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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començam la sessió d’avui. En
primer lloc demanaria si hi ha substitucions. 

LA SRA. CAPÓ I ABRINES:

Sí, president, Margalida Capó en substitució de Francesc
Fiol. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò començarem el punt únic de l’ordre del dia
d’avui, que consisteix en preguntes.

1) Pregunta RGE núm. 3522/02, de l'Hble. Diputada S ra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a la llei del servei balear de salut.

La primera pregunta és relativa al Servei Balear de Salut. Per
formular-la té la paraula la diputada Sra. Aina Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot vull agrair a la
Sra. Consellera que hagi comparegut davant aquesta comissió
no permanent per contestar les preguntes formulades pel Partit
Popular, i la primera, perquè diguem que aquesta és diferent a
les altres, les altres es refereixen a GESMA, sobretot, ens
interessava saber... Com tots sabem, el Consell de Salut de les
Illes Balears, ja el va crear la Llei del SERBASA aprovada l’any
92, i fins hores d’ara encara no s’ha desenvolupat. Entenem que
abans de rebre les transferències potser no feia tanta falta
aquest òrgan, encara que s’hagués pogut constituir, però és
ara, amb les transferències rebudes des de l’1 de gener, com
tots sabem, que adquireix la màxima expressió, per dir-ho
d’alguna manera, és quan realment hauríem de menester un
òrgan com aquest, que és el màxim òrgan de participació, on
estan representats tant polítics, com -diguem- l’administració
sanitària, com sindicats, com empresaris, com professionals,
fins i tot a través dels colAlegis, i ens trobam que avui, dia 20 de
novembre, quan ja fa 11 mesos que tenim les transferències en
aquesta comunitat autònoma i hem rebut les transferències,
perdó, encara no està constituït aquest òrgan. 

En canvi sí vàrem veure publicat en el BOIB que s’havia
constituït un..., està malament la pregunta i deman disculpes
per aquest motiu, no és la Comissió Balear de Salut, sinó que és
el Consell Assessor de Salut de les Illes Balears, que a
diferència del Consell de Salut de les Illes Balears, la
representació que conté són 15 vocals que a més s’anomenen
per part de la conselleria. Per tant nosaltres consideram que pot
ser un consell assessor, però no és realment l’òrgan de
participació que preveu la llei i que ha de menester aquesta
comunitat autònoma.

Per tant la pregunta va encaminada en aquest sentit, que
ens agradaria saber per part de la consellera per quins motius
encara no s’ha constituït el Consell Balear de Salut de les Illes

Balears i en canvi sí s’ha constituït aquest consell assessor.
Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la
consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri, Sra.
Castillo, la Conselleria de Salut i de Consum efectivament, com
vostè ha dit, dia 23 de juliol del 2002 va constituir el Consell
Assessor de Salut de les Illes. Nosaltres pensàvem, tal i com
vostè ha dit, que una vegada assumides les competències en
sanitat, l’assistència sanitària que va ser transferida, hi havia la
necessitat de crear un consell assessor com a òrgan consultiu
d’assistència amb tota la formulació de la política sanitària. En
qualsevol cas només vull indicar aquí que, de moment, només
s’ha creat però encara no s’ha constituït.

Per una altra banda, pel que fa al Consell Balear de Salut,
que ben bé no l’he entesa, amb la confusió que vostè va fer
quan va indicar aquesta pregunta, però el Consell Balear de
Salut i els Consells de Salut d’Àrea prevists a la Llei del
SERBASA de l’any 99, de l’any 92 -perdoni, Sra. Castillo- tal i
com vostè deia únicament és previsible que a partir d’ara es
pugui fer un canvi normatiu important quan s’aprovi la Llei de
salut, que suposarà, efectivament, i com vostè coneix perquè ja
hem tengut vostè i jo una interpelAlació, la derogació de la Llei
del SERBASA de l’any 92, i s’aconsella en aquest cas que
s’esperi la publicació del que serà la llei de referència de la
nostra comunitat autònoma en l’àmbit sanitari. Una vegada
produït aquest fet es desplegaran a continuació totes les
disposicions reglamentàries, es desplegarà també el
desenvolupament de la llei, entre aquestes el Consell de Salut
i els Consells de Salut d’Àrea i també de zona, que estan
prevists en el capítol primer, en el capítol quart i en el títol
segon del projecte de llei.

I jo crec que així he contestat. Si he entès bé la seva nova
reformulació, que vostè diu que es va confondre quan la va fer,
crec que queda contestada amb la meva argumentació. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No, Sra. Consellera, no és una nova
reformulació, simplement és un nom: quan dic a la pregunta que
per quins motius no s’ha constituït el Consell Balear de Salut,
que és un òrgan previst a la Llei del SERBASA del 92, i en
canvi s’ha constituït la Comissió, crec que l’anomenen així,
Comissió Balear de Salut, és que en lloc de Comissió Balear és
el Consell Assessor. M’havia equivocat simplement en el nom,
però el fonament de la pregunta continua vigent, és a dir, no
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parlam del mateix, parlam, com li he dit abans, d’un òrgan de
participació. És el màxim òrgan de participació a la política
sanitària de les Illes, que és el Consell Balear de Salut, previst
a la Llei del SERBASA, on estan representats, com deia,
l’administració sanitària, estan representats els sindicats, estan
representats els empresaris, estan representats el col Alegis
professionals, hi ha una representació molt àmplia que, diguem,
és el fonament d’aquest òrgan, és a dir, el que es pretén amb la
constitució d’aquest òrgan és que la política que es
desenvolupi a nivell sanitari en aquesta comunitat sigui la més
adient per a la comunitat.

Doncs aquest òrgan no s’ha constituït encara. En canvi sí
s’ha constituït un altre òrgan que pot ser consultiu, pot ser...,
de participació ja no, perquè parlam d’un òrgan que és el que
ha constituït la conselleria que simplement està format per un
president, un secretari i 15 vocals, tots nomenats per la
conselleria. Què passa?, que no crec que aquest òrgan, sense
menysprear els professionals que hi pugui haver en el seu
moment, és clar, que encara a més no sabem si s’ha
desenvolupat, encara que s’hagi creat, sense menysprear-los
no creim que sigui l’òrgan de representació del que parla la Llei
del SERBASA. És molt diferent, Sra. Consellera, vostè ho sap.

Que vostè em digui que espera a aprovar la nova llei de
Salut, que ha entrat al Parlament i que s’està tramitant, i que una
vegada publicada començarà a pensar si es constitueix aquest
òrgan de participació, doncs em preocupa molt, Sra. Consellera,
perquè tots sabem que aquest projecte de llei s’està tramitant
en aquest parlament, que hi ha unes vacances parlamentàries
i que aquest projecte de llei, si s’aprova, s’aprovarà a final
d’aquesta legislatura. Per tant vol dir que fins, com a mínim, a
finals de l’any que ve no comptarem amb aquest òrgan, que és
molt important una vegada rebudes les competències perquè es
pugui desenvolupar una bona política sanitària, Sra.
Consellera; per tant em preocupa molt, i em preocupa molt
perquè, a més, això no és una reivindicació del Partit Popular,
només, sinó que fins i tot en el Consell Insular de Mallorca, ja
parlant del Consell de Salut d’Àrea de Mallorca, es va aprovar
una moció en què s’instava el Govern a crear el Consell de Salut
de Mallorca, i en el Consell de Menorca es va aprovar també
una moció que instava el Govern a crear el Consell de Salut de
Menorca, i aquestes dues peticions formulades per institucions
com són els consells insulars, s’han menyspreat per part de la
conselleria. Fins i tot em consta el que, a la petició o la remesa
de la certificació de l’aprovació de la moció per part del Consell
de Menorca, va contestar la conselleria: que s’estava tramitant
la Llei de salut i que per tant no feia falta constituir-lo.

És un tema que ens preocupa molt perquè creim que és molt
necessari per a la nostra comunitat, i ens preocupa que es
pugui emprar la conselleria per a interessos més bé particulars
i no per a interessos dels ciutadans, com és, al nostre parer, la
constitució d’aquest consell assessor. No farem cas
d’informacions que han sortit a les premsa, que deien que
aquest consell es va crear com a defensa de la consellera
davant les crítiques que tenia dins el seu partit o dins el pacte
de progrés, perquè crec que no és un tema per dur al Parlament
i en tot cas és una qüestió interna, però sí ens preocupa molt
que des de la conselleria, en lloc de pensar en els interessos

dels ciutadans, es pensi més en interessos personals o de
partit, com és al nostre parer aquest cas. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, li tornaré
repetir el que li he dit abans: aquest consell assessor va ser
creat mitjançant una ordre de dia 23 de juliol del 2002 com a
assessor per a una conselleria amb competències. De totes
formes ja li he dit que encara no s’ha constituït, i la seva
preocupació deu venir de molt enfora, perquè jo l’he d’informar
que, efectivament, a la Llei del SERBASA de l’any 92 es va
crear aquesta figura tan important que vostè diu,
importantíssima, Sra. Castillo. Podem posar tots els superlatius
que vostè trobi que facin falta. Efectivament, l’any 92 es va
crear dins la Llei del SERBASA el Consell Balear de Salut, però
el partit que governava en dues legislatures, Sra. Castillo, mai
no el va constituir. Jo no l’he trobat constituït, o sigui que
supòs que la seva preocupació ve de començaments dels anys
noranta, no?

