és més que necessari que ja sigui
una realitat. Jo li he contestat, jo li he dit que el farem, jo li he dit
que per qüestions de 30 dies ja han fet el plenari d’adjudicació
al Govern d’aquest solar, que ha estat dificultós, i amb això no
me sent gens ni mica responsable perquè és l’ajuntament qui ho
ha de cercar, com ha passat per a tots, com ha passat a
qualsevol centre de salut, a Santa Margalida, Can Picafort,
etcètera, ja no me vull enredar perquè ja li he dit. I hi ha
voluntat política de fer aquest centre.

Hi ha voluntat política de fer la reforma de Son Dureta i hi ha
voluntat política i hi haurà doblers per fer aquesta reforma. Com
això de l’hospital d’Inca, si jo li dic que dia 10 de desembre ja
surt al butlletí oficial i que ja hem fet totes les passes que, a
més, les he explicat, punt per punt, de l’hospital d’Inca, amb el
soterrament i tota la problemàtica que hem anat, i que hem
resolt i que tant de bo l’hagués trobat resolta, perquè això
voldria dir que dia 2 o dia 3 de gener ja ens hi haguéssim pogut
posar el Sr. Rotger i jo d’una altra manera i començar a licitar
obres; però és voluntat d’aquest Govern fer front a totes les
inversions que jo he dit, una per una a la meva exposició
primera i retorn a la meva exposició primera.

Quant a les plantilles, li he de dir que en el model imprès
estan tal i com ho feia el model INSALUD, però preveient que
a vostè no li agradaria el model INSALUD que hem heretat, hem

fet la feina de fer una per una totes les plantilles, i les duc. O
sigui, nosaltres vàrem pensar que el model INSALUD estava
bé, era correcte i hem fet el mateix model que hem heretat; què
no li agrada? Bé, ho tenc en compte i aquí tenc les plantilles
perquè ja ens hem suposat això. A més de tenir les plantilles,
també dubt que vostè, de les 499 persones, jo les he sumat 24
vegades, també li donaré còpia perquè vostè pugui veure les
persones que hem, una per una, perquè clar, si jo aquí llegesc
el president em renyarà, des d’administratius, zeladors,
administratius, tècnics, ...

EL SR. PRESIDENT:

No, no.

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

... és impossible, fins a 499, no? I després, que dubti de les
dades que jo li he donat del Ministeri de Sanitat i Consum o del
Ministerio de Sanidad i Consumo, perquè vegi que és del seu
propi Govern, me pareix molt fort. Jo li he dit que vàrem heretar
una despesa farmacèutica que érem capdavanters a tot l’Estat,
li he explicat els percentatges que hem rebaixat, li he explicat
que ja n’hi ha set per damunt, nosaltres que ja no som
capdavanters, i aquesta ximpleria que me diu que això va per
persones i no va per metges, és una ximpleria, Sra. Castillo,
perquè qualsevol metge que poses, qualsevol metge el primer
que fa és atendre millor aquestes persones que abans de tenir
aquesta ampliació de plantilla, i com que se’ls atén millor també
se’ls dóna solucions millors, i una de les solucions millors és la
despesa farmacèutica; també hi ha altres solucions millors, que
tal vegada no faran falta, però sí que està, i a més això
qualsevol manual de gestió mèdica i professional vostè trobarà
que quan vostè incrementa el factor humà s’incrementen les
noves tecnologies, els tacs, les radiografies, les analítiques i
també la despesa farmacèutica, perquè, clar, si poses 500
persones, doncs aquelles 500 persones fan la seva feina més bé
que abans no la feien amb 500 persones menys. I això no és cap
ximpleria.

No sé si tenc més temps, però dir-li que tenc tot aquest
material, les plantilles i tot el que vostè vulgui a la seva
disposició. I, si li pareix, Sr. President, podem donar per
acabada la presentació d’avui.

EL SR. PRESIDENT:

Doncs, gràcies, Sra. Consellera per les seves explicacions,
gràcies també als alts càrrecs per la seva presència aquí amb
nosaltres.

Conclòs el debat, s’aixeca la sessió.
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