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Senyores i senyors diputats, reprenem el debat de pressuposts
amb el debat número 15, de totalitat, secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum; secció 74, Servei Balear de Salut; secció 89,
Gestió Sanitària de Mallorca. Hi ha les esmenes 4131 a la secció
18; 4134 a la secció 74 i 4135 a la secció 89. Seran defensades
conjuntament, totes tres són del Grup Popular. La Sra. Rosa
Estaràs, que té deu minuts per intervenir.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. Intervenc per defensar l’esmena a la
totalitat a aquesta secció 18. Gràcies, Sr. Vicepresident. En
primer lloc, dir que presentam aquesta esmena a la totalitat un
poquet en la línia del què ja vàrem defensar a comissió, en
primer lloc no està pressupostat el Pla de Salut ni aquesta
enquesta de salut que ha estat anunciada per la Conselleria de
Sanitat, costosíssima enquesta de salut, no surt al programa de
promoció de la salut del 4131; tampoc no surt pressupostat el Pla
de Salut Mental ni el que podria ser, i ha estat anunciat, com la
reforma psiquiàtrica, ni el Pla de la Sida. Tampoc no sabem si
això condueix a què s’han de reformar aquests plans perquè
d’una manera continua el Govern de les Illes ha anunciat una
modificació de tots els plans que va aprovar l’anterior Govern,
no sabem en quin sentit, però pareix ser que el Govern vol tornar
començar les tasques que es varen fer; però això no seria un
obstacle per pressupostar tots aquests plans, almanco al
programa 4131.

També dir que no està pressupostat l’Hospital d’Inca. Hi ha
una necessitat de què no s’ajorni la construcció, no surten els 250
milions de l’Hospital d’Inca i sí surten en el que serien els
pressuposts generals de l’Estat, on surten els 250 milions d’Inca
entre moltes altres inversions que farà l’Estat per a l’any vinent
i fins a l’any 2003, en el que seria inversió sanitària. Veim també
que hi ha una inversió d’uns pacs mòbils d’assistència sanitària
domiciliària. També l’assistència domiciliària correspondria a
l’Insalud, en aquests cas se financia, però en canvi no se financia
l’Hospital d’Inca. Hi ha contradiccions també, dir que
col•laboradors de la Conselleria de Sanitat, el Sr. Pomar va ser
la mà dreta del Sr. Castillo i va participar doncs a la Fundació
Manacor, el Sr. Marqués estava a l’Insalud quan es varen
cofinançar hospitals com el de Zierza, Calahorra, etc. Amb la
qual cosa no entenem molt bé, perquè en determinades qüestions
sanitàries competència de l’Insalud sí se pressuposta, com
aquests pacs mòbils en què es pressuposten 30 milions a capítol
4 i 36, en total 60 milions, i no es pressuposta una demanda
social, que ha estat una reivindicació de tota la comarca d’Inca
i que no es pot aturar; l’Estat ha donat una passa, al marge que
hi hagi tota una sèrie de tràmits administratius per part de
l’ajuntament que ja s’han resolt i per part del consell insular,
però sí que seria una bona acció que poguessin pressupostar
aquest hospital.

M’arriben informacions que el pacte de progrés, que va
firmar el document oficial i no els oficials, és com la bíblia per
al pacte de progrés i en aquesta bíblia es diu que no es pagarà
Inca, però que tal vegada es pagaran altres coses. Bé, és una
explicació poc consistent i m’agradaria aclarir els criteris de
perquè els ciutadans de la comarca d’Inca han de veure minorats
els seus drets, amb una excusa que és competència de l’Insalud,
però en canvi la Conselleria de Sanitat posa 60 milions per pagar
vehicles i la meitat dels sous de metges per fer assistència
domiciliària.

També, el que seria el Pla de Drogues, baixa 4 milions; no
veim pressupostat aquest Pla de Drogues i, a més tenim un dubte,
la Sra. Caro, Consellera sense Cartera, quan explica el seu

pressupost i a més surt així a la memòria, diu que reformarà
el Pla de Drogues. A la memòria de la Conselleria de
Sanitat es diu que el Pla de Drogues ha estat positiu, diu
exactament: manté els seus efectius en l’efectivitat de
continuar en l’esforç que fins ara s’ha fet en aquest camp;
s’avaluarà l’operativitat d’aquest pla; amb la qual cosa hi ha
una contradicció entre el pressupost de benestar, que pareix
que considera que és un “bodrio”, va dir textualment la
consellera Caro, i la consellera de Sanitat que creu que és
efectiu i que ha de valorar l’efectivitat. Per la qual cosa
també m’agradaria saber si al final es farà el que diu la Sra.
Caro o el que diu la Sra. Salom o si hi ha un error de
coordinació o si hi ha un error material. Però també que
m’ho aclarís i m’agradaria també que em digués on està
pressupostat aquest pla.

En relació al Serbasa dir que el desmembrament del
Psiquiàtric del què és el complex hospitalari de Mallorca,
doncs no entenem molt bé, creim que respon, com li vaig dir
a comissió, Sra. Consellera, a una lluita personal entre
Esquerra Unida i el PSOE, entre el Sr. Carbonero i Rifa, no
entenem perquè el Psiquiàtric s’ha de desmembrar del què
és la Gestió Sanitària de Mallorca. Entenem que el
Psiquiàtric pot tenir unes atencions i unes especificitats
diferents, però forma part del complex hospitalari de
Mallorca i no entenem molt bé, si no és per un tema
personal, aquesta nota que es fa de separació de Gesma en
el pressupost.

També dir que pareix ser que hi ha hagut una
condonació del deute per part del Govern al Consell Insular
de Mallorca en relació amb el deute de l’Hospital General
i de l’Hospital Psiquiàtric. Si hi ha hagut aquesta
condonació de deute, entenem que és possible estudiar que
aquests hospitals passin a titularitat del Govern balear.
Aquesta pregunta es fa fer al Conseller d’Economia quan va
comparèixer a la comissió, va dir que s’estudiaria; i jo
també a la comissió li vaig demanar, crec recordar que va
ser el Sr. Marqués que em va dir exactament que s’han
iniciat negociacions en aquest sentit, però tampoc no em
concorda perquè aquesta mateixa pregunta la vàrem fer al
Consell Insular de Mallorca, al Sr. Nadal, i el Sr. Nadal va
dir que no s’ha fet cap negociació i que no sabia de què els
parlava. Qui té raó, el Sr. Marqués, el Sr. Nadal o el Sr.
Conseller d’Economia? També m’agradaria que m’ho
aclarís.

En relació a Gesma, dir-li que hi ha un poquet de
maremàgnum de declaracions per part de la consellera de
Sanitat en relació a quin vol que ella sigui el model de
gestió. Per una banda, diu que no vol cap tipus de model,
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deia el PSOE en aquell moment i ella, de gestió privada. Gesma
és una empresa pública que bàsicament es regeix per dret privat.
Diu a la memòria dels pressuposts que Gesma és empresa
modèlica, crec que ho tenc per aquí, que és una empresa
modèlica, que és una empresa que de qualque manera significa
un model sanitari modern; que existeix la separació adient entre
el poder polític, que estaria a la Conselleria de Sanitat el
finançament, que seria Serbasa i la provisió de serveis sanitaris,
que seria Gesma. I diu que el sistema de Gesma és l’adopció
d’un sistema sanitari modern i eficaç, i a mi també m’agradaria
que m’aclarís una contradicció, que és una contradicció històrica
i que el PSOE havia criticat sempre l’existència de Gesma, i
també que per a ells era un dogma, que no es podia permetre que
la gestió privada dugués endavant recursos públics i que Gesma,
com he dit abans, és una empresa privada i que es regeix, és una
empresa pública, que es regeix, essencialment, pel dret privat.
Per la qual cosa, m’agradaria saber si tancaran Gesma o no, com
havien dit abans de les eleccions; si seguiran les indicacions que
va fer UGT, Comissions Obreres, dient que aquesta empresa no
es podia mantenir i que per tant s’havia de tancar. Si continua
estant en contra, d’acord amb la proposició no de llei que el Grup
Socialista ha entrat en aquest Parlament, de qualsevol tipus de
gestió privada, i si hi està en contra si tancarà Gesma o no.

I també hi ha una altra contradicció. Han nomenat el Sr. Batle
de Puigpunyent Gerent del Banc de Sang i Teixits, també és una
fundació privada que es regeix pel règim privat, i si estan d’acord
amb aquesta fundació la clausuraran, donat que pareix que
només estan d’acord amb un sistema públic.

Com veurà són tota una sèrie de contradiccions que posen en
tela de judici que no saben molt bé, o jo crec que no saben molt
bé, quin és el model de gestió sanitària que volen. Em posen a
aquesta proposició no de llei, que ve molt arran dels pressuposts,
doncs el model d’Alzira, que vostè sap que està finançat per
València. Qüestionen les fundacions sanitàries i xerren de
funcions públiques quan no n’hi ha cap. El Sr. Pomar va ser, com
he dit, ma dreta del Sr. Castillo i va participar en la Fundació
Manacor, ara és el seu Director General de Sanitat, però vostès
no volen fundacions; nogensmenys el Sr. Pomar va participar a
la Fundació de Manacor. Al mateix temps, no volen cofinançar
quan el Sr. Marqués va fer feina amb l’Insalud en la cofinançació
de diversos hospitals, el de Zierza, el de Calahorra i d’altres, i
han criticat el model de gestió, quan el model de gestió més
privat que vostès tenen és Gesma i el Banc de Sang, i
nogensmenys pareix que els mantenen i no tan sols els mantenen,
sinó que a més, els alaben a la memòria del pressupost.