En matèria de participació aquest govern ha fet, en tres anys
i mig, moltes coses que no havien estat mai fetes. Miri, per
començar s’ha creat i s’ha fet funcionar, que és el més
important, fer i funcionar, un fòrum de la sida; s’ha creat i s’ha
fet funcionar un fòrum de salut mental; s’han realitzat múltiples
convocatòries i múltiples reunions amb representants
d’associacions de malalts, d’usuaris, de sindicats, en el marc de
tots els processos de gran importància sobre el futur del
sistema sanitari de les nostres illes; s’ha fet la definició de
model sanitari; s’ha elaborat un projecte de llei de salut, tal i
com vostè ha dit i jo he remarcat, que és ja al Parlament i que de
forma més o manco propera tendrà consolidació; s’ha convocat
el doble de reunions, el doble, Sra. Castillo, de reunions del
Consell Balear de Consum que vostès també varen crear, però
que varen convocar una sola vegada. 

Vull insistir: la Llei del SERBASA de l’any 92 no agradava
suficient, i no agradava ningú per insuficient. Per exemple, no
parla mai, la Llei del SERBASA, dels drets dels usuaris. Per això
nosaltres a través de la Llei de salut hem volgut corregir no sols
aquest exemple sinó molts d’altres exemples. Per això s’ha
prioritzat un impuls d’una llei feta des de la participació, tal com
ja li vaig explicar en el seu dia a la interpel Alació, i una vegada en
funcionament aquesta llei de salut es desplegarà tota la
normativa i es desplegarà tot el que sigui reglamentàriament
adequat. Mentrestant hem posat en funcionament tots els
canals de participació ciutadana que ja li he comentat.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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2) Pre gunta RGE núm. 3523/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a convocatòria i presentació dels nous coordinadors
d'infermeria de l'Hospital Joan March.

Acaba, per tant, aquesta pregunta. Passaríem a la següent,
la RGE núm. 3523/02, relativa a convocatòria i presentació dels
nous coordinadors d’infermeria de l’Hospital Joan March. Té
la paraula, per formular la pregunta, la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Esperem que en aquesta pregunta
tenguem més èxit, perquè jo pensava que un torn de preguntes
era per parlar d’un tema que preocupava al grup parlamentari
que la formulava, però a la primera ens han demostrat que
realment es ve aquí a parlar del que interessa a la Sra.
Consellera i no ens contesta, a nosaltres, i crec que el meu to
des del principi ha estat bo i ha estat constructiu.

Però en definitiva entrarem a aquesta pregunta, i ja entrant
dins el tema de l’empresa pública GESMA i dels problemes, en
aquest cas, que hi ha sobretot amb el personal. Jo crec que són
de sobra coneguts, no fa falta entrar en uns antecedents en
aquesta comissió perquè tots els aquí presents ho coneixem, la
consellera ho coneix, i potser ara sigui un moment un poquet
més de pau dins aquesta empresa, no?, això és el que té la
tramitació parlamentària, és a dir, aquesta pregunta va ser
formulada el dia 4 d’octubre i avui som a dia 18 de novembre, i
és normal que en aquest temps puguin passar aquestes coses.
Però no està desfasada ni molt manco, perquè els problemes
encara existeixen, és a dir, potser una vegada s’ha protestat,
després es deixa de protestar, però tornaran a sortir, com no pot
ser d’altra manera, perquè no s’han solucionat.

I la pregunta que avui formulam és un reflex d’aquesta
situació, perquè resulta que dia 8 de juliol es va procedir, a
l’empresa, a presentar públicament als treballadors uns nous
coordinadors d’infermeria, però es va procedir a presentar
aquestes persones, amb noms i llinatges, bé, sense saber els
treballadors per què aquestes persones eren coordinadores i no
molts d’altres treballadors que feien feina allà que haguessin
pogut promocionar però no ho varen poder fer, perquè es varen
trobar ja imposades aquestes persones. Clar, supòs que
després se n’adonaren que això, efectivament, no respectava el
principi d’igualtat en l’accés a la funció pública o l’accés a la
possibilitat de promoció, i dia 10 de juliol, és a dir, dos dies
després, es va presentar o es va fer pública la convocatòria per
a la provisió d’aquests mateixos llocs de feina de coordinadors
d’infermeria, que les persones que els anaven a ocupar havien
estat presentades dos dies abans. És a dir, potser sembli un poc
recercat però realment no és així: dia 8 es presenten les
persones i dia 10 surt la convocatòria. La veritat és que és una
situació que pot ser un poquet surrealista; ara, per als
treballadors li puc assegurar, Sra. Consellera, surrealista o no
els va causar molt de malestar, perquè va demostrar quina era
la política de personal que duia a terme aquesta empresa. 

Com que és una empresa de la qual vostè també és
responsable, malgrat sigui quota d’Esquerra Unida dins el
pacte, sí que li volem demanar com explica vostè aquesta
situació, perquè potser a nosaltres ens ha fugit una explicació
lògica d’aquesta circumstància. Per tant li demanam com explica
aquesta circumstància, Sra. Consellera. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar la pregunta té
la paraula la consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Diputada Castillo, primer de tot vull remarcar el meu respecte
profund a vostè, al president, a totes les persones que són
aquí, a tots els diputats i a totes les diputades, perquè jo venc
aquí a contestar i jo crec que he donat una resposta prou
evident del perquè s’ha fet aquest consell assessor: perquè
estam esperant la Llei de Salut, i perquè a la Llei del SERBASA
no es va fer i perquè vostès en 10 anys no varen constituir mai
el Servei Balear de Salut. Ha quedat prou clar i anem a la
pregunta.

Jo primer li vull fer una petita introducció del que significa
el canvi de supervisors per coordinadors, que es va produir
dins l’organització d’infermeria del Complex Hospitalari de
Mallorca dins el nou paper que han de desenvolupar tant
l’Hospital General com l’Hospital Joan March com a centres de
subaguts o de mitja estada. Les coordinadores de cura, a la
vegada que realitzen un treball d’assistència directa, també
tenen un paper importantíssim que és la responsabilitat de
garantir una continuïtat i una qualitat dins l’atenció cap a tots
els malalts que realitzen mitjançant tots els professional
d’infermeria de la seva unitat. La coordinadora establirà,
juntament amb la infermera referència, tots els objectius
individuals per poder aconseguir que cada un dels malalts i
organitzar un pla de cures a seguir, i ara li ho explicaré.

La selecció de coordinadores es va realitzar en dues fases.
A la primera fase va ser l’organització eventual d’infermeries
com a coordinadores en funcions per a cada una de les unitats
obertes. A l’Hospital General teníem les unitats obertes de
medicina B, de cirurgia i de quiròfan, tres unitats. A l’Hospital
Joan March teníem tres unitats obertes, la segona A, la segona
B i la tercera B. Per no endarrerir la posada en funcionament
d’aquest nou model de cures, aquestes infermeres que de forma
provisional varen assumir aquest lloc de treball foren
seleccionades per la Direcció d’Infermeria d’entre les antigues
supervisores i també d’entre les components del grup de treball
que, des de tres mesos enrere, estaven adaptant el model de
Virginia Henderson a la realitat dels nostres hospitals. Dos dies
després, és veritat, es va publicar una convocatòria de llocs de
coordinació ajustada a l’acord de selecció vigent a l’empresa,
i fixi-s’hi bé, això que li acab de dir, o sigui, dos dies després, es
va publicar una convocatòria de llocs de coordinació ajustada
a l’acord de selecció vigent a l’empresa, i signada per tots els
sindicats, per tots els sindicats. Aquesta convocatòria era
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oberta a totes les infermeres de GESMA, i la selecció dels
aspirants es va realitzar mitjançant la valoració del currículum
vitae, un 40%, i una entrevista personal, un 60%, en què
s’avaluaven distints coneixements, des del model infermera
Virginia Henderson, coneixement de processos d’atenció
primària, d’infermeria, coneixement i actituds sobre el model
sociosanitari i les necessitats dels malalts, habilitats de liderar
i de gestió de canvi, comprensió de conceptes d’eficàcia i
d’eficiència i interès i motivació per al càrrec. En el procés de
selecció participaren la directora d’infermeria, dues
sotsdirectores d’infermeria, una de cures i l’altra de recursos
humans, i el secretari general de l’empresa pública. 

Les infermeres que varen obtenir els llocs foren aquelles
que obtingueren una major puntuació, segons consta a l’acta
del procediment, encara que hem de tenir en compte que
aquestes places són de lliure designació. No obstant això varen
obtenir les places les que varen obtenir millor puntuació. De les
10 coordinadores nomenades, eh?, de les 10, definitivament 4
corresponen a part de les que ja s’havien nomenat abans de
manera provisional, i 6 varen ser completament noves, o sigui,
que no estaven designades de forma provisional. Repetesc: 4
corresponen a part de les que s’havien nomenat, i 6 no, 4 sí i 6
no. 

La incorporació de les coordinadores a les seves funcions
es realitza, com no pot ser d’una altra forma, Sra. Castillo, de
forma gradual i en la mesura que es van obrint les unitats.
Actualment en aquests moments hi ha 8 coordinadores fent
feina; a mesura que es continuïn obrint unitats s’aniran
incorporant aquestes persones que varen guanyar aquest
concurs.

Crec que ja li he contestat. Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la diputada Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. No sé si és... Jo l’entenc, Sra.
Consellera. Potser vostè ha d’explicar una situació que és
inexplicable i ha de sortir de qualque manera. Però jo crec que
és evident la situació que li he dit i està demostrada en papers
que tenc aquí davant. És a dir, dia 8 de juliol es varen presentar
unes coordinadores d’infermeria i dia 10 es varen convocar
aquestes mateixes places. Ara vostè em diu que es varen
nomenar dia 8 provisionalment per després fer la convocatòria,
és a dir, amb això el que m’està dient, Sra. Consellera, és que
m’està donant la raó a tot el que li he dit sobre l’empresa
pública GESMA durant tot aquest temps, que no hi ha una
planificació, perquè és per riure dia 8 nomenar provisionalment
unes coordinadores i després treure una convocatòria que es
resoldrà immediatament. Si hi hagués una planificació, si és tal
com vostè diu aquí, no hagués passat això.

Per tant jo només puc pensar, i vostè amb la seva explicació
no m’ha convençut del contrari, ni convencerà els treballadors,

Sra. Salom, encara que la convocatòria estigui signada per tots
els sindicats perquè, evidentment, ha d’estar signada per tots
els sindicats, jo no ho sé, no tenc la signatura, evidentment, no
em consta aquesta dada però si vostè ho diu jo ho crec, Sra.
Consellera, i està signada perquè els sindicats el que volen és
que les coses es facin bé. Amb això no vol dir que acceptin la
situació de què parlam en aquest moment.

El que és evident és que dia 8 es varen presentar les
persones, només 4 de les 10 que es varen convocar, però
persones que després serien designades coordinadores. El que
demostra tot això, Sra. Salom, és la política de personal que es
du dins aquesta empresa, una política de personal que li
repetesc perquè, ja li dic, no ho diu el Partit Popular ni ho diu
Aina Castillo, perquè jo sé que el meu criteri vostè sempre ha
dit que no és vàlid perquè no tenc nivell, però ho diuen els
treballadors, ho diuen els sindicats. Tenc aquí una carpeta
plena d’escrits dels sindicats, sindicats que res tenen a veure
amb el Partit Popular i de sobres coneguts, com pot ser el
sindicat UGT, on acusen la direcció de fer una provisió digital
dels llocs de feina, és a dir, que es reparteixen entre les
persones que són afins políticament a la direcció. Jo li ho dic,
Sra. Consellera, perquè com li he dit al començament jo
l’entenc, jo entenc que és una quota diferent al seu partit, a la
Conselleria de Salut tots sabem que la conselleria i el SERBASA
són del PSOE i GESMA és d’Esquerra Unida, i potser vostè no
hi pot entrar, però clar, això és una situació greu per als
ciutadans, és greu, i això demostra que el pacte, per molt legítim
que sigui, ens du a aquestes situacions. 

Vostè és la responsable del que passa, Sra. Consellera;
vostè ha de donar una explicació, vostè ha de demanar
responsabilitats. Després en parlarem, del director d’aquesta
empresa, que és el Sr. Carbonero, però aquesta situació no es
pot continuar permetent, Sra. Consellera, i jo li dic de veres que
li ho dic de manera constructiva: s’ha d’aturar perquè el
problema que tenim a l’empresa pública GESMA és que el
descontent dels treballadors, el descontent generalitzat, la
desmotivació que hi ha en aquests moments fa que el servei
que s’està prestant als usuaris sigui pitjor del que hauria de ser,
i tot i respectant la seva professionalitat perquè és gent molt
professional i ho fa el millor que pot, però una persona quan
està desanimada, quan no es veu implicada en un projecte,
quan no es veu ilAlusionada, evidentment el tractament
personal, que a més en aquest àmbit com és el de salut és molt
important, que les infermeres, per exemple, puguin estar
contentes per transmetre aquest estat anímic als malalts, és molt
important que la gent estigui motivada, i aquestes situacions
com aquesta, que aquesta només és un exemple perquè també
podríem parlar de la darrera convocatòria de 43 places que
s’està fent que només compta amb el suport d’un dels sindicats
i amb el rebuig de tots els altres, amb aquesta situació que, com
deia, és un exemple, crec que ens ha de fer molta pena, sobretot
a vostè, Sra. Consellera, que és la responsable que la política
sanitària d’aquestes illes en tots els àmbits, també en el
sociosanitari, funcioni, que estigui passant això a l’empresa
pública GESMA.

Per tant ja li dic, Sra. Consellera, entenc que vostè potser no
pot dir res, però faci el possible perquè aquesta situació s’aturi
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d’una vegada i que els que vertaderament en siguin afectats no
siguin els usuaris.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Castillo, bé, en aquest discurs a què ens ha sotmès vostè
mateixa es contradiu perquè, evidentment, comença dient que
la situació ha millorat per acabar el seu discurs dient que
tothom està descontent. Com pot suposar, Sra. Castillo, o una
cosa o una altra, i la situació és que efectivament la situació ha
millorat. 

Vostè diu que no entén que de forma provisional es fes una
designació d’aquestes coordinadores, que encara totes les que
varen guanyar, que varen ser 10, repetesc que 4 corresponen en
part a les que s’havien prèviament seleccionades i 6 totalment
noves, actualment -ja li ho dit- ja n’hi ha 8 i esperam que es
vagin incorporant així com es vagin obrint les unitats dins
GESMA, vostè diu que això és poc transparent. Miri, això és
transparent, hi ha papers i jo també els hi puc passar, hi ha
totes les actes i hi ha totes les responsabilitats adquirides per
totes les persones que jo li he explicat abans, però no hi ha més
sord que el que no vol escoltar, Sra. Castillo. 

Això és així tant si li agrada com si no, i vostè aquí sempre
diu que de forma constructiva em tendrà al seu costat, però jo
li he de dir, i em sap greu, em sap greu perquè la meva relació
amb vostè és bona: jo mai no l’he trobada al seu costat. Vostè
hagués pogut començar, efectivament, dient que aquesta
pregunta va respondre al fet que hi havia un moment de
conflictivitat, perquè sempre hi haurà algun moment de
conflictivitat amb una transferència que abans passava el
mateix, si no és l’Hospital de Manacor serà l’Hospital de Son
Llàtzer, sinó serà el de GESMA, perquè això ho du,
evidentment, els convenis, els contractes programes, i és per
tot arreu. Jo vaig venir d’un consell interterritorial on hi havia
conselleries del PP i, efectivament, tots els consellers sense
distinció de signe pensam que aquesta conselleria és una
conselleria que du molts de problemes inherents, i un d’ells és
precisament el de personal, que s’intenta sempre dur, nosaltres,
des de la major transferència.

Tot el que m’ha dit sobre el Sr. Carbonero i sobre la seva
afiliació a Esquerra Unida i aquestes coses, la veritat i amb tota
la meva estimació que li tenc, Sra. Castillo, li he dit moltes
vegades que tot això són ximpleries, perquè jo només entenc de
persones. Jo tenc dins la meva conselleria moltíssimes persones
i fins i tot qualcuna deu ser votant seva, jo què vol que li digui,
jo no deman l’afiliació. Jo tenc el Sr. Onofre Pons, que sé que
vota el PSM, i que és el número 1 en sociosanitari i en cures
palAliatives, i ningú no li ho discuteix i feim una feina magnífica.

Tenc el Sr. Carbonero, que té una experiència de 30 anys a les
seves espatlles i que tampoc no l’hi pot llevar ningú, i que és
un gran gestor tampoc no li pot llevar ningú, ni tan sols vostè.

Jo li he de dir que jo comprenc que a vostè li sàpiga greu
que jo tengui una bona relació amb totes les persones que fan
feina amb mi, siguin del signe polític que siguin, m’és igual. Jo,
quan vaig a un metge, quan vaig a un lampista, quan deman un
gerent, quan deman una persona que faci feina amb mi només
deman que sigui el número 1, només deman que sigui el millor
possible, i tenim aquests resultats amb el Sr. Carbonero. El que
passa és que vostès estan entestats en el fet que hi ha
diferències i que ell comanda per aquí... No, miri, Sra. Castillo,
les coses són molt més senzilles: comand jo a la meva
conselleria, i els gerents fan la feina que jo els deman que facin,
Sra. Castillo, siguin del partit polític que siguin. Això a vostè li
resulta difícil i jo ho comprenc perquè, clar, un sol partit
monolític amb tantíssimes famílies jo comprenc que vostès han
de pensar que distints partits que formam el pacte de govern,
com és el PSM, com és Esquerra Unida, com és el PSIB-PSOE
perquè, clar, vostès han donat senyals més que evidents que
vostès no s’entenien, i fins i tot avui en dia encara esperam que
tenguin designació feta, no? 

De totes formes jo li he de dir que el que ens interessa és el
canvi de model, el que nosaltres no volem és el canvi de
persones, a nosaltres ens interessa aquest model que fa una
aposta important per allò públic, i això ho fa el Govern de
progrés. El govern del PP ja sabem què fa: el govern del PP ha
posat el model Alzira com a model màxim de la seva gran gestió
i l’ha privatitzat. Aleshores la Generalitat Valenciana es troba
amb un forat de 45.000 milions de pessetes que ha hagut de
retornar per poder-lo tornar a subhastar perquè no hi ha cap
empresa asseguradora que vulgui assumir aquest forat que s’ha
creat amb només dues legislatures seves. Aquest model
nosaltres no el volem, nosaltres apostam per allò que és públic,
mentre que vostès, Sra. Castillo, aposten per allò que és privat
i aquest n’és un exemple.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 3529/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a declaracions del Sr. Carbonero en relació amb la
motivació laboral de GESMA.

Acabada aquesta pregunta, passaríem a la següent, la RGE
núm. 3529 de 2002, relativa a les declaracions del Sr. Carbonero
en relació a la motivació laboral a GESMA. Per formular la
pregunta té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Efectivament, com deia a la primera
pregunta, nosaltres demanam, ens contesten allò que volen i no
contesten allò que nosaltres demanam. Com ha demostrat la
Sra. Consellera a la darrera pregunta, demanàvem sobre una
convocatòria o una provisió “digital” i ens contesta que el



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 4 / 20 de novembre del 2002 31

 

Partit Popular no té candidat. Efectivament, jo crec que això
demostra..., o la Sra. Consellera no sap de què parla o la Sra.
Consellera no vol donar explicacions davant d’aquest
Parlament, actitud ens sembla molt poc democràtica.