Per concloure, idò, m’agradaria saber quin és el model que
existeix dins el cap mental d’aquest pacte de progrés o
d’esquerres; què diu la Consellera quan diu: jo no vull la gestió
privada, però vol Gesma. M’agradaria saber com afrontaran la
reforma sanitària i on és. On estan els pressuposts de l’enquesta

de salut del Pla de Salut Mental, del Pla de Drogues i del
Pla de la Sida, perquè els pacs sanitaris d’assistència
domiciliària sí i perquè Inca no. Què pensen fer amb el
conveni marc, el pensen trencar totalment deixant milers o
centenars de persones, funcionaris al carrer? Creim que era
un bon conveni. Per què el pacte de progrés firma un acord,
com si fos la bíblia i no pressuposta 250 milions per a Inca,
però se’n va a l’Insalud a fer altres oferiments que
significarien pagar més. En definitiva, tota una sèrie de
dubtes que sí que m’agradaria que m’aclarís, bàsicament per
poder, en principi, saber quina línia i quina conducció du la
conselleria, i posar de relleu que en aquests moments la
conselleria és una suma de molta gent, no negaré que
preparada, però sense una direcció, amb moltes direccions,
una vegada cap a la dreta, una vegada cap a l’esquerra i
poques vegades cap al centre.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. La Sra. Consellera de Sanitat, té la
paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. Comparesc en
aquest Parlament de les Illes Balears per debatre l’esmena
a la totalitat presentada pel Grup Popular i defensar el
projecte de pressuposts de la Conselleria de Sanitat i
Consum, secció 18, del Servei Balear de la Salut, secció 74;
i de l’empresa pública Gesma.

El pressupost de la Conselleria de Sanitat i Consum per
a l’any 2000 marca un canvi respecte al pressupost
d’anteriors governs, per tal de resituar la promoció de la
salut, dels ciutadans com un element clau de la política
d’aquest nou executiu.

La xifra total del pressupost de la conselleria, de Serbasa
i de Gesma és d’11.960.341.570 pessetes. Aquí presentam
una operació d’un 10’3 %. Així, el pressupost de la
conselleria, secció 18, serà de 3.160. 871.421 pessetes.
Aquesta xifra, que representa un increment del 16’8% i que
es desglossa en els següents capítols d’aquesta forma. En el
capítol 1 hi ha pressupostats 1.997.670.959. Vostès l’any 99
havien pressupostat 1.895.588.081 pesseta. En el capítol 2,
de despeses corrents està pressupostat 211 milions i vostès
a l’any 99 havien pressupostat 175.982. En el capítol 4 hi ha
pressupostats 203.163.500, mentre que vostès l’any 99
havien pressupostat 165.951. Al capítol 4 hi ha 412.981.560
mentre que el 99 342.702 pessetes. Al capítol 7 hi ha
pressupostats 336.055.402; i vostès havien pressupostat
l’any 99, 125.024.550.

En l’execució d’aquest pressupost la nostra tasca
radicarà a la modernització del servei de salut pública i en
aconseguir la millora de les infraestructures, per tal de tenir
centres de salut ben equipats i dignes per als ciutadans de
les Illes Balears. Així, el Pla 10 el substituirem a partir de
l’any 2.000 per un nou sistema que no gravi els municipis
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i no comprometi futures legislatures. Per això, al programa 4111,
Direcció i Serveis Generals del Pressupost per a l’any 2.000, la
partida del capítol 7, d’inversions per a l’ampliació i millora de
la xarxa de centres sanitaris i de salut a les Illes Balears, superarà
els 320 milions de pessetes, la qual cosa suposa un increment
d’aquesta partida del 169% en relació a la partida aprovada l’any
99, que va ser de 125 milions de pessetes. L’augment d’aquesta
partida es demostra pel fet que la inversió real, realitzada els
anys 96, 97 i 98 fou de 315 milions de pessetes. En definitiva, a
l’any 2.000 farem un esforç inversor superior al conjunt dels
anys 96, 97 i 98. I és que som conscients que només la inversió
real permet la millora del servei públic, que és al cap i a la fi el
que demanden els ciutadans.

L’aplicació d’aquesta partida dependrà dels propis
ajuntaments. Però, per la nostra banda, podem reconèixer, entre
prioritats, el centre de salut del pla, a Sineu, el Pont d’Inca, La
Mola de Formentera, Sant Agustí-Ca’s Català, Algaida,
Valldemossa, Sa Coma i les reformes de Sóller, Lloseta i
Banyalbufar entre d’altres. D’aquest programa 4111, Direcció i
Serveis Generals, cal finalment destacar una partida de
66.350.000 pessetes que, inicialment, l’any 99 vostès
pressupostaren en 55.311.032 pessetes, per tal de continuar amb
el sistema de trasllat, amb helicòpter dels malalts de Formentera
a Eivissa.

Pel que fa al programa 4122, referent als centres insulars i
comarcals, la partida serà de 203.768.967 pessetes, la qual cosa
suposa un moderat increment en relació a l’any 99, que fou de
194 milions, necessari, per tal de millorar els funcionaments dels
centres comarcals de Menorca, d’Inca i Eivissa. Al programa
4131, de promoció de la salut, tenim una partida nova de 60
milions de pessetes en els subconceptes 40201 i 62400, destinada
a donar suport a millores a la xarxa dels punts d'atenció
continuada de les nostres illes, seguint un dels punts
programàtics del pacte de progrés. Així hem inicia converses
amb l'Insalud per compartir aquest projecte de PAC mòbil amb
la xarxa d'atenció primària i amb el 061. Volem compartir
aquesta iniciativa per no duplicar xarxes que després sortirien
molt cares al nivell d'inversió, per tal que pugui d'aquesta forma
donar serveis de forma molt especial a persones d'aquells pobles
que no disposen de PAC en els seus nuclis. La Conselleria té
prevista l'adquisició de vehicles, tal i com vostè ha dit, per fer
aquesta atenció domiciliària, i fins i tot estam disposats a
col•laborar en despeses de personal.

També incrementam la partida 4800, destinada al registre del
càncer, que pujarà als 20.212.000 pessetes, l'any 99 fou de
18.375.000 pessetes; al programa de detecció del càncer de
mama, metabolopaties i consell genètic hi destinarem inicialment
55.900.000 pessetes, l'any 99 fou de 28.550.000 pessetes.
Finalment la dotació inicial de les importants campanyes de
vacunacions serà de 135.968.160 pessetes.

Pel que fa al programa 4132, de control sanitari, que volem
anar-lo transformant en un servei de protecció de la salut, hi
destinarem 22 milions de pessetes -l'any 99 fou de 17 milions de
pessetes, per dur a terme actuacions en matèria de controls de les
aigües, de les arenes, manipulació d'aliments, i
farmacovigilància. Particularment, i com no pot ser d'altra
manera per part d'un Govern que promou i defensa el medi

ambient com un element prioritari impulsarem la millora de
la tecnologia en els controls de les aigües del mar,
incorporant aparells d'espectrofotometria amb un cost
aproximat de 3 milions de pessetes, per tal de posar a l'abast
dels tècnics de la Conselleria els mitjans necessaris per dur
a terme els controls periòdics de les nostres platges de
forma estricta i professionalitzada.

Pel que fa al Pla regional de drogues, que és el programa
4133, la dotació inicial serà de 172.782.640, si bé tenim
previst ampliar aquesta partida. És veritat que l'any 99 hi
havia pressupostats 176.010.041. Per què això? Vostè m'ho
ha demanat, i jo li contestaré en aquest moment, doncs miri,
perquè hi havia un metge que treballava al programa
promoció de la salut i en canvi cobrava del Pla regional de
drogues. Aleshores nosaltres l'hem passat allà on tocava, i
per això hi ha aquesta diferència dels 4 milions que vostè
em demanava a un moment de la seva presentació.
Destinarem 12 milions de pessetes als ajuntaments -l'any 99
fou de 9 milions-, 56 milions als consells insulars -l'any 99
fou 53 milions- i 33.150.000 pessetes per campanyes de
prevenció, que també tenim previst ampliar, tal i com he
explicat abans, amb liquidació de pressupost de l'any
anterior, bé amb doblers que arriben durant l'exercici
procedents de fons decomissats, i del Pla nacional de
drogues.

La partida destinada a subvencionar institucions sense
finalitat de lucre serà inicialment de 56.171.000 pessetes; el
99 fou de 52.171.000 pessetes. D'aquesta xifra cal destacar
45 milions de pessetes que destinarem al conveni amb el
Projecte Home, xifra que volem revisar a l'alça durant l'any
2000. La resta serà per a altres institucions que treballen al
camp de la droga.

En definitiva, aquests programes i partides
pressupostàries que sintèticament he presentat, permetran
posar en marxa una Direcció General de sanitat que durà a
terme les línies polítiques següents: L'esmentada enquesta
de salut de la nostra comunitat, que ja estam dissenyant, i
que vostè em demana com ho feim, això. Bé, en primer lloc
li diré que tenim col•laboració amb la Universitat de les
Illes Balears, amb un estudi fet pel Sr. Josep Tur, un estudi
d'hàbits alimentaris, d'alimentació a la nostra població,
estudi que es posa a la disposició de la Conselleria, així com
el doctor Vicenç Tomàs, que està analitzant en aquest
moment les enquestes de les Canàries, de Catalunya i del
propi Ministeri, i d'aquí també col•laboram amb el Servei de
Salut Pública d'Andalusia, amb el Sr. Marc, informe amb
l'anàlisi de qüestionaris existents a nivell de l'Estat, que serà
una proposta que s'insertaria en el marc de la participació.

En segon lloc, la creació d'un nou sistema de registres de
vacunes, el registre de malformacions congènites, a fi de
conèixer la incidència real de les malformacions a la nostra
comunitat, poder desenvolupar programes de vigilància
epidemiològica, i efectuar el consell genètic a la població.

Com he dit abans, augmentarem en un 10% el suport al
grup del registre de càncer, per conèixer més sobre els
factors de risc i la incidència en grups poblacionals
específics.