En definitiva tornam sobre l’empresa pública GESMA i en
concret sobre el Sr. Carbonero, en relació a unes declaracions
que va fer a un mitjà de comunicació, a més específic de l’àmbit
mèdic. Perquè Sra. Consellera, li vull fer una puntualització, jo
no he dit a la darrera pregunta que la situació hagués millorat,
no he dit això Sra. Consellera, he dit que la gent quan està
cansada de protestar hi ha un temps que descansa, però
després tornarà a protestar, no ha millorat perquè els problemes
continuen sent els mateixos, exactament els mateixos que la
darrera vegada que el personal, per exemple de l’Hospital
General, es va manifestar i va fer un berenar de protesta en el
mateix Hospital General, els mateixos Sra. Consellera. És trist,
però no hem avançat absolutament en res. I tornarà a passar i
no som cap endevina, simplement faig una consideració lògica
de la situació sanitària actual, simplement això.

Com deia, aquesta pregunta la que plantejam en aquest
moment, la formulació és si està d’acord la Sra. Consellera de
Salut i Consum amb el Sr. Carbonero, Director de GESMA, quan
diu que el personal està molt motivat per treballar, encara que
coneixem i és una situació i una circumstància que jo
efectivament li vaig mencionar a una interpel Alació sobre
política sociosanitària que vàrem debatre en el plenari d’aquest
Parlament, una situació que suposa que més del 30% del
personal actualment està de baixa en aquest complex
hospitalari, és una situació greu perquè ens estam passant de
molt el límits normals de personal de baixa. Per tant, si
consideram aquesta circumstància del gran absentisme laboral,
no entenem les declaracions del Sr. Carbonero quan diu que el
personal està molt motivat. Per tant, sí ens interessava saber
l’opinió de la Sra. Consellera i si estava d’acord amb aquestes
declaracions.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar la pregunta té
la paraula la consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo miri, jo m’he preparat de forma molt acurada aquestes
primeres preguntes que durant tres anys i mig no havien
vengut mai. I li puc assegurar que la meva primera resposta, a
més ho podrà mirar en el Diari de Sessions, sempre li he
contestat, a vostè i a tots els diputats perquè, com he dit abans,
jo tenc molt de respecte per a totes les persones que tenim aquí.
I jo li he contestat una i una altra vegada a la primera resposta
meva, el que passa és que a vostè no li agrada és la meva
segona rèplica i ho entenc, Sra. Castillo, perquè vostè és
l’oposició i jo Govern i a la meva segona rèplica jo tanc i vostè
no tanca. 

Aleshores dins allò que són les regles democràtiques així
està establert i allò que a vostè realment no li agrada és la
segona rèplica meva i amb això no hi podem fer res, perquè com
vostè comprendrà no canviarem perquè vostè pugui tancar
aquest debat, perquè sempre ha estat així i sempre seguirà sent
així. Ara jo li recoman una cosa Sra. Castillo perquè vagi
aprenent per a futures preguntes, les meves primeres respostes
sempre li contest i si no ens remetrem al Diari de Sessions i
podrem tornar venir aquí i veurà com jo a cada pregunta li he
contestat. I per no perdre més temps també li contestaré
aquesta.

Miri, la millora de la motivació dins un hospital com és lògic
i no pot ser d’una altra forma és un dels aspectes que més
interessa a tothom, a la consellera, a la direcció de GESMA i
també li he de dir que és molt evident que s’està donant com
una de les millors proves d’entre altres indicadors l’abstenció
i també li he de dir Sra. Castillo, que no és de rebut que vostè
aquí vengui i esbrini unes dades que no són les de veritat, ja
m’hi té acostumada, no només no la trob en el meu costat, com
vostè diu, sinó que sempre em trob que vostès i vostè ho
encapçala com a portaveu, ve amb uns números que no són
veritat, que no són reals. Vostè parla d’un 30% de baixes dins
GESMA, idò no Sra. Castillo, és un 8,59% l’abstenció, que està
molt enfora de les dades que vostè dóna. I ho vull remarcar
senyores i senyors diputats, perquè estam acostumats aquí que
vénen i ens diuen que el programa de salut bucodental ja el
feien, no és veritat, feien floracions i segellat, però el programa
tal i com nosaltres l’hem presentat ni l’han somniat mai, vénen
i diuen que hi ha un 30% d’abstenció, això és francament una
mentida. 

La veritat és, Sra. Castillo, que en política no hi val tot i en
política no valen els enganys perquè els números i les xifres
són caparrudes. Jo li puc acceptar que des de l’any 2000 hem
pujat un parell de dècimes, però jo crec que un parell de
dècimes no puja perquè vostè faci aquestes exageracions i
digui que ens trobam en un 30%. Jo crec, tal com ja li he dit i ho
repetiré perquè quedi enregistrat, és un 8,59 d’abstenció no és
un indicador tan xerec com el que vostè vol dir.

Don per acabada Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Idò moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica té la
paraula la diputada Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Anem a centrar la pregunta, és a dir,
vostè ara diu que hi ha un 8,59% d’absentisme laboral.
Efectivament, vostè és el Govern i jo som l’oposició, vostè té la
informació i jo si vostè no em contesta les preguntes
parlamentàries que jo li formul, evidentment jo no tenc cap
informació oficial. És lògic, Sra. Consellera, vostè sap el que
està passant en aquest moment, si anam pels Cerros de Úbeda
jo també li puc dir que estic esperant les dades des del mes de
maig i les del mes de març encara no les tenc completes i he
hagut de demanar empara en el President d’aquest Parlament,
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d’aquesta cambra. Vull dir que té raó en el sentit de què
l’oposició no té informació i la Sra. Consellera té tota la
informació perquè està en el Govern.

Vostè diu que hi ha un 8,59%. Les meves dades
evidentment no són ilAluminades, no me posat a pensar, bé ara
li diré que hi ha un 30% d’absentisme laboral, no Sra.
Consellera. Aquestes dades les he aconseguit a través del
comitè d’empresa de GESMA, que va tenir una reunió amb el
Grup Parlamentari Popular, com supòs que ha tengut reunions
amb altres grups parlamentaris, no ho sé i em varen dir que
l’Hospital General tenia un 30% d’absentisme laboral, però fins
i tot si consideràvem tot el complex hospitalari de Mallorca,
podríem arribar a un 45%. Qui té la raó Sra. Consellera? Clar
estam en una guerra de xifres, com sempre, com ens passa a les
llistes d’espera, com ens va passar amb el número de llits
d’aguts d’aquesta comunitat autònoma i li vull recordar que
vostè, aquí en el plenari i a la Comissió d’Assumptes Socials,
va negar el nombre de llits de malalts aguts, que jo vaig dir que
s’havien perdut en aquesta comunitat i que després
declaracions posteriors del Sr. Carbonero, fins i tot del Gerent
de SERBASA, el Sr. Juli Fuster m’han donat la raó
posteriorment. 

Per tant, jo crec que entrar en una guerra de xifres i de
números no ens serveix de res Sra. Consellera. El problema
latent que hi ha en aquesta pregunta i que hi ha en el complex
hospitalari de Mallorca és el descontent del personal, dels
professionals que hi fan feina, li ho he dit abans i li ho torn a
repetir Sra. Consellera, perquè sembla que vostè no se’n dóna
compta d’allò que jo li estic dient. Ha crescut l’absentisme
laboral, això és una dada que fins i tot, vostè ha reconegut aquí,
ha dit que ha crescut respecte l’any 2000. Quins motius hi ha
perquè creixi aquest absentisme laboral? La desmotivació dels
professionals que fan feina en el complex hospitalari, que vostè
em digui Sra. Consellera que la reconversió..., home a mi
m’agrada que si formul una pregunta m’escoltin, evidentment,
no que es posin a parlar, perquè si jo formul la pregunta a la
Sra. Consellera i ella no m’escolta Sr. President, difícilment em
podrà respondre...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, continuï.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Per tant, continuaré perquè veig que ja ha deixat de parlar.
Repetesc, quines són les causes del descontent del personal?
Vostè em diu que la reconversió sempre du un descontent, clar,
evidentment sempre que hi ha un canvi hi ha persones que els
agradarà més i hi ha persones que els agradarà menys. Però
pensem que ja duim bastant de temps amb aquesta reconversió
i el problema és la gestió que s’ha duit endavant, Sra.
Consellera, la manca de planificació, perquè si el personal
hagués que hi havia una planificació no li hagués passat que
arribava un dia a la feina i li deien “tu, avui com que hem tancat
el laboratori d’urgències...”, per exemple, un servei que varen
inaugurar fa uns mesos, però ara l’han tancat, no sé per què, no
devien saber perquè l’havien d’obrir en aquell moment, supòs

que per fer-se una foto davant els mitjans de comunicació,
“vostè que feia feina aquí, avui anirà a un centre de salut
perquè no el necessitam aquí, o a una altra unitat”. Aquestes
són les circumstàncies Sra. Consellera que al personal no li
agraden, no que s’hagi de canviar l’activitat que es du a terme
en aquests hospitals, ni molt manco perquè sobretot allò que és
el personal d’infermeria, que és el personal que s’ha de
menester a un centre sociosanitari. La reconversió no és el
problema, el problema és la gestió que s’ha duit endavant.

Per tant, ens hem de cent rar amb allò que hi ha davall
d’aquesta pregunta, el problema latent que és el descontent del
personal. Ja li he dit que el descontent del personal és molt
greu perquè els professionals són una peça fonamental del
sistema sanitari, Sra. Salom i no entraré a debatre sobre el model
sanitari perquè vostè ha tengut possibilitats de fer-ho en
aquest Parlament i no ho ha volgut fer, avui parlam d’una altra
cosa. Els professionals són una peça fonamental i els usuaris
són els destinataris de tots els serveis. Per tant, si el
professional no està content, l’usuari no estirà ben atès, Sra.
Consellera i aquest és el vertader problema i és el problema que
nosaltres volem, mitjançant aquestes preguntes i amb les
nostres denúncies públiques, intentar reconduir per tal que la
gestió es reconsideri, com vàrem presentar a més, li demostraré
que som una oposició constructiva, li varen dir que es torni
obrir l’Hospital General com a hospital d’aguts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, vagi acabant que ja...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Acab tot d’una. Que es torni obrir l’Hospital General com a
hospital d’aguts per absorbir, per exemple tota la llista d’espera
quirúrgica en aquests moments i que es pugui atendre allà i per
tenir més content al personal, per donar-li una activitat Sra.
Salom. Simplement ja li dic, ho he denunciat, perquè com diu
vostè, si com diu, mana a la seva conselleria i mana a l’empresa
pública GESMA pugui fer les actuacions adients. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
Consellera de Salut.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, què vol que li digui? De l’any 2000 a l’any 2002 quatre
dècimes crec que no és per obrir-se en canal. Aquestes xifres
evidentment les volem millorar dia a dia i per això hi posam tot
l’esment i tot el que faci falta perquè aquesta abstenció entre
els nostres treballadores sigui el més mínim possible. El que
passa és que vostè treu aquí damunt la taula i m’és igual si li ha
donat en fulano o en mengano un 30% i vostè ja en fa una fe
de vida, ja diu que això és la veritat suprema i que després
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d’això ja no hi ha ningú. Vostè no ho contrasta i vostè fins i tot,
dubte de la meva resposta, jo estic disposada a donar-li tots els
nostres indicadors, tots els nostres números i explicar-li tot el
que faci falta i amb això és veritat que sempre des del
començament d’aquesta legislatura jo li he fet arribar. La veritat
és colpidora i la veritat és que vostè aquí no diu la veritat, no hi
ha un 30% de baixa i tenim del 2000 al 2002 quatre dècimes
d’increment de baixa. Encara que reconec que no m’agrada tenir
un 8,59, no m’agrada i estam fent tot el possible. Això per una
banda.

Després parla de la guerra de xifres. Escolti, jo no n’he
provocat cap de guerra de xifres, la guerra de xifres la deu
provocar vostè, perquè aquí vostè em demana o surt a la
premsa i va donant xifres i posa morts damunt la taula per
Manacor i traumatòlegs i no sé què passarà. Jo no he fet cap
tipus de declaració d’aquest tipus, jo no hi he entrat, és molt
perillós fer això, perquè a més es pot crear una alarma social
molt important, de la qual vostè també en serà responsable de
crear aquesta alarma, perquè vostè si cada persona que ve, en
fulano o en mengano, li diu un 30, un 40, no sé què, els
hospitals s’esbuquen, evidentment m’hauré de remetre Sra.
Castillo a l’enquesta del CIS i la sanitat és allò que millor millora
la comunitat autònoma, les persones, no l’hem feta nosaltres,
no l’ha feta el Govern. Jo li recoman que avui agafi els diaris i
s’ho miri un per un. Un 43,6% de la població diu que la sanitat
ha millorat, per molt que vostè vengui aquí dia rera dia a fer
catastrofisme, perquè vostè el que fa no és construcció, com
vostè diu, vostè no ho és gens constructiva Sra. Castillo, a
vostè li encanta venir aquí, dir que el Sr. Carbonero ho fa fatal,
que (...) tal, que vostè tal que tot és catastròfic, però després els
ciutadans, Sra. Castillo i li ho mostr, diuen tot el contrari que
vostè diu. Per això les xifres, Sra. Castillo, no li van bé, les
enquestes no els van bé als partits de l’oposició, per cert els
suspenen perquè diuen que l’oposició ho fa fatal i ho fatal
perquè per exemple en sectors com sanitat el que s’ha de fer
quan les coses es fan bé és reconèixer-ho i vostè mai ho ha
volgut reconèixer i davant això què vol que li digui.

Per acabar, guerres cap ni una, ni de xifres, ni tan sols la que
impulsen el seus governant màxim del PP, el Sr. Aznar, que ens
vol ficar a tots amb el Sr. Busch a una guerra amb l’Irak. No una
mare de 5 fills no vol guerres, sigui consellera o no ho sigui, vol
pau, vol menjar per a tots i bons aliments. I això és el que vostè
hauria de tenir clar.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

4) Pregunta RGE núm. 3530/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i  Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa al cessament del Sr. Carbonero.

Tancada la qüestió, passam a la següent pregunta RGE núm.
3530 de 2002, relativa a cessament del Sr. Carbonero. Per
formula la pregunta té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, aquesta pregunta sí li he de
reconèixer que en aquest moment ha perdut actualitat, perquè
ara ja el personal com li deia està en un moment, no
d’avorriment ni molt manco, és que no es pot creure que amb
tot el que està passant i totes les vegades que ha dit que
aquesta persona no és l’adequada per dirigir l’empresa pública
GESMA, fins i tot, des d’algun partit del pacte d’esquerres
també s’ha pronunciat públicament dient que no era la persona
adient, no es pot creure que encara continuï i que li permetin fer
tot el que fa, com si tengués el seu reino de taifas, sense que
els responsables polítics, si és que tenim algun tipus de
responsabilitat en aquest Govern i li parl concretament de la
Conselleria de Salut, sense que els responsables polítics facin
absolutament res.

Per tant, s’ha desfasat només relativament perquè tornarà
passar Sra. Salom, ja li he dit i quan passi vostè m’haurà de
donar la raó. Tornarà a passar que el personal tornarà a
demanar el cessament del Sr. Carbonero. A més li vull dir una
cosa Sra. Consellera, vostè em diu en fulano o en mengano li
han dit, en fulano o en mengano ja li he dit qui són Sra.
Consellera, no són en fulano o en mengano, és el comitè
d’empresa de GESMA, Sra. Salom, són els representants dels
treballadors, les persones que els treballadors han elegit perquè
els puguin representar davant dels òrgans adients, com vostè
és Sra. Consellera també és diputada i vostè representa a una
part de la societat, que li vull recordar ja que vostè es fica si
tenim candidat o no tenim candidat, si tenim famílies o no tenim
famílies. El Partit Popular és el partit més votat, amb molta
diferència respecte el Partit Socialista. Per tant, jo crec que
vostè sap molt bé a quina part de la societat representa i també
sap que vostè no seria aquí si no hagués firmat un pacte
d’esquerres, que repetesc, molt legítim però sense aquest pacte
que a més és recercat, és difícil d’engranar i no serien on són.
Per tant, simplement els vull dir que fulano o en mengano no
m’han dit res, m’ho ha dit el comitè d’empresa de GESMA i
aquest comitè d’empresa continua pensant que els problemes
hi són. 

Per tant, tornaran a sortir i tornar a demanar el cessament del
Sr. Carbonero o les mesures adients per tal que l’empresa pugui
anar bé, que és allò que volen els professionals. Jo no sé si
vostè és el que vol, almanco no ho demostra en les seves
p araules, ni en les seves actuacions, però el personal sí i el
Grup Parlamentari Popular també. Per tant, jo simplement li
deman quantes vegades s’haurà de manifestar el personal?
Quantes vegades haurà de protestar el personal que són els
que realment coneixen la situació perquè vostè se’n doni
compte que tenim un problema a al direcció de l’emp resa
pública GESMA.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la Sra.
Consellera de Salut. 
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Salom i Soler):

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sra.
Castillo, miri els gerents dels hospitals i dels centres sanitaris
s’avaluen sempre en funció de tots els resultats que sabem,
obtenint ja siguin assistencials o de tipus econòmic. El complex
hospitalari de Mallorca presenta, com ja li he dit abans, un bon
resultat. Per tant, li contest a la seva pregunta perquè no digui
que no li contest i vostè em diu que més endavant s’haurà de
tornar a manifestar el personal per cessar el Sr. Carbonero. Li ho
explic, els resultats són bons, assistencials i econòmics,
presenta un bon resultat tot el complex en si i no tenc cap motiu
ni un objectiu per cessar el Sr. Carbonero.

També m’agradaria quant a la motivació del personal només
fer un petit recordatori. El personal que tenim ara en aquests
moments en el complex hospitalari de Mallorca, tot el personal
que se’n va voler anar ho va poder fer anant a Son Llàtzer, cosa
que va ser molt difícil d’aconseguir perquè des de Madrid no
ho contemplaven d’aquesta manera. Li he de recordar que
vostè mai em va donar la més petita enhorabona en aquest
sentit i va ser una llarga i àrdua batalla que en el final vàrem
aconseguir. Segon, li he de recordar que no s’ha tret a cap
persona al carrer, tots segueixen mantenint la seva plaça.
Efectivament s’han convocat 43 places noves i s’han realitzat
59 activitats formatives per a totes aquestes persones i s’ha
acordat amb tots els sindicats el procés de mobilitat provisional
i està a punt de signar-se, Sra. Castillo, l’acord de mobilitat
definitiu. A mi m’agradaria que vostè conegués altres casos de
reconversió com el que nosaltres hem dut a terme, per exemple
el que va fer el País Basc o com ha fet Catalunya i tendria
coneixement de les dificultats que es varen presentar a altres
comunitats autònomes i també el temps que ha passat en
aquestes comunitats autònomes per dur-la a terme.

Una vegada dit això i una vegada haver-li contestat que no
tenc cap motiu ni un, ni econòmic, ni objectiu, ni substancial
per cessar el Sr. Carbonero, li ratific que el Sr. Carbonero
seguirà estant en el meu costat per seguir fent feina devora jo.
També li vull recordar quan vostè diu que el comitè d’empresa
li passa aquestes xifres del 30%, jo li he de recordar que el
comitè d’empresa en el juny del 2002 quan vàrem firmar
l’homologació de sous dels treballadors estatutaris de Son
Dureta i després al cap de molts pocs dies vàrem signar també
amb tots els sindicats i els comitès d’empresa l’homologació de
sous de tots els professionals de GESMA, va ser una fita
històrica i molt difícil de tornar aconseguir, però aquesta
consellera ho va aconseguir. I li he de dir la veritat, és que
encara tampoc m’ha dit en cap moment que les coses es varen
fer bé. Vostè no fa una oposició constructiva, vostè fa una
oposició que utilitza i manipula informacions que són
utilitzades en alguns moment s que interessa perquè hi pugui
haver interessos electoralistes sindicals, o per allò que sigui, o
perquè vostè pensa que als sindicats només hi militen persones
d’esquerra, n’estam ben orgullosos des d’aquest Govern
d’esquerres i nacionalista. 