Quant al Pla de drogues, caldrà adequar el nostre pla a la
nova estratègia nacional. Per altra banda cal dir que hem
acceptat parcialment dues esmenes al pressupost del Grup
Popular, en virtut de les quals destinarem 5 milions de
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pessetes a un programa per abordar el tabaquisme, i 3 milions de
pessetes per a l'observatori autonòmic de drogues. 

Finalment, i per acabar amb aquesta secció 18 del pressupost
de la comunitat per a l'any 2000, la Direcció General de Consum,
mitjançant el programa 4432, realitzarà actuacions dirigides a la
protecció dels consumidors i usuaris de les Illes Balears amb un
clar objectiu: la prevenció amb la realització de controls de
mercat eficaços, tant de productes com de serveis. Així, al
programa 4432, de defensa del consumidor, presenta una partida
de 9.625.000, mentre que al 99 fou de 8.750.000 pessetes, per
dur a terme una política de subvencions transparent, i que doni
suport a les iniciatives que convergeixen en l'objectiu abans
definit. També cal esmentar que hem inclòs una partida
totalment nova i per primera vegada de 13 milions de pessetes
destinada a campanyes que permetin fer efectiu tot el que he dit
anteriorment. 

En definitiva, i com he anunciat inicialment, la secció 18
presenta per l'any 2000 un pressupost de 3.160.871.421 pessetes,
la qual cosa representa un increment del 16,8% en relació a
l'exercici 99. Si tenim en compte que els capítols que presenten
un major increment són els capítols d'inversions, el 6 amb un
20,5%, i el 7 amb un 168,8% de creixement, això demostra
l'esforç del Govern de progrés per tal de millorar la salut dels
ciutadans de les Illes Balears.

Per altra banda presentaré conjuntament la secció 74, relativa
al Servei Balear de la Salut, i les xifres globals del pressupost de
l'empresa pública Gestió Sanitària de Mallorca, Gesma. En
primer lloc, el pressupost del Serbasa per l'any 2000 serà de
4.543.522.146 pessetes, la qual cosa representa un increment del
5,5% respecte del pressupost per l'any 99. Aquest pressupost es
desglossa de la següent manera: al capítol 1 2.565.916.135 -l'any
99 fou de 2.687.067.700-, que representa una disminució del
4,5%. Al capítol 2 22.058.000 pessetes, al capítol 4
1.441.948.011 pessetes, al capítol 6 23.600.000 pessetes, que
aquí hi ha una notable diferència en relació al que estava
pressupostat l'any 99, que fou de 62.401.000, perquè a l'any 99
estaven pressupostats els 50 milions de l'hospital d'Inca. Aquí sí
que entraré ja a explicar per què no pressupostam l'hospital
d'Inca, i com vostè ha dit sí pressupostam el programa del PAC
mòbil. L'hospital d'Inca no el pressupostam perquè és voluntat
d'aquest parlament no canviar de jaqueta segons convé als grups
parlamentaris i a les polítiques parlamentàries de cada partit. Cal
recordar que la proposició no de llei número 3217/97, del
31.10.97, i per unanimitat en aquesta parlament fou aprovat
totalment que l'hospital d'Inca fos pagat totalment per l'Insalud.
El 2 de novembre del 99 la proposició no de llei es va repetir en
el número 3032/99, fou també aprovat que la finançació fos
totalment a càrrec de l'hospital d'Inca. Què vol dir això? Això vol
dir, Sra. Estaràs, que aquí no ens canviam de jaqueta segons toca
l'any 97 o l'any 98, a punt de començar una precampanya
electoral, que convenia tenir fotos i papers, sinó que aquí
continuam mantenint que som una comunitat que estam a la coa
d'aquest tren de la sanitat, i ho dic ben clar i ben alt: Som el
darrer furgó del tren de la sanitat d'aquest Estat espanyol, darrera
nosaltres no hi ha ni una sola comunitat que tengui pessetes per
habitant més baixa que nosaltres. No és de rebut, Sra. Estaràs,
que una comunitat tan infravalorada com aquesta nostra, hagi de
fer front a aquestes despeses de 250 milions, o de 500, que per a
una institució com l'Insalud no és més que una menudesa.

Pel que fa a Gesma..., bé, aquí al capítol 8, no sé si ho he dit,
ho repetiré, hem pressupostat enguany 390 milions de pessetes,
mentre que al 99, Sra. Estaràs, vostès pressupostaven zero. Què
passava amb això? Doncs passava que quan arribava el mes
d'octubre, i clar els treballadors no es poden quedar sense cobrar,
s'havia de fer una aportació patrimonial de pressa i corrents,
perquè vostès no ho havien previst, o no ho volien preveure,
d'uns 400 milions de pessetes per fer front a les despeses de la

xarxa de Gesma. Nosaltres som realistes i en aquest capítol
hem pressupostat uns 390 milions.

Pel que fa a Gesma, el seu pressupost global és de
4.255.948.011 pessetes, amb el següent desglossament: al
capítol 1 2.691.948.011 pessetes; aquí hi ha una diferència
respecte a l'any 99, que pressupostaren 2.262.351.000. En
aquest capítol s'ha de dir que s'ha laboralitzat part del
personal, i han passat a Gesma, explicació que fa a
l'increment al capítol 1. Al capítol 2 hi ha 1.464 milions,
que és la mateixa quantitat que vostès a l'any anterior; i al
capítol 6 una partida de 100 milions de pessetes. L'objectiu
del pressupost de Serbasa i de Gesma és actualitzar i
optimitzar la gestió de la xarxa hospitalària. En aquest cas,
Sra. Estaràs, contestar-li que a cinc mesos d'assolir el
Govern la nostra idea és anar de mica en mica i de forma
tranquil•la potenciar el Serbasa, i que Gesma vagi prenent
el paper que li pertoca, però no voldrà que una vegada
assolit el Govern, de cop i volta esborrem Gesma del mapa
sanitari. En aquest sentit, reb una menció especial l'Hospital
Psiquiàtric en el quan durant l'any 2000 s'invertiran 150
milions de pessetes, operació que ja ha estat aval•lada pel
Consell de Govern del dia 29 d'octubre del 99, fent un
préstec de la comunitat autònoma per a millorar l'estat en el
qual l'hem trobat. Aquí cal remarcar que la gerència de
Gesma es va sentir afortunadament sorpresa, perquè duia
dos anys, Sra. Estaràs, reclamant aquest préstec, que
nosaltres des de finals de juliol a l'octubre vàrem
aconseguir, i vostès en dos anys no ho varen fer.

En aquesta Conselleria de Sanitat i Consum partim en
part de la continuïtat de partides d'anteriors pressuposts,
però entenem que la millora en la gestió, i evitant
maquillatges d'estructures pressupostàries, aconseguirem els
objectius que ens hem marcat. Per exemple, quan parl de
maquillatges, especialment en el capítol 2, ens hem trobat
que era un capítol que estava infrapressupostat, a l'inici, per
la qual cosa després l'havíem d'ampliar el crèdit, perquè el
capítol 2 s'havia exhaurit. Per exemple, en el programa de
promoció de la salut al capítol 2 del 99 vostès
pressupostaven 24 milions, però al mes de maig el crèdit
definitiu fou de 81 milions. Això, Sra. Estaràs, és trampa, o
operació maquillatge, o el que li vulgui dir. El capítol 2
finalitzava multiplicat per més de 3 el valor inicial.
Nosaltres hem incrementat el capítol 2 degut a la mala
pressupostació que hem trobat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, a aquestes hores tots estam cansats,
però per favor guardin bones formes.

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

Bé, quant a les preguntes que m'ha demanat, n'hi he
contestat algunes. Quant si a Serbasa hi ha disputes entre
Esquerra Unida i el PSIB-PSOE, dir-li per a la seva
tranquil•litat, Sra. Rosa Estaràs, que no hi ha cap guerra, no
tenim cap tema personal ni res que se li sembli. Tenim una
relació molt bona. I quant al que serà l'Hospital Psiquiàtric,
la disgregació, que em sembla que vostè ha utilitzat
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aquestes paraules, dir-li que farem que efectivament el
subdirector passi a tenir categoria de direcció psiquiàtric, la qual
cosa he de dir-li, perquè es reconforti, dir-li que el Grup
d'Esquerra Unida està completament d'acord, i no hi ha cap tipus,
com he dit, de guerra freda.

En el cas de la fundació de banc i teixits, dir-li i explicar-li,
Sra. Estaràs, que com a fundació no té res a veure amb una
fundació d'un hospital. Una fundació de banc i teixits és una cosa
ben diferent, perquè hi ha molt poca gent que hi treballa i no té
res a veure per què s'hagi de dissoldre, per la qual cosa de
moment no tenim cap intenció que això sigui així.

Bé, i quant a les afirmacions personals, que el Sr. Pomar i el
Sr. Marquès, i no sé quantes coses més, vostè ha dit que no hi ha
entesa, i que si el Sr. Pomar va ser la mà dreta, també cal
recordar-li que va ser la mà dreta del Sr. Cabrer, que si jo mal no
record estava a les files del Partit Popular, i aleshores recordar-li
que no tenim cap tipus de prejudici, ni perseguim ideològicament
ningú. O sia, que el Sr. Pomar és independent, és un bon
professional, i per això el tenim al nostre equip.