Li he de dir que dins aquest sindicat hi ha persones que
voten el PP, no és garantia de dir no és que el sindicat tal..., no,

els sindicats han lluitat molt per tenir una independència i
perquè la gent es pugui afiliar a aquests sindicats, siguin de la
ideologia que siguin, siguin socialistes, siguin del PP, siguin de
dretes, siguin nacionalistes i cadascú s’afilia al sindicat que vol
i això ha estat una reivindicació que als sindicats els ha costat
molt. No sé per què vostè utilitza la informació dels sindicats
com si fos una eina de certificació que la pròpia gent del
Govern d’esquerres, no, no els sindicats són independents, Sra.
Castillo i molts dels seus afiliats són votants seus.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, jo crec que hauríem
d’aclarir un parell de coses. És a dir, una oposició constructiva
no vol dir felicitar-la per tot allò que fa, Sra. Consellera,
evidentment que no. Una oposició constructiva és quan s’ha
de felicitar es felicita i quan es considera que les coses no es
fan bé, denunciar que no es fan bé per una part, perquè si es
denuncia després resulta que s’esmena l’error, com ha passat
en moltes ocasions, vostè sap que fins que el Partit Popular no
ha denunciat una sèrie de circumstàncies en aquesta cambra,
no s’han pres mesures. 

No li vull recordar per exemple la unitat de psiquiatria
infantojuvenil, fins que el Partit Popular no va denunciar les
pèssimes condicions en què es trobava el local, Sra. Salom, fins
i tot hi havia tubs que havien esclatat, no hi havia ni prevenció
d’incendis, no hi havia finestres, no hi havia aigua calenta, que
això feia molts de mesos que estava així i vostè ho coneixia, Sra.
Salom, i fins que el Partit Popular ho va dur al Parlament no
vàrem traslladar aquesta unitat a l’Hospital General, Sra. Salom.
Això és una oposició constructiva, tal vegada ens hagués
interessat més si fóssim destructius no dir res perquè es fessin
malament les coses i després arribar i dir, nosaltres ho
arreglarem, no, nosaltres vàrem dir que ho denunciarem perquè
això pugui trobar una solució i així ho vàrem fer. Això és una
oposició constructiva i una oposició constructiva és oferir
alternatives davant un problema. Nosaltres n’hi hem ofert una
sobretot per l’Hospital General, li hem dit que torni obrir
l’Hospital General com a hospital d’aguts.

Per tant, no digui que el Partit Popular no fa una oposició
constructiva perquè no la felicitam. Sra. Consellera, si no la
felicitam és perquè no hi ha cap motiu per felicitar-la. I crec que
hauria de tenir clar Sra. Consellera, perquè avui m’ha preocupat
molt. Vostè em diu, el comitè d’empresa que em passa a mi la
informació va signar un acord d’homologació aquest estiu, Sra.
Consellera, el comitè d’empresa del qual jo li estic parlant no va
signar cap acord d’homologació, vostè el va signar a la mesa
sectorial de sanitat, però el comitè d’empresa del qual avui
estam parlant aquí és el comitè d’empresa de l’empresa pública
GESMA que encara està discutint el conveni de personal,
perquè demanen efectivament una homologació similar a la que



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 4 / 20 de novembre del 2002 35

 

va fer, i ja en parlarem d’aquesta homologació, perquè aquesta
homologació va ser simplement un xantatge Sra. Salom, perquè
va homologar tres vegades més que tota la resta de comunitats
autònomes, perquè no li fessin una vaga el mes d’octubre. Per
tant, em podríem parlar molt d’aquest tema.

Però en aquesta pregunta estam parlant, Sra. Salom, sobre
el Sr. Carbonero i sobre la seva gestió. Vostè em diu, és que
estic molt contenta i no tenc motiu per cessar-lo. El personal li
ho demana, els personals que hi fan feina són els que coneixen
el dia a dia de l’empresa i del servei que s’està donant en el
complex hospitalari de Mallorca. Però és que a més hi ha moltes
coses pendents, des de fa molt de temps, no d’ara i que
segurament arribaran les eleccions i encara continuaran
pendents, perquè la seva actitud ens diu això. Tenim el conveni
de personal, del qual li parlava, encara no s’ha aconseguit
signar i quin temps fa que estan reunits? El problema és que
desprecien la part social, Sra. Salom, la desprecien perquè vostè
diu, es presumeix que són d’esquerres, ni d’esquerres, ni de
dretes, Sra. Salom, són persones que defensen els treballadors
i punt. I vostès els desprecien i ni tan sols s’asseuen a parlar
amb elles. Aquest és el problema Sra. Salom, el conveni és un
dels problemes que encara està pendent.

El tema de la provisió de llocs definitius. Encara no s’ha fet,
no em digui que s’està arribant a un acord, perquè no s’està
arribant a cap acord, fins i tot tenc notes de premsa dels
sindicats recents, de fa un dia, fins i tot d’avui mateix que diuen
que no s’està arribant a cap acord. Hi ha una reconversió
pendent que no s’està fent de la manera més adequada. Les
obres, després parlarem d’obres, les obres que s’havien
pressupostades fa temps i que s’havien d’iniciar només s’han
fet quatre cosetes. Hi ha el problema de l’Hospital Psiquiàtric,
vostè va dir que el tancaria i ara resulta que tota la unitat de
Son Dureta ha passat una altra vegada a l’Hospital Psiquiàtric,
què passa Sra. Salom tornam obrir l’hospital? Jo no li discutesc
la decisió, simplement li dic que hi ha una manca de
planificació, especialistes que encara són al complex i que estan
totalment desaprofitats, els quiròfans que estan tancats, Sra.
Salom, de cinc quiròfans només n’empren un i molt poquet.
Què passarà ara? L’altre dia em comentaven que no hi havia
llits per als nins que es posen malalts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, li acaba el temps i a més es centri en la
pregunta...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President, simplement estic relacionant el problemes
que encara són a l’empresa pública GESMA i que al nostre
parer justifiquen la pregunta, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 30 segons.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sr. President. En definitiva, quiròfans tancats, que és el
que li deia. Vendrà ara l’epidèmia de grip; l’altre dia un pediatre
em deia “si ve un nin malalt no el puc ingressar perquè no tenc
llits”. Tota aquesta situació farà bum, Sra. Salom, malgrat vostè
em digui que hi ha un 43% de satisfacció, Sra. Salom. Tot això,
Sra. Salom, són les coses que el Sr. Carbonero no sap
solucionar i per tant jo crec que el personal no és ni en tal ni en
tal altre, el personal és la gent que realment pot acreditar
aquesta situació. 

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Castillo, primer de tot jo no ho dic, eh?, ho diu l’enquesta del
CIS, i li repetesc que l’enquesta del CIS diu que ha millorat a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la sanitat, i ho pensa un
43,6 i jo no dic res, Sra. Castillo.

Quant a..., anem a la pregunta que vostè m’ha fet. Ja li he dit
que no hi ha perquè defenestrar el Sr. Carbonero perquè els
resultats són bons, i efectivament no vull que em feliciti, ja sé
que no em felicitarà mai, no ho ha fet, per què ho havia de fer
ara?, només faltaria això, em quedaria molt estrany el meu cos,
però alguna cosa sí que feim bé, Sra. Castillo. Miri, li posaré uns
quants exemples. 1.520 ingressos sociosanitaris des del mes
d’abril amb una ocupació mitjana del 92%. El cost del complex,
t enint en compte que l’àrea de salut mental ha incrementat el
seu pes i per tant també el seu cost, enguany és un 18,9 més
baix que l’any passat. Les inversions dins el dispositiu de
GESMA seran enguany de 863 milions de pessetes, dels quals
a hores d’ara estan totes realitzades o bé ja compromeses. Dins
l’àrea de salut mental res no s’assembla a aquell trist i
empegueïdor psiquiàtric que jo em vaig trobar l’estiu del 99 i
que vostès em varen deixar, a mi i a tota la societat d’aquesta
comunitat autònoma; s’han posat en marxa 13 pisos tutelats,
s’està posant en marxa, estan a punt d’acabar les obres, una
residència rural, dues unitats comunitàries de rehabilitació, un
unitat de salut mental, un psicogeriàtric, una unitat
d’hospitalització breu, un servei d’urgències, etc., etc., etc., Sra.
Castillo. Totes les aquestes coses, tant si li agrada com si no,
com si vostè ve aquí a ofendre i a dir que no hem fet res, tot
això ho hem fet, i tot això, Sra. Castillo, ho podem anar a
comprovar quan vulgui i sempre que vulgui.

Quant al personal de GESMA es va adherir des del primer
moment en què es va posar en marxa a l’acord de les 35 hores.
Es va signar un acord de contractació que funciona
especialment bé i que ha significat acabar amb pràctiques de
contractació que ens vàrem trobar molt poc clares. A més dia 22
de juny d’enguany -ja li ho vaig dir- es va signar un acord
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d’equiparació i d’homologació salarial amb l’Ib-Salut. Per una
altra banda, aquesta mateixa setmana l’empresa ha entregat a
tots els representants sindicals el catàleg de llocs de feina.
GESMA es va presentar i va guanyar el concurs d’adjudicació
del laboratori de l’Hospital de Son Llàtzer. Això està molt bé,
Sra. Castillo; vostè no cita mai totes aquestes coses que jo li he
dit, tot això són realitzacions que hem anat fent, i la seva gestió
fins ara és molt valorada per tothom, molt valorada.