No sé si m'hauré deixat qualque cosa, però aquestes, senyores
i senyors diputats, són les línies principals dels pressuposts de la
Conselleria de Sanitat i Consum, Serbasa i Gesma. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per torn de rèplica la Sra. Estaràs té
temps per cinc minuts.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Gràcies, Sr. President. No sé molt bé com he d'afrontar
aquesta intervenció, jo vull ser absolutament respectuosa amb la
consellera de Sanitat, fins i tot vull ser carinyosa, però m'ho ha
posat molt difícil. La consellera de Sanitat avui ens ha fet un
recordatori dels programes, no sé, ha repetit; quan vàrem anar a
comissió resulta que duia el debat preparat de la gestió de la seva
conselleria. Aquesta diputada li va dir "Sra. Consellera, estam en
el debat de pressuposts, parli'm de números, perquè em parla del
mateix que em va parlar el setembre, del que faria aquests quatre
anys". No vaig aconseguir que em parlàs de números; i ara
endarrerida ve i em parla de números, i m'ha fet un recordatori
dels programes que hi ha dins Sanitat, del programa 4111, 4122,
4131, 4132, 4133, 4432, els programes de Serbasa i de Gesma
com si no els hagués llegit. Jo, Sra. Consellera, com que no
tengut temps d'apuntar-ho, per favor, torni-ho a repetir tot;
tornarem a saber el pressupost del 99, el del 2000. Va un poquet
endarrerida, aquest debat era el de comissió, vostè ara aquí ha dit
el que s'havia pressupostat el 99 i el 2000, i aquesta fase està
superada. Jo crec que li ha passat això, perquè vostè llegia, i no
m'ha contestat pràcticament a res del que jo li he demanat; i ha
fet un debat que hauria d'haver fet fa 20 dies.

Bé, això passa quan un llegeix els temes, o quan un no se'ls
duu prou treballats o elaborats. No sé molt bé què li he de dir,
però aniré al fil de la meva intervenció, i sí vull posar en tela de
judici que m'és difícil fer un debat sense que vostè s'ofengui, que
s'ofèn amb una certa facilitat, és molt susceptible; però és que
quan els diputats del Grup Popular, i fins i tot qualque diputat
dels escons de la meva esquerra sentia la seva intervenció,
estàvem un poquet admirats d'aquesta intervenció. En fi, com a
recordatori està bé, però era una fase que s'hauria d'haver fet a
comissió.

Anirem per parts, de totes maneres entrarem en debat, a
veure si tenc millor sort a la contrarèplica. En primer lloc
vostè diu que hi ha un canvi de l'anterior pressupost. Aquest
pressupost pràcticament és tan igual que fins i tot han copiat
les memòries, i difereix un programa de l'altre molt poc. El
que ha canviat és la manera d'interpretar i de defensar el
pressupost, i el que després s'ha dit oralment. Per escrit és
pràcticament el mateix; és el contingut que se li ha donat.
Vostè a les comissions i en premsa és molt afeccionada a
dir: "canviarem el Pla de salut. El PP? horrorós",
"canviarem el Pla de salut mental; el PP? horrorós",
"canviarem el Pla de drogues" -això no ho ha dit tant vostè
com la Sra. Caro-, però "el PP, horrorós", "el Pla de sida, el
PP, horrorós", "aumento de recién nacidos con sida en
Baleares, això és per la mala gestió del PP, que no va
informar molt", "centres de salut, política sectària que va fer
el PP", "control sanitari, no ho va fer bé", "sanitat, a la cola
de la sanidad"; i, Sra. Consellera, és un sistema dolent, sé
cert que deguérem fer qualque cosa no ben feta, però sé cert
que és impossible que de tot el dolent tenguem la culpa, i no
tenguem cap enhorabona d'allò bo. És una política que vostè
segueix assíduament, i jo li aconsell que no vagi per aquest
camí, perquè no li anirà bé; però sí dir-li bàsicament vàries
coses:

El Pla de salut no està pressupostat a aquest pressupost.
L'enquesta de salut me l'ha explicada, jo sé en què
consisteix, aquest conveni que tenen amb la Universitat,
però la meva pregunta era on estava pressupostat el
programa, no m'ho ha dit. El Pla de salut mental no m'ha dit
on està pressupostat, aquests 150 milions, que a més hi ha
una esmena parcial que supòs que aprovaran, no m'ha dit on
queda reflectida en aquest pressupost, no m'ha dit on està el
pressupost del Pla de la sida, no m'ha dit on està el
pressupost del que seria el Pla de drogues; m'ha explicat
aquest descens dels 4 milions de capítol 1, però no m'ha
explicat res en relació a aquests temes. M'ha fet una
explicació d'Inca que és poc manco surrealista. Després
d'aquesta proposició no de llei de l'any 97 han corrido ríos
de tinta, i en aquest parlament se n'ha aprovat una molt
recent, on vostès es comprometien a aprovar i a
pressupostar el que fes falta per no aturar aquesta
construcció. Però ni tan sols me n'aniré a la proposició no de
llei, me n'aniré a les seves paraules de dia 4 de novembre,
a la Comissió de Pressuposts, on vostè va dir -pàgina 212
del boletín d'aquest parlament- "el Sr. Rotger sap que
traurem els doblers quan faci falta, les quantitats aniran
pressupostades, i ho farem quan faci falta. El Sr. Rotger ho
sap"; amb la qual cosa jo ara ja estic, no sé l'expressió que
hauria d'emprar, però ve aquí, i diu -què m'ha dit?- "no som
chaqueteros", m'ha vengut a dir, "perquè nosaltres siguem
fidels als acords parlamentaris", però després em diu d'un
acord del 97, però després, dia 4 de novembre, resulta que
vostè diu que ho pagarà; ara diu que no ho pagarà perquè no
són chaqueteros, però hi ha proposicions no de llei que
diuen el contrari. Jo crec que li convendria més pujar a
aquesta tribuna i dir "no ho pressupostam perquè no ens
dóna la reial gana, no ens dóna la gana pressupostar Inca",
vostès se'n van a Madrid i tenen reunions dient "com que la
Bíblia diu que no podem pressupostar Inca, però després
pagarem no se què del manteniment". Però digui-ho, perquè
no té cap criteri raonable per dir que no, i no em parli de
coherències de l'any 97 ni d'acords, perquè dia 4 de
novembre vostè va dir tot el contrari.

També el tema dels PAC és difícil d'explicar, Sra.
Consellera, jo li vaig treure a Comissió un document, i vostè
va creure que jo ho havia tret d'una manera poc oficial, i és
que jo no ho vaig treure de la seva conselleria, jo ho vaig
aconseguir a través de l'Insalud, perquè els seus
col•laboradors, que se suposa que ha de tenir confiança en
ells, ho varen fer arribar als serveis d'atenció primària, i els
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serveis d'atenció primària a l'Insalud, i a través d'aquesta via em
va arribar, perquè com a diputada de l'oposició estic en contacta
amb tota aquella informació que jo puc. I vostè es va enfadar,
però el problema és que vostè com a consellera no hauria d'haver
permès mai que això s'escrivís a la seva conselleria, i deia la
vertadera realitat dels PAC. En aquest document deia "es crearà
un servei d'atenció domiciliària urgent a tots els pobles de les
Illes", i deia "és important que no es tracti d'un servei aïllat de la
resta del sistema, i que per tant, tot i que ha de quedar clar que la
iniciativa és del Govern de les Illes, s'ha de coordinar, no queda
altre remei amb els serveis de l'Insalud". Això ho deia al mig de
l'informe i la pàgina final no té rebuig, la pàgina final deia: "No
obstant això, la necessitat de comptar amb el servei de forma
immediata i l'interès en què es percebi com una millora emanada
per decisió del govern de progrés i no de l'Insalud, farà que
financem aquesta proposta".

Jo he estat consellera un parell d'anys i jo crec que no hagués
escrit mai això. Potser seria legítim que ho pensàs, però vostè no
pot escriure o no pot autoritzar que un document surti de la seva
conselleria que diu que donen suport a un servei perquè es volen
penjar unes medalles, perquè volen que es valori com a una
iniciativa del pacte de progrés, perquè després tot allò que pugui
dir, maldament vostè n'estigui convençuda, cau pel seu propi pes
davant aquest document que, li repetesc, he aconseguit a través
de les vies normals de l'Insalud perquè el seu departament el va
donar a l'Insalud. Cras error escriure-ho, però cras error, a sobre,
dur-ho a l'Insalud i pràcticament no hi ha cap metge que no
conegui aquest document.

En relació a allò que vostè em diu que som la cua de les
inversions de l'Estat espanyol, Sra. Consellera, el Partit Socialista
ha governat 13 anys a l'Estat espanyol. Efectivament el Sr.
González ens va deixar a la cua de la sanitat, així estam, i ha
hagut de ser un govern de José María Aznar, com és palpable, el
que ha hagut de fer tota una sèrie de millores. Supòs que vostè
sap que hi ha prevists més de 23.000 milions d'aquí a l'any 2003,
que ara pràcticament han pujat a 25.000 perquè les reformes de
Son Dureta han passat de 8.000 a 11 milions. Vostè sap que s'ha
de fer el centre de salut de Santa Eulàlia per 75 milions per part
de l'Estat, s'ha de fer la segona fase de Son Dureta, d'11.000
milions, el Palma II, l'Hospital d'Inca, que l'Estat ja ha fet una
passa endavant, l'heliport, l'ampliació d'Eivissa, l'Hospital
General de Maó que, per cert, ahir ja es va fer tota l'adjudicació
per redactar el projecte d'obres, l'hospital de dia de Ciutadella,
etc., etc., el que suma poc més o manco 25.000 milions. Després
d'invertir això en aquests quatre anys a l'Insalud, ens col•locam
capdavanters en el que serà despesa sanitària per habitant i
podrem eliminar aquest greuge comparatiu que es va produir en
aquesta comunitat durant els 13 anys, perquè no oblidi que quan
estam a la cua de la sanitat no es produeix ni en un any, ni en
dos, ni en tres, és una situació que es produeix després de molts
d'anys i hem de mirar al passat, com va dir el  nostre president,
una frase que a mi em va agradar molt, el president del Govern:
que hem de saber d'on venim, on som i allà on anam. Venim d'un
govern de Felipe González, som -fa tres anys i busques- a un
govern de José María Aznar, i anam a ser capdavanters en sanitat
gràcies a aquest canvi de política.

Per tant, no ens digui que no és de rebut que no tenguem
aquesta sanitat, ho compartesc amb vostè, però aquí hi ha un
responsable, que és el Partit Socialista Obrer Espanyol. Em sap
greu que els bancs de l'esquerra facin renou, perquè constatam
realitats; es poden discutir les valoracions, però mai els fets, i
aquesta situació no es produeix ni en un any, ni en dos, ni en tres,
sinó que es produeix en un espai de temps molt més llarg que són
els anys del Govern socialista.

En relació a Gesma, em demostra que vostè du un embull en
el que serien els models de gestió. I quan em diu que el Banc de

sang no és el mateix que la Fundació de Manacor, vostè
necessita una classe intensiva jurídica. Les fundacions és
igual si són grosses o petites, és igual si una fundació és del
Banc de teixits i té 10 persones o si una fundació és de
l'Hospital de Manacor i en té 300; el règim de les
fundacions -i la veritat és que valdria la pena que s'ho miràs-
és un règim que es regula per la Llei 30 de 1994, que és el
règim que s'empara en les fundacions; té una figura que és
el patronat, a unes fundacions més petites, les altres més
grosses; té una fundació que és el protectorat, que sol fer el
Govern de les Illes; té un registre..., amb la qual cosa el
règim jurídic, el règim estatutari, la capacitat per fundar, el
contingut mínim dels estatuts, els òrgans de govern, el
personal, el règim econòmic pressupostari, la contractació...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, Sra. Estaràs, vagi acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sí, vaig acabant Sr. President.

...és exactament igual, perquè el règim jurídic és igual,
amb la qual cosa és un absurd jurídic dir que la Fundació
del Banc de sang sí, i de teixits, perquè és petita i la de
Manacor és grossa. Sra. Consellera, estudiï el tema
jurídicament perquè és igual si és petita o si és grossa. Al
final és el mateix. Una cadira petita i una cadira grossa, al
final les dues són cadires; idò això és exactament igual: són
les mateixes fundacions, es regeixen per una llei, és la
mateixa llei i és el mateix règim jurídic, amb la qual cosa sí
que li aconsell que reconsideri el tema quant a model de
gestió.

Però vull fer-li notar una contradicció. Josep Cunill, el
que ha estat nomenat gerent d'aquest banc de sang i teixits,
era el que deia que s'havia d'anul•lar el banc de teixits i
considerava que era un gran error, i ara és gerent, i la meva
pregunta és: Aquest gerent que abans de ser gerent deia que
s'havia d'anul•lar aquesta fundació, l'anul•laran o no?

El  mateix que Gesma. Vostè em diu que a poc a poc
Comissions Obreres, UGT i el mateix PSOE, partit al qual
vostè, de manera independent, pertany, han anunciat
reiterades vegades que Gesma era un nyap i que Gesma
s'havia de tancar i que no acceptarien mai una gestió de
serveis públics sota una perspectiva privada i sota un règim
privat. No obstant això, la memòria dels pressuposts...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, ha d'anar acabant.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Vaig acabant. A la memòria de pressuposts vostè no tan
sols manté Gesma sinó que diu que és un modelo de gestión
moderno y eficaz, amb la qual cosa aquí les seves
contradiccions. M'ha dit que em reconforti amb el tema del
Psiquiàtric i de Gesma, jo estic reconfortada fa molta
estona. La que crec que s'ha de reconfortar -i em permetrà
afectuosament- és vostè, perquè té un equip de
col•laboradors que jo crec que vostè no controla i que entren
en contradiccions. El Sr. Pomar va fer feina per al Sr.
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Cabrer i per això el Sr. Pomar pregona o va pregonar amb el Sr.
Cabrer un model de fundació pública com era Manacor, i ara
vostè diu tot el contrari. El Sr. Marquès, el seu col•laborador,
també va fer feina amb nosaltres i va dir que es pagàs la meitat
de molts d'hospitals d'Espanya, i ara vostè vol fer dir al Sr.
Marquès que a Inca no es pot pagar. El seu equip té moltes
contradiccions perquè va fer molta feina amb nosaltres,
predicaven una cosa, jo crec que de cor continuen predicant el
mateix, però de cap vostè dóna les ordres i entren en una
contradicció flagrant en tots els temes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs. Sra. Consellera de Sanitat i Consum té
la paraula per contrareplicar.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, no hi ha
més sord que aquell que no vol sentir. A mi també, quan
l'escoltava ja la primera vegada, Sra. Estaràs, em recordava quan
vaig presentar en comissió el pressupost. Vostè tampoc ha dit res
de nou, sinó que s'ha anat repetint una vegada i una altra, i
aquesta segona vegada ha fet exactament el mateix. Estam a
pressupostos, i vostè sembla que ha fet una interpel•lació. 

Quant a allò que la preocupa tant del fet que no pot entendre
d'on traurem els doblers d'Inca, vostè està molt preocupada,
perquè tant aquesta consellera com el president s'han traslladat
a Inca i els han fet saber que treurem el doblers d'allà on sigui,
perquè això, Sra. Estaràs, que vostè té tanta experiència i que ha
corregut per tantes bandes, per Presidència, per conselleries i tal,
vostè ha de saber, per exemple, que l'any 99 vostès no varen
pressupostar per a aquesta comunitat autònoma ni una sola
pesseta per a la campanya de vacunació, no varen treure ni una
sola pesseta, però el mes de maig es varen desprendre amb els
136 milions, quasi, que feien falta i els varen treure. Amb això
què vull dir, Sra. Estaràs?, que si fan falta 50, 100, 250, jo no em
contradic ni entr en cap contradicció amb mi mateixa, ni amb cap
dels meus col•laboradors, ni amb el meu president, i vostè el que
passa és que no em vol escoltar. Nosaltres treurem els doblers
igual que vostès els varen treure, exactament igual, per a una
campanya tan important -repetesc- com és la campanya de
vacunació.

Per exemple, en el cas de la meva conselleria, vostès l'any 99
varen pressupostar, de despeses corrents, 175.982.450. Això va
ser l'inici, Sra. Estaràs; vol que li digui en què varen acabar?,
acabaren el pressupost de crèdit definitiu amb 250 milions, o
sigui, l'execució del pressupost -vostè que braveja tant de tanta
experiència- li he de recordar que es varen desviar un 42,8%, o
sigui, que vostès varen treure de qualque banda aquests doblers.
No se senti tan aclaparada, o tan preocupada, o totes les coses i
els adjectius que vostè va dient perquè, Sra. Estaràs, nosaltres,
l'Hospital d'Inca no rebrà per part nostra cap tipus de retard,

perquè 250 milions, i li he posat un parell d'exemples, els
treurem quan facin falta.

El primer que han de fer és posar-se bé les idees perquè
aquesta senyora, cada vegada que li han demanat informació
de quines eren les passes a fer quant a l'Hospital d'Inca, no
ha trigat ni un sol dia, i aquí hi ha testimonis, a volta de
correu jo he tornat tota la informació a la persona que me la
demanava, mentre que no es pot dir el mateix per part de
l'Insalud. Per part de l'Insalud i segons tenc entès, en els
retalls de premsa, en el darrer ple, a corre-cuita, li vàrem
haver d'enviar un fax, de pressa i a tot córrer, sobre quants
metres feien falta per fer l'hospital d'Inca, i a hores d'ara
encara no han resolt aquest tema, no l'han resolt, però tenen
mala sort perquè a Menorca també els passa el mateix que
a vostè, els fa falta un trosset de solar, però ells, i avui surt
en el diari Balears, ja han licitat les obres, ja les han donades
a una empresa catalana, ja tenen la partida pressupostària,
ja ho tenen tot, i vostès encara, en aquest cas d'Inca,
continuen sense saber què fer, i no és perquè aquesta
persona que és aquí davant vostès s'hi hagi endarrerit el més
mínim, a l'inrevés, els ha donat tota la informació, tant de
forma oficial com de forma particular, quan se m'ha
demanada.

Bé. Vostè diu i sempre veu que jo em repetesc, però és
que vostè no se n'adona, vostè només em deu llegir, a mi,
però no es llegeix, a vostè. Vostè diu que des de l'any 92 tal,
que el Sr. Felipe González, que el Sr. José María Aznar és
tan bon al•lot i que ens donarà 25.000 milions de pessetes,
doncs bé, Sra. Estaràs, si el Sr. José María Aznar és tan bon
al•lot, tan generós i tantes coses, per què no ens dóna els
500 milions de pessetes?, què suposa per al Sr. José María
Aznar, devora es pressupostos que manegen, 500 milions de
pessetes, expliqui-m'ho, perquè, la veritat no ho puc
entendre, això?, perquè per a aquesta comunitat, en què
tenim un finançament deficitari, 500 milions de pessetes, i
vostè, que té tanta experiència, ho hauria de saber, suposa
moltíssim, mentre que per al Govern centra això no són més
que menuts, Sra. Estaràs.

(Remor de veus)

Després... És que no en dóna una, Sra. Estaràs. Em diu...

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, guardin les bones formes. A mi, que
també som nou, m'havien dit que els debats nocturn eren
més ràpids, per tant...

(Rialles)

...guardin les bones formes. No, no...
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LA SRA. CONSELLERA DE SANITAT I CONSUM (Aina
Salom i Soler):

Sra. Estaràs, vostè em diu que el paperet que em va mostrar
a la comissió de pressupostos el va treure de l'ordinador de la
conselleria. Què hi va d'errada! Sap d'on va sortir aquest paper?
Va sortir de l'ordinador personal, del de casa seva, del Sr. Pomar,
i en aquesta terra, en temps del Sr. Cabrer, en temps de Sr.
Marquès, en temps del Sr. Pomar, sempre hi havia hagut, encara
que fossin de signes diferents, una bona relació particular quant
a correu intern, es podia parlar, es podien fer convenis, es podien
intercanviar idees, però mai, mai, mai un paper, un fax que
s'havia enviat de forma directa a una persona amb la qual hi
havia converses, i no ho hem negat mai, Sra. Estaràs, mai no hem
negat que teníem converses amb l'Insalud, però d'aquí, Sra.
Estaràs, que vostè, a la comissió de pressupostos, tragués el
paperet que li havia passat, de forma fraudulenta, perquè no era
el cas, perquè per què l'hi havia de passar, a vostè, el senyor de
l'Insalud?, això m'ho hauria d'explicar, vostè m'ho hauria
d'explicar, això. Jo tenc entès que el camí que vostès varen fer,
els senyors de l'Insalud i vostè mateixa, no era d'allò més
correcte, no era d'allò més correcte, Sra. Estaràs.