El Complex Hospitalari de Mallorca està en una fase de
reconversió, està passant de desenvolupar una activitat
d’aguts a una altra diferent que és la sociosanitària, que no hi
havia res, Sra. Castillo, en aquesta comunitat autònoma, no hi
havia res, i a més li diré que amb recursos propis d’aquest
govern perquè això no s’ha transferit. En el consell
interterritorial el Pla sociosanitari encara brilla per la seva
absència, i esperam, i ho esperam totes les comunitats
autònomes, les 17, siguin del color que siguin, que quan la
ministra l’aprovi també hi hagi la partida pressupostària i que
les comunitats, inclosa la nostra, Sra. Castillo, no hagin de
posar doblers a una cosa que correspon al Govern central dels
recursos propis de la comunitat autònoma.

El personal, en aquest interval que li est ic explicant des
d’abril fins ara, s’ha anat adaptant poc a poc a la nova situació,
i això no és fàcil, Sra. Castillo, això és una tasca ben difícil i que
nosaltres pensam que l’hem duita el millor que es podia dur. 

Per tant, Sra. Castillo, jo què vol que li digui? Jo sé que a
vostè li agrada molt fer demagògia, la veritat, i em treu les meses
sectorials, i em treu l’infantil i juvenil... Miri, en això de l’infantil
i juvenil la veritat és que la impressió que vostè em fa a mi és
que se n’alegra, de les desgràcies que un pot tenir. Vostè diu
que fins que el PP no va denunciar no es va fer res. Vostè,
perdoni, no diu la veritat, o falta a la veritat. Miri, des del mes
de juny aquesta consellera, el gerent de GESMA, el gerent de
l’Ib-Salut i tots els tècnics que es dediquen a això,
arquitectònics i d’infraestructures, ens varem desplaçar tot
l’estiu, tot l’estiu, Sra. Castillo, per veure d’intentar arreglar,
perquè el problema va sorgir quan varen venir aquelles pluges
tan fortes i vàrem intentar arreglar aquell problema i vàrem
intentar veure si tenia solució, perquè jo no en sé, de
canonades, jo no en sé, d’humitat, ni el Sr. Carbonero té per
què saber-ne, ni el senyor gerent de l’Ib-Salut. Vàrem esperar
tots els estudis que varen fer els tècnics, i quan vàrem veure
que la solució era a mitjà termini vàrem decidir, vaig decidir, que
aquestes persones s’havien de desplaçar de forma provisional
i tal com jo li vaig contestar a una pregunta, que s’havien de
desplaçar a l’Hospital General de forma provisional mentre
s’arreglaven els problemes. Vostè, cada vegada que parla de
l’infantil i juvenil, em sembla que hi gaudeix, però jo tenc un
disgust molt gran, la veritat, Sra. Castillo, perquè es va fer amb
tota la ilAlusió del món, es va posar al capdavant el millor
psiquiatre que teníem a Son Dureta, tothom estava encantat de
les instalAlacions, i després va sorgir una problemàtica, una
problemàtica donada pel terreny, segons han dit els arquitectes,
que l’han donada les aigües pluvials que han fet un
embassament en el subsòl, i jo, què vol que li digui, estic molt
disgustada per tots els professionals, per totes les persones
que assisteixen, però el que vostè no em pot negar és que

vàrem fer i vàrem ser hàbils i vàrem solucionar el problema de
la forma millor que es va poder fer: paralAlelament, per una
banda, es varen desplaçar totes les persones a l’Hospital
General de forma provisional, i vostè no hi tenia res a veure,
perquè vostè el mes de juny, quan va acabar el Parlament no sé
ni què feia; jo sí sé què feia, i era intentar arreglar aquesta
problemàtica, i paralAlelament tots els tècnics estan, encara ara,
intentant arreglar, si és que té solució, la problemàtica
d’aquesta infraestructura de l’infantil i juvenil.

Per cert, Sra. Castillo, li tornaré a recordar, i a més m’encanta
que quedi al Diari de Sessions, que vostès, que governaven
durant tants d’anys, Sra. Castillo, des de l’any 89 tenien una
sentència del Defensor del Poble que deia que havien de treure
l’infantil i juvenil de l’Hospital Psiquiàtric, i vostès no ho varen
fer mai; de l’any 89 a l’any 99, si no m’equivoc, són 10 anys de
govern, i vostès tenien tots els nins que anaven a l’Hospital
Psiquiàtric amb les seves mares i que no gosaven entrar perquè
aquelles infraestructures eren..., bé, no vull dir la paraula
perquè després sé que m’apassion i no ho he de fer, he d’estar
tranquilAla, aquí, però les instalAlacions no eren les adequades.
Les mares i els pares, quan anaven amb els infants adolescents
o petits per problemes psicològics es feien por i feien anques
enrere i se n’anaven a la privada. És així, Sra. Castillo, jo vaig
trobar unes ràtios de l’infantil i juvenil que vostès em varen
deixar d’1,5 nins diaris que veien, 1,5 nins diaris; avui s’estan
veient 8,5 nins diaris, i qui ho ha tret no varen ser vostès, vaig
ser jo, així que per favor no em toqui l’infantil i juvenil perquè
vostès el que varen demostrar és que mai no varen fer res ni
amb l’infantil i juvenil, ni amb els adults, ni amb ningú. 

Vostè, a més, ve aquí a fer demagògia i a parlar, i a parlar, i
parlar. Per això, Sra. Castillo, les regles em donen la rèplica i les
regles democràtiques em donen que li pugui contestar allò que
a vostè no li agrada. Però li repetesc que el Sr. Carbonero
segueix al seu lloc i ho fa molt bé. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

5) Pregunta RGE núm. 3531/02, de l'Hble. Diputada Sra.
Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari  Popular,
relativa a obres de reconversió de l'Hospital General.

Passam, idò, a la darrera pregunta de l’ordre del dia d’avui,
que formula la diputada Sra. Castillo, la RGE núm. 3531/02,
sobre obres de reconversió de l’Hospital General. Té la paraula
la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Continuam amb l’empresa pública
GESMA, concretament amb l’Hospital General. Resulta que
s’havien d’iniciar, vostè mateixa ho ha dit avui, que hi havia un
pressuposts de més 800 milions de pessetes per iniciar les
obres de reconversió, però aquestes obres és vera que ja s’han
iniciat, perquè arrel -i vostè dirà el que vulgui, Sra. Consellera-
arrel de la interpelAlació sobre política sociosanitària que va fer
el Partit Popular se n’adonaren que havien d’iniciar les obres
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que no havien iniciat, i l’endemà les varen començar a iniciar:
varen tomar un parell de parets i la veritat és que no sé si han
fet alguna cosa més que tomar un parell de parets. Per tant la
pregunta va dirigida en aquest sentit: quan pensen... La
pregunta realment era quan pensen iniciar les obres, però
sabem, vostè i jo, que aquesta situació ja ha estat superada,
s’han iniciat, evidentment. Jo pens que només s’han tomat un
parell de parets i sí que és vera que s’han fet obres que s’han
finalitzat en el mortuori, és vera, però m’agradaria saber, a part
d’això, què s’ha fet, i si pot ser tan amable la Sra. Consellera, de
donar-nos un calendari d’aquestes obres de reconversió també
li ho agrairíem. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar té la paraula la
consellera de Salut. 

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sra.
Castillo, efectivament les obres estan començades i s’estan
executant. Hi ha dues unitats d’hospitalització que són les
antigues unitats que abans eren d’oncologia, que abans eren
de ginecologia, que ja estan en obres per a la seva adequació
a la nova funció que han de desenvolupar. La posada en
funcionament d’aquestes serà dia 1 de desembre la de
ginecologia, o sigui, l’antiga de ginecologia, que es transforma
en una unitat de subaguts de 25 llits. L’antiga d’oncologia serà
una unitat de cures palAliatives amb un total de 22 llits. Està
previst que l’inici d’aquesta nova activitat en aquesta segona
unitat, o sigui, aquesta que abans era d’oncologia, sigui dia 1
de febrer. Les dues unitats compten amb habitacions d’1 i de 2
p laces. Les dues unitats compten amb llits elèctrics, amb aire
condicionat i amb banys assistits i adaptats. 

Les dues unitats restants, o sigui, actualment la de cirurgia
i la de medicina B, iniciaran la seva reconversió de forma
escalonada, com no pot ser d’una altra forma, miri, a partir de
dia 1 de desembre i a fi de poder mantenir operatius de manera
permanent un mínim de 70 llits. A més ja està inclòs el projecte
de l’hospital de dia i està remès -i ho remarcaré- al BOIB número
127 de data del dia 22 d’octubre l’anunci de concurs per licitar
l’adjudicació d’aquestes obres d’execució. Ho repetesc, ja està
inclòs el projecte de l’hospital de dia i està remès al BOIB
número 127 de data de dia 22 d’octubre.

En conjunt tot aquest operatiu nou, és a dir, repetesc,
quatre unitats d’hospitalització, una unitat serà o és de cures
palAliatives, la segona i la tercera seran dues unitats de
convalescència, la quarta serà una unitat se subaguts, i a més
de tot això que li acab de dir, Sra. Castillo, hi haurà un hospital
de dia. Donaran servei abans de maig del 2003, amb la qual cosa
tendrem tot aquest dispositiu de caire sociosanitari de
l’Hospital General complet i n’estam molt satisfets, Sra. Castillo,
de cobrir de forma exacta la planificació que vàrem fer. Dic la
planificació perquè vostè ha reiterat que no hi ha planificació,
i jo sempre he defensat que tenim una planificació, i més ràpid
no es pot anar, i n’estam molt satisfets perquè en tots aquests

anys totes aquestes coses que jo he tengut l’oportunitat, en
això li he d’estar agraïda, o sigui, gràcies a les seves preguntes
quedarà constància en aquest parlament i en el Diari de
Sessions de tota la feina que s’ha fet des de la Conselleria de
Salut.