Bé, quant a les converses que vostè em diu, tira tira, passa a
passa, que fem demagògia, que hi ha molta demagògia en aquest
discurs, que hi ha molta repetició i altres coses, jo li he de dir,
Sra. Estaràs, que potser políticament, en llenguatge políticament
correcte, en diguem demagògia però per a mi, i en bon mallorquí,
Sra. Estaràs, vostè només em ve amb coverbos.

Res més. Moltes gràcies.

(Aplaudiments a un sector de la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera de Sanitat. Passam, a continuació, al
torn de fixació de posicions. Grups que no hagin intervengut i
que vulguin intervenir? Sr. Buele, del Grup PSM-Entesa
Nacionalista, té la paraula per cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats.

En representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, volem fixar la nostra posició davant aquesta
esmena a la totalitat que presenta el Grup Parlamentari Popular,
que afecta la secció 18, de la Conselleria de Sanitat i Consum; la
secció 74, del Servei Balear de Salut, i la secció 89, Gestió
Sanitària de Mallorca, a la qual han presentat tres esmenes.

Hem intentat escoltar amb deteniment i atenció totes dues
intervencions, tant la que afecta la diputada representant del
Grup Parlamentari Popular com la que afecta la consellera de
Sanitat. Hem intentat escoltar amb atenció perquè creim que
estam davant un tema que és molt delicat i que seria una
vertadera llàstima que aquest Parlament el tractàs d'una manera
excessivament superficial, atès que estam al•ludint al projecte de
pressuposts d'una secció, d'un departament, d'una conselleria que
té molt a veure amb la salut de la ciutadania i per ventura això en
un debat parlamentari pot romandre una miqueta al marge,
sobretot quan la representant del Grup Parlamentari Popular

sembla que ha pujat aquí dalt a donar lliçons magistrals
sobre allò que ha de fer aquell que governa ara, de les quals
hem de dir que són purament verbals però que m's valdria
que anassin precedides d'altres lliçons molt més pràctiques,
de les quals poguessin prendre exemple aquells que ara
governen i no que haguéssim de refer tots els mals guisats
que ells han fet durant aquests setze anys.

Aleshores, per a nosaltres, ens hauria anat molt bé que
allò que presentava la representant del Grup Parlamentari
Popular ens donàs llum respecte de millorar aquest
pressupost que presenta el Govern de les Illes Balears a
través de la Conselleria de Sanitat.

Però si féssim cas a les propostes que ens està fent,
nosaltres estam descobrint que, més que millorar-lo,
l'empitjoraríem per tant, no hi podrem dir que sí, sinó que
l'haurem de rebutjar. Motius, molt clars, n'hi ha alguns que
són claríssims.

La representant del Grup Parlamentari Popular es
demanava on hi ha els plans de tal i tal assumpte? Una de
dues, o no hem après a llegir aquests pressuposts, aquest
projecte de pressuposts, o hem de descobrir que tot aquest
pressupost de la Conselleria de Sanitat és un pla. És un pla
que té unes consignacions pressupostàries, per exemple, a
la secció 18, que permeten dur a terme noves actuacions
relatives a les competències que li són més pròpies. És un
pla referit a la secció 74 perquè tot el que es projecta
respecte del Servei Balear de Salut creim que respon molt
millor, que no fins ara, a les necessitats sanitàries de les
nostres illes. I és un pla perquè, pel que fa referència a la
secció 89, dedicada a Gesma, creim que adscriu sota la
responsabilitat d'altres àrees d'aquest Govern temes que des
del Partit Popular voldrien que fossin atesos des de Sanitat.

En definitiva, per a nosaltres, la promoció de la salut de
la ciutadania, amb aquest projecte de pressupost que se'ns
ha presentat des de la Conselleria de Sanitat, queda
resituada com un element clar en la política d'aquest Govern
de les Illes Balears.

Creim, compartim, compartim, amb la consellera de
Sanitat l'afirmació segons la qual les Illes Balears, en
matèria sanitària, hi han estat maltractades. No ens fixam
tant en qui governava l'Estat com en qui governa i
governava aquestes Illes Balears, mai no es perd l'aigua per
u forat. A qui governa aquestes illes i les sap governar bé,
toca, li pertoca saber negociar de tal manera que els recursos
que són imprescindibles, necessaris per a aquesta comunitat,
hi arribin i, si no, que mobilitzi la ciutadania perquè aquests
recursos hi arribin, no que es quedi amb les mans fermades
i dient: no em donen res, no em donen res.

Amb aquests pressuposts creim que s'atèn la
modernització del servei de salut públic, amb uns centres,
com ha dit la consellera, ben equipats i dignes, apuntam a
tenir-los i intentam fixar un sistema nou que no gravi els
municipis i que no comprometi legislatures futures en un
sentit negatiu.

Per tot això, hem de rebutjar l'esmena a la totalitat que
presenta el Grup Parlamentari Popular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Gràcies, Sr. Buele. El Sr. Gascon, diputat Sr. Gascon, en nom
del Grup Parlamentari Socialista, té la paraula per cinc minuts
per a fixació de posició.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President.

En nom del Grup Socialista, per manifestar que no donarem
suport a aquesta esmena a la totalitat, atès que, Sra. Consellera,
encara que pensam que és un pressupost millorable, és diferent
del dels anys anterior i, sens dubte, millor.

Ha augmentat, d'entrada, gairebé el 15% el pressupost total
de la conselleria.

El capítol 7, per a obres de construcció de centres de salut,
augmenta el 169%.

I una bona notícia, que és el que ha demanat el nostre grup
des de fa quatre anys, i el Sr. Jaén ho sap, nosaltres, en aquest
Parlament, i altres grups també, hi hem demanat que desaparegui
el Pla 10, el Pla 10, que grava d'una manera important els
ajuntaments; amb aquest nou pla, que reduirà a tres anys
l'endeutament dels ajuntaments, pensam que és molt més
assequible la construcció de centres sanitaris. És evident que es
manté el pagament d'aquells que ja hi ha compromesos pel
Govern anterior, però és una bona empenta per als centres
sanitaris.

Respecte al programa de promoció de la salut, hi ha un
augment de 250 milions, i hem de dir que nosaltres no estam
d'acord amb el que s'ha dit i s'ha demanat amb una esmena que
veurem després, que aquest programa es transfereixi als consells
insulars, com es demana a una esmena del PP. Creim que la
promoció de la salut, el pla de salut és el pla conjunt de les tres
illes. Altra cosa és que des dels consells es facin accions
concretes i coordinades amb el Govern sobre la matèria de salut,
les quals fins ara no s'han fet mai.

Així, el Consell Insular de Menorca té ja una unitat de
promoció de la salut i fa pocs dies es va acordar amb el Govern
l'ampliació del registre del càncer a Menorca, que fins ara era tan
sols hospitalari per part de l'Insalud, sense implicació del Govern
ni del consell; ara serà de tot l'illa, amb una partida del Govern,
qui mai no hi havia posat un duro, com havíem dit abans, i tan
sols es limitava a actuar a Mallorca.

Es posa en marxa un nou registre de vacunes.

I per fi l'Institut de Ciències de la Salut, encara nonat.

Tot això són accions del pla de salut, però, Sr. Consellera,
nosaltres li demanam que en el futur surti especificat en els
pressupostos, així ho han fet sempre, any rera any, i ho farem ara
també; així és més fàcil fer-ne el seguiment i comprovar la
dedicació pressupostària al pla.

Parlant del pla de salut, no podem deixar de banda parlar de
l'enquesta. Des d'aquesta tribuna, durant quatre anys, hem
demanat una enquesta de salut, sempre s'ha rebutjat, excepte una
vegada, l'any 97, cinc milions de pessetes, els quals no s'hi van
emprar. Se'ns va dir en aquell moment que, les enquestes, les feia
el Govern central i eren de franc. Bé, ara el Govern ens ha dit
que farà una enquesta, a més, amb la col•laboració dels consells
insulars, cosa que farà que sigui una enquesta més ampla i així

es podran detectar peculiaritats a cada illa, i amb un cost
zero, com vostè ha manifestat.

Respecte d'Inca, ja se n'ha parlat molt. Nosaltres
entenem que no hi hagi partida per als pressupostos de l'any
2000, perquè així es va aprovar en aquesta cambra. S'ha de
negociar amb Insalud el protocol signat el passat octubre,
però també volem dir-li que es va aprovar aquí que la
comunitat autònoma podria avançar els doblers per a la
construcció de l'hospital. Nosaltres no volem de cap manera
que es retardi la construcció de l'hospital per culpa del
govern, i sabem que no serà així. Han de negociar amb el
Govern central, però sempre es va aprovar aquí que, si no,
el Govern balear avançaria els doblers, i així es farà.
Entenem que no hi hagi partida, ha passat altres vegades,
vostè ho ha dit i és cert, altres vegades no hi ha hagut
partida i després n'han aparegut, però volem que ens indiqui
que és així.

Respecte de Gesma, vostè saben, els diputats, que
nosaltres sempre ens hem manifestat en contra de Gesma,
habitualment, i continuam dient que estam en contra de
Gesma. Nosaltres creim que, quan es va fer la llei de
Serbasa, l'únic article que es va desenvolupar va ser l'article
que donava peu a Gesma i, per tant, a la "privatització" de
la sanitat, a la possible privatització. Nosaltres pensam que
la separació del psiquiàtric, en primer lloc, de Gesma,
posteriorment, l'estudi que s'ha de fer, sociosanitari, sobre
si l'Hospital General i el Joan March s'empren, com dic,
com a sociosanitaris, amb el transvasament del personal del
General al Palma II, llavors Gesma no tindrà raó de ser, i
Gesma desapareixerà, no serà dinamitada, com deia el Sr
Fiol abans que jo volia fer, però morirà d'inanició.