A més de tot això a l’Hospital General s’estan executant
totes les obres que són imprescindibles per millorar la qualitat
d’atenció a l’usuari. Miri, un nou tanatori que ja està en marxa
des de dia 18 d’octubre; la instal Alació de plaques termosolars
operativa a partir d’aquest mateix divendres, o sigui, d’aquesta
setmana en què estam, no sé quin dia és; un generador d’alta
pot ència en funcionament a partir de dia 1 de desembre
d’enguany que, juntament amb el que ja tenim instalAlat
proporcionarà energia de subministrament elèctric completa, de
forma independent de la xarxa per si de cas falla. El volum total
d’aquesta obra executada i compromesa, Sra. Castillo,
compromesa vol dir que s’està produint o que es començarà
perquè l’administració és així, significa una inversió aproximada
de 247.549, 247.544.975 pessetes; perdoni la rectificació perquè
no sabia en aquests moments si parlava d’euros o de pessetes,
parl de pessetes, 247.549.975 pessetes.

Fins aquí el calendari que vostè m’ha demanat, fins aquí ,  i
totes les partides; fins aquí li he explicat les unitats i fins aquí
li he explicat totes les novetats que posarem en marxa dins la
reconversió de l’Hospital General en centre sociosanitari. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la
paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sr. President. Aposta li deman per les obres, Sra.
Consellera, perquè es veu que quan li deman es posen les piles.
Però vostè s’ha donat compte d’una cosa?, vostè sempre,
sempre, menys en un cas, m’ha dit que es faran, obres que es
faran, coses que anirem a fer. Aquest hospital, l’Hospital
General, concretament, du tancat des de dia 1 d’abril com a
hospital d’aguts, Sra. Salom. Què passa, des de dia 1 d’abril? És
a dir, tot “ho farem, ho farem, de veres que ho farem, de veres,
encara que no ho cregui ho farem, ho farem”. No tenc fe, jo no
tenc fe, Sra. Salom, em sap greu, i vostè em tornarà dir que no
faig una oposició constructiva; idò no la faig, en aquest sentit,
no la crec, no la crec, com no la creuran tots els treballadors que
hi facin feina i tots els usuaris que han de patir aquestes
circumstàncies.

Perquè des de dia 1 d’abril està tancat aquest hospital, un
hospital general que tenia cinc quiròfans recentment
inaugurats. El Partit Popular quan inaugurava ho feia per
alguna cosa, no ho feia per fer-se la foto, no, Sra. Salom, ho feia
perquè eren necessaris, i fins que Son Llàtzer no estigui obert
al cent per cent són necessaris aquests quiròfans, i vostè em
presenta aquí un pla sociosanitari que faran, que faran, que
faran, però que mai no arriben a posar en marxa, Sra. Salom, i
aquest és el vertader problema que té GESMA en aquest
moment, que té el Complex Hospitalari, i realment, Sra. Salom, és
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una situació molt, però que molt preocupant, però molt, Sra.
Salom.

I no estic essent fatalista, ni molt manco, ni jo m’ho pas bé
denunciant aquestes coses, perquè és una vergonya que vostè
digui aquí això, avui aquí davant, i que em digui que faig
demagògia i que jo gaudesc del fet que els nins estiguin mal
atesos a la unitat infantil i juvenil. Aquí sí que em puc enfadar,
Sra. Salom, perquè és una vergonya que vostè, tota una
consellera de Salut d’aquest govern, del Govern de les Illes
Balears, que és de tots, ens vengui a contar aquestes històries,
i a mi personalment em digui això, i que em digui que vostè
governa i jo som oposició. Vostè governi, Sra. Salom, però
governi de veres, Sra. Salom, per favor. És una situació molt
preocupant el desgovern que hi ha actualment a GESMA, a
l’Hospital General, a l’Hospital Joan March, a l’Hospital
Psiquiàtric, perquè la unitat infantil i juvenil, parlant de
psiquiatria també, Sra. Salom, li he de dir que vostè, i no entraré
més al fons d’aquest problema perquè ja li ho vaig dir, tenia un
informe de prevenció de riscos laborals abans d’iniciar aquest
servei en el local del carrer Margarita Xirgú. El tenia abans, un
informe que no salvava ningú, que deia que no es podia
començar a fer la feina perquè hi havia riscos molt importants,
i varen començar, i sap per què?, per fer-se una foto, Sra. Salom,
i la pot trobar als mitjans de comunicació. Per fer-se una foto
vostè va menysprear els serveis que donaven als nins, i a més
nins amb problemes psiquiàtrics, que és més greu encara, Sra.
Salom. Per tant no digui que el Partit Popular gaudeix de veure
que els nins estan mal atesos. En tot cas, Sra. Salom, vostè
prioritza una foto als mitjans de comunicació abans que el
servei que donam a aquests nins.

Preocupa que digui que es fa bé i que el Sr. Carbonero ho fa
bé, perquè tothom pensa el contrari, Sra. Salom. Preocupa que
en aquest moment tenguem una manca de llits a la nostra
comunitat autònoma, una manca, a més, derivada de la mala
gestió. Hem perdut llits, Sra. Salom; des de la legislatura
passada tenim 140 llits d’aguts menys, menys, Sra. Salom, i
unes llistes d’espera que estan disparades, perquè vostè dirà
el que vulgui, però la llista d’espera, la gent que fa cua a la llista
d’espera pot donar la volta a tota l’illa i a tot el món, si ens
posam així. Per tant, que ens digui que això està bé preocupa,
Sra. Salom, preocupa molt i, francament, preocupa que la
planificació que es té respecte a l’Hospital General,
concretament, sigui fer-lo una residència assistida. I li ho
repetesc, no ho dic jo, ho diuen els professionals, que diuen
que realment pareix que s’està anant a una residència assistida,
que és fantàstic perquè també hi ha una manca de places en
aquesta comunitat de residències assistides, però tenim tot un
hospital general equipat que pot servir per atendre actualment
malalts d’aguts fins que no estigui obert Son Llàtzer i que
l’estam infrautilitzant, Sra. Salom. Això és no saber gestionar,
Sra. Salom.

Per tant, per favor no espatlli massa la sanitat, com li he dit
altres vegades, perquè ens podem trobar una situació molt
difícil de recuperar en el mes de maig, quan el Partit Popular, a
causa de la seva mala gestió, torni a governar, a causa de la
seva mala gestió i de l’alternativa que proposa el Partit Popular,
perquè encara que vostè digui que no som alternativa, que no

tenim govern dins el nostre partit, nosaltres sí que el tenim i
sabem molt bé el que hem de fer amb la sanitat pública de les
nostres illes. Per tant no espenyi massa la sanitat pública, Sra.
Salom, i per favor un poc de seny en la gestió. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per tancar la qüestió té la paraula la
consellera de Salut.

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

Gràcies, Sra. President. Senyores i senyors diputats que
encara queden per aquí... Bé, allò de dia 25 de maig, la veritat,
Sra. Castillo, ho deixarem per a dia 25 de maig, perquè tal com
van la situació val més no parlar-ne perquè les xifres donen
suport a aquest govern de progrés, aquest govern que vostè
diu, de forma tendenciosa, d’esquerres i que nosaltres n’estam
tant satisfets, de ser nacionalistes i d’esquerres, i allò de dia 25
ho deixarem per a un altre dia.

Miri, Sra. Castillo, vostè diu que és una vergonya que la
consellera vengui aquí a no sé què. No, jo el que trob que és
una vergonya és que la portaveu de l’oposició ni escolti, ni faci
oposició constructiva, i que vengui aquí només a utilitzar tots
els instruments que li facin falta per fer demagògia i per
reconvertir, ja que està aquesta paraula en aquesta presentació
d’avui tan al dia, les mentides en veritats, i això no és així, Sra.
Castillo. Els fets són caparruts malgrat la seva demagògia, i els
fets demostren que l’Hospital General ha fet durant dos anys i
mig una feina d’aguts que ha resultat imprescindible per donar
una assistència correcta als malalts de Mallorca. Això és així.

Aquests fets també demostren que de forma immediata
l’assistència aguda es pot assumir totalment per un nou
hospital a Son Llàtzer. El més antic, l’Hospital General, i el més
representatiu dels hospitals de Mallorca ha iniciat una
reconversió cap a un nou model d’assistència i d’acord amb el
Pla sociosanitari. Per tant amb aquest pla sociosanitari, que per
cert vostès no varen executar mai, que ha estat el pla únic i
sociosanitari fet per nosaltres, per cert, amb aquesta celeritat
l’hospital va començar a atendre malalts subaguts i en el termini
de sis mesos ja té una bona part de la seva reconversió feta,
malgrat, és veritat, hi hagi l’inconvenient que sigui fent
l’activitat assistencial. 

A més, com ja li he dit abans, al termini d’aquesta legislatura
tendrem un hospital totalment canviat, tendrem un hospital
totalment adaptat, tendrem un hospital totalment orientat a la
seva nova funció i consolidat per fer front a totes les
necessitats almenys en un marge molt llarg d’anys. Crec
sincerament que..., es pot demanar alguna cosa més?, deman.

Jo demanaria aquí que per un moment, Sra. Castillo, vostè
fos capaç de fer un exercici de realisme i que l’allunyàs de tota
la demagògia que ens diu, i realment em contestàs amb
sinceritat, i vist allò vist, el que han fet durant 16 anys en
aquesta comunitat autònoma, si vostès creuen que vostès
haurien fet en tres anys i mig tota la feina que nosaltres hem fet.
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Si vostè diu que he demostrar un poc de vergonya jo crec que
vostè hi posa molta barra, Sra. Castillo. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb això esgotam l’ordre
del dia. Agraïm la presència de la consellera en aquesta
comissió, i sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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