I per últim, Sr. President, vull fer dues puntualitzacions,
perquè és de justícia, i vull recordar que quan el Sr. Castillo
va participar en la fundació ja no era el director territorial,
ell no va ser mai director territorial quan es feia una
fundació, ell va ser nomenat pel Sr. Cabrer, i el Sr.
Marquès, com ha dit vostè, Sra. Estaràs, no hi va treballar
mai, va treballar sempre amb el Partit Socialista, supòs que
s'ha equivocat, ha dit que havia treballat amb vostès, supòs
que s'ha equivocat.

Respecte del Sr. Pomar, he de dir que sí que ell va
treballar com a càrrec de confiança amb el Sr. Cabrer i
pensam que va fer una gran tasca, i es podria demanar per
què el Sr. Rodrigo Dosantos el va comiadar.

Gràcies.

(Aldarull a la sala).

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Sr. President, hi ha hagut al•lusions a la meva persona i
voldria contestar. Havia de fixar posició i s'ha dirigit a
aquesta diputada, i tenc dret a...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Estaràs, no ha estat qüestionada (...).

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:
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Era un torn de fixació de posició i no ha estat així, Sr.
President. M'ha al•ludit directament.

EL SR. PRESIDENT:

Prenc nota de la seva protesta però no li don un torn per
al•lusions.

LA SRA. ESTARÀS I FERRAGUT:

Que consti en acta la meva protesta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Estaràs.

Substanciat el debat número 15, passam al número 16. És un
debat de globalitat; resta de les esmenes del número 15;
programa 4111, Direcció i serveis generals de Sanitat i Consum,
esmena 4080; programa 4131, promoció de la salut, esmenes
3981, 3983, 3984, 4016, 4029 i 4031; al programa 4133, Pla
regional de drogues, esmenes 3998, 3999, 4014 i 4078; al
programa 4111, Direcció i serveis generals de Sanitat i Consum,
esmenes 4054 i 4075; al programa 4121, Assistència hospitalària,
esmena 4013, i al programa 4121, Assistència hospitalària,
esmena 4042. El Grup Popular, que presenta totes aquestes
esmenes, té cinc minuts per fer tota la defensa conjunta.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.

He de començar dient que seré breu, concret, que les esmenes
nostres que avui volem defensar són esmenes en pla constructiu
i que el pretenen és la descentralització i la millora dels serveis
cap als nostres ciutadans.  Per tant, sense més preàmbuls, agrair
al Grup Socialista que ens hagi fet arribar la transacció de
l'esmena 3981, que nosaltres ja li deim des d'aquesta tribuna que
estam d'acord, i que l'acceptam.

Passam a l'esmena 3983, que en principi la reflectia l'escrit
aquest que ens ha fet arribar el Grup Socialista, després veig que
l'han esborrada, i jo pregaria a la Sra. Consellera que ho
recapacitàs, i que aquesta quantitat de 3 milions de pessetes cap
al programa d'educació sexual per a les persones adultes la
contempli. També acceptam aquests 3 milions.

Ja sé que estan contents perquè som el darrer, però procuraré
fer via.

L'esmena 3984, en relació a promoure estudis d'investigació
d'ELA. Ja que on hi ha estudis autonòmics, pregam, sol•licitam
que es doni una subvenció a ADELA, i així promoure aquesta
beca Cati Salom que es fa a Madrid. No importa recordar com és
de greu aquesta malaltia, cruel jo diria; per tant, esper de vostè
sensibilitat i voluntat política.

L'esmena 3998, en relació al desenvolupament del Pla de la
sida, nosaltres pregam que se la doti amb partida, aquesta partida
de 100 milions de pessetes i, com no, que es transfereixi als
consells insulars respectius.

L'esmena 3999, recollint el Pla de benestar social del Consell
Insular que va aprovar recentment, que reivindica la promoció i
prevenció de la salut, creim que ha de ser transferida també als
consells insulars, i per això sol•licitam que aquesta quantitat de
170 milions es transfereixi als consells.

Ens alegram que la Sra. Consellera ens hagi dit que hi ha
una partida de 150 milions per a les obres d'infraestructura
de l'Hospital Psiquiàtric. La diputada Rosa Estaràs ha dit
des d'aquesta tribuna que no veia aquesta partida reflectida
enlloc. Jo li agrairia almanco que ens ho pogués precisar; de
totes formes creim en la seva paraula, i si ens diu que hi ha
una partida, que han fet un préstec de 150 milions de
pessetes, crec que la nostra esmena en principi també pot ser
contemplada per vostès.

En relació a l'esmena 4014, nosaltres creim que s'han
d'ampliar les transferències als ajuntaments per a programes
d'atenció i prevenció de drogodependències, plans i
programes municipals, coordinats per les diferents
institucions, en aquest cas pot ser el Consell o la
Conselleria, jo crec que poden ser molt útils cara a la nostra
societat, i per això demanam una esmena de 70 milions de
pessetes en aquest sentit.

L'esmena 4016, també el mateix. En relació al programa
de benestar social que s'ha aprovat, creim que s'ha de
transferir als consells insulars en la seva totalitat.

Esmena 4029, desenvolupament del Pla de salut de les
Illes Balears, simplement el dotam de partida, 100 milions
de pessetes, cosa que sempre se'ns recriminava que aquí es
parlava de plans i no es dotava de partida, doncs nosaltres
l'instam a vostè, li pregam que sigui valenta i que doti de
partida, si no 100 milions, una xifra important.

L'esmena 4031, desenvolupament del Pla de salut mental
de les Illes Balears, també la quantificam en una xifra creim
nosaltres raonable de 100 milions de pessetes.

Esmena 4042, creació de centres de dia per a malalts
mentals a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, li he de
dir que ens hem assabentat que l'Insalud ja ha decidit posar
en marxa el centre de dia per a malalts mentals a Eivissa i
Formentera, però creim que així i tot a Mallorca i Menorca
hi ha molt a fer en aquest sentit, com vostè sap; a Inca n'han
posat un, però no crec que siguin els ajuntaments els que
hagin de posar en marxa aquesta iniciativa, sinó
col•laboració.

Faig molta de via, Sr. President, perquè he de parlar un
minut de l'hospital, com vostè pot imaginar. En relació a
l'esmena 4075, la retiram, perquè feia menció a aquests 30
milions per al centre de dia de malalts mentals a Eivissa i
Formentera.

L'esmena 4078, veig que vostès ens han proposat una
transacció, de 30 milions passen a 3 milions, per crear
l'observatori autonòmic de drogues. Acceptam aquesta
transacció, i no en feim més menció.

A l'esmena 4080, en relació a construir un centre de salut
d'Eivissa, tots sabem la necessitat d'aquest centre; jo crec
que la societat d'allà, els ciutadans ja estan esperant aquesta
iniciativa des de fa estona, i al marge dels convenis que
vostè pugui signar amb l'Insalud, nosaltres també li pregam
que doti una partida inicial de 100 per a aquest projecte.

El tema de l'hospital: jo avui quasi no en volia parlar,
primer perquè ja està molt debatut, i com vostè sap, com a
diputat, com a batle d'Inca, com a president de la
plataforma, crec que duc el tema amb bastant de prudència
i respecte amb totes les institucions, perquè l'únic que ens
interessa a tots els que estam aquí, i molt especialment a la
comarca d'Inca és menys polèmica, menys titulars de diaris,
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i que es desbloquegi aquesta situació. Vull agrair també la
intervenció del Sr. Gascon. Jo no dubt ni de vostè ni de la
consellera, ho dic amb tota sincerat, em pareixen persones
respectuoses, serioses, responsables, però estam davant uns
pressuposts, i jo crec, i li dic amb tota sinceritat, que
estratègicament, políticament parlant, crec que s'han equivocat
en no contemplar una partida. Dotar una partida no vol dir que
després s'hagi de gastar, però la dotin. La proposició no de llei
que aquí es va aprovar, amb els seus vots...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger, ha d'anar acabant.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí senyor, ara acab, mig minut. Al paràgraf tercer queda molt
clar el que va decidir aquest parlament: "El Parlament de les Illes
Balears sol•licita del Govern de les Illes Balears que en cap cas
la renegociació del protocol d'intencions no impliqui un retard en
les obres del nou hospital". Renegociïn. Jo no hi estic d'acord,
però també entenc la seva postura, renegociïn, però realment
com es demostra una voluntat política és posant aquesta partida
al pressupost.

I acabant, volia parlar del solar. Parlam tant del solar, i vostè
mateix s'ho ha dit tot, i ens ho ha dit tot: a Menorca encara no
estan requalificats els terrenys, i en canvi ja s'ha posat en marxa
la licitació del projecte. El que passa en el cas nostre, i vostè ho
sap, i és ver que vostè m'ha enviat un escrit i m'ha deixat molt
clar que qui ha de licitar el projecte és l'Insalud, segons vostè,
l'Insalud, segons el protocol signat, diu que s'ha de crear aquest
consorci. Com que no hi ha entesa en aquests moments entre el
Govern de les Illes Balears i l'Insalud, no es crea aquest consorci.
I què passa? que ningú licita, i uns pels altres, ningú no fa res. I
per tant jo prec, deman, que d'una vegada per totes les
institucions, i en aquest cas vostè com a màxima responsable
d'aquesta comunitat autònoma en tema sanitari cerqui una
solució, però una solució ja; i també recordar-li que a pesar de la
renegociació, l'únic que incompleix, pot ser que vostès no
estiguin d'acord amb el protocol que es va signar el passat 89
d'octubre del 1998, però l'únic que l'incompleix és el Govern
d'aquestes illes, perquè l'Insalud ha complert. 24 de setembre, va
aprovar 1.175 milions i 250 milions...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Rotger hauria d'anar acabant.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Moltes de gràcies, Sr. President. I he de recordar que els
ciutadans, d'aquestes batalletes nostres, en passen. El que volen
és l'hospital. I una bona mostra és quan es va explicar el pla
funcional de la plataforma pro hospital d'Inca, i quan es va
explicar que es va aconseguir aquest protocol, la resposta de la
plataforma, en grans eixos, tal vegada una petita minoria que està
aquí present, tothom va aplaudir. Tothom va aplaudir, perquè el
ciutadà de peu, nosaltres hem de negociar, hem de lluitar per la
nostra terra, però al ciutadà de peu li és igual si ho paga la meitat
el Govern o ho paga l'Insalud. I li vull recordar a vostè la
bonança d'aquest protocol, que no només és l'hospital d'Inca,
Podem parlar del personal, del Joan March, de l'Hospital
General, de Sant Joan de Déu, del Psiquiàtric. Per tant, no anem
a cercar el que més ens pica d'un protocol, sinó que anem a mirar
la globalitat, i per tant jo, en honor d'aquest protocol, he de

felicitar al que aleshores era el president d'aquesta
comunitat, Sr. Jaume Matas. Moltes de gràcies.

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

Sr. President, puc contestar, per favor, per al•lusions?

EL SR. PRESIDENT:

No, no pot contestar, Sra. Consellera.

(Remor de veus)

Una qüestió incidental?

Vol obrir una qüestió incidental, Sra. Consellera?
Parlarà, serà replicada, i vostè podrà contrareplicar.

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

Deixi fer, deixi fer.

(Rialles)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir?  Té la paraula el Sr. Alorda,
del Grup PSM-Entesa Nacionalista. Cinc minuts per fixar
posicions.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Cinc minuts per fixar posicions
sobre els temes de sanitat. Creim que s'ha de fer un esforç
de part del Govern, efectivament, per intentar culminar i
solucionar tots els greus problemes que han quedat, però hi
ha una cosa que crec que des del nostre grup s'ha d'intentar
sobretot mantenir, i és que qui manté els doblers pagui allò
que li correspon. Es diu que de parts dels ajuntaments no es
pot fer un esforç addicional en matèria de salut mental. Jo
ho compartesc, no només en salut mental, tampoc en
hospitals, tampoc en centres de salut, tampoc en tant de
personal que tenen dipositat els ajuntaments per fer trasllats
de sang i tantíssimes altres coses, que només una manca de
finançament absolutament jo diria que indignant, del que
hem patit a les Illes Balears, del qual jo no felicit el Sr.
Matas, sinó que en part el corresponsabilitz, i que
m'agradaria que un altre dia i qualque altre gestor públic
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sigui capaç de corregir-ho. Veim que de moment amb el Sr.
Aznar no hi ha molt de peu per aconseguir-ho, però intentem-ho
i continuem-ho negociant. Però quant als punts concrets,
nosaltres donarem suport a les esmenes que s'han anunciat ja fins
i tot per part del Partit Popular, en vista d'una negociació que s'ha
fet en el Saló de Passos Perduts, però sí que volíem que quedàs
constància del parer del nostre grup respecte de l'hospital d'Inca.
jo crec que un tema d'aquesta sensibilitat, d'aquesta importància,
coincidim plenament amb el que diu el Sr. Rotger, no tant amb
el que fa, però sí amb el que diu respecte d'actuar amb prudència
i d'intentar sobretot tancar files. Avui ha dit que no està d'acord
amb la negociació del conveni, altres vegades sí que ha donat, i
jo estic convençut que aplaudirà un dia, llevat d'aquesta petita
minoria, que segur que està asseguda en aquesta altra banda de
la sala, tots aplaudirem, i aplaudirem molt fort, el dia que es puga
donar un conveni de justícia per a les Illes Balears, i l'Insalud
assumeixi i aguanti els pals de les veles que li corresponen.

Per tant jo el que crec, i ha quedat ja constància també al
Diari de sessions, que de cap manera s'ha d'endarrerir la
construcció d'aquest hospital per mor del Govern. De fet, el fet
d'estratègicament, políticament, que deia el portaveu del Partit
Popular, convendria haver-hi posat una partida, el que nosaltres
hem vist és que en el 99 s'hi va posar, a corre-cuita, i estaran
talment, i verjos, els 50 milions que es varen tramitar en aquell
moment. Seria molt interessant, i nosaltres continuam mantenint
que qui ha de licitar l'hospital és l'Insalud. El que passa és que a
nosaltres ens fa por que l'Insalud estigui cercant excuses de
perdedor, i males excuses polítiques per no complir allò que li
correspon, ni tan sols amb el 50%, i el que ens agradaria tenir és
al Partit Popular a tots els grups de la Cambra amb un mínim
punt de dignitat de país com per, com a mínim, demanar que
surti aquesta licitació com ha sortit la de Menorca. Per part del
nostre grup, que creim que s'ha de renegociar tan prest com sigui
possible, hi serem quant que no s'endarreixi, i el que demanam
al Partit Popular, que governa l'Estat, és que com a mínim
apuntin els dards, i no es torni sentir en aquesta tribuna que si
s'endarrereix és per culpa del Govern balear i que l'Insalud,
tristíssim paper és el de l'Insalud com perquè a damunt se'l lloï
des d'aquesta tribuna. Jo voldria apel•lar a un sentit de sobirania
d'aquest Parlament com per com a mínim tancar files darrere els
responsables del propi país. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sr. Gascon, en nom del Grup
Socialista, té la paraula per fixació de posicions.

EL SR. GASCON I MIR:

Gràcies, Sr. President. Bé, ja s'ha dit, transaccionarem
les esmenes 3981 i 4078. La 4078 no podia ser d'altra
manera, perquè durant quatre anys hem estat nosaltres fent
una esmena per fer un observatori de drogues, i sempre se'ns
ha negat. Evidentment li donarem suport. 

Sobre Inca no pens dir res absolutament.

Les obres d'infraestructura del Psiquiàtric que demanen,
hi ha un préstec en marxa per part de Gesma, per tant no
l'acceptarem.

I respecte a les esmenes que afecten la promoció de la
salut, ja hem dit abans que no estem d'acord en transferir els
programes als consells, ja s'està treballant. I amb referència
a les altres esmenes d'aquest grup, ja estan incloses dins el
programa, i per tant no les votarem a favor. Els plans que
demanen vostès que es dotin s'han de revisar primer, abans
de pressupostar. 

I per últim, respecte del programa d'educació sexual dels
adults, pensam que és exagerat 5 milions de pessetes per als
adults. Si hi ha algun problema, ja l'anirem arreglant sobre
la marxa. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista.

Conclòs el debat número 16, passarem al debat número
17, que serà el darrer d'aquesta sessió. Amb posterioritat a
aquest debat votarem. El debat número 17 és un debat de
globalitat a la secció 19, Conselleria de Treball. Al
programa 3152, administració de les relacions laborals i
condicions de treball, hi ha esmenes 4226, 4227, 4228 i
4229; i al programa 3221, programes comunitaris de foment
de l'ocupació, hi ha les esmenes 42217, 4218, 4219, 4220,
4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4230, 4231, 4232, 4233,
4234, 4235, 4236, 4237, 4238 i 4239, totes elles del Grup
Parlamentari Popular, que té la paraula per intervenir durant
cinc minuts. Sr. Camps, té la paraula.

EL SR. CAMPS I COLL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats, és
una pena que el conseller de Treball avui no sigui aquí per
debatre aquesta esmena a la globalitat, i si feim una anàlisi
seriosa dels pressuposts corresponents a la secció 19,
corresponents a la Conselleria de Treball, veim que són uns
pressuposts continuïstes, i per açò hi ha poques
modificacions, i per aquest motiu nosaltres no hem fet una
esmena a la totalitat, però sí que ho feim a la globalitat.

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, per favor.
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EL SR. CAMPS I COLL:

Presentam 23 esmenes corresponents a formació, i 9 d'elles
nosaltres les consideram molt importants. Primera esmena, la
4225, el Grup del Partit Popular ha notat que hi ha una partida
amb una dotació extraordinàriament important, 1.100 milions de
pessetes que van sense cofinançació del Fons Social Europeu.
Les exigències i control per part del Fons Social Europeu
constitueixen, nosaltres pensam, per se, uns elements de garantia
per a la correcta administració de les partides destinades a
formació, i si realment volem transparència i objectivitat, resulta
realment contradictori que la Direcció General de Formació
pugui gaudir de la facultat de donar lliurement i arbitràriament
cursos de formació sense més control que la seva pròpia
intervenció.

Per altra banda, nosaltres veim que amb el nou objectiu 2, que
engloba l'objectiu 2 i el 5b anteriors, aquí no hi fa referència ni
queda afectada perquè es puguin acollir al programa operatiu de
cara als anys 2000-2006. Per tant, resulta il•lògic i contradictori
que per una banda demanem a Madrid que s'englobi aquest
pressupost d'aquest objectiu, i per altra banda nosaltres no feim
ni cas. Per tant, consideram que afectin aquesta partida, perquè
si no ho demanen, tindran dins el marc operatiu de l'objectiu 2,
Brussel•les no donarà cofinançació, i molt de la part de la nostra
illa quedarà sense aquesta important dotació econòmica. 

Les 8 esmenes que el Grup Popular exposa seguidament són
d'afectació, i corresponen a la partida 64017, per un import de
1.963,6 milions. Les esmenes que proposam corresponen als 8
eixos d'actuació que figuren al marc polític de referència del
Reglament 1784/99, de data 12.7.99, relatiu al Fons Social
Europeu. Primer eix, primera esmena, la 42217, que fa referència
a inserció i reinserció ocupacional d'aturats. Nosaltres
consideram que una partida important podrien ser 650 milions,
que incrementaria els ajuts per orientació laboral, formació
professional i ajuts a l'ocupació.

Eix 2, esmena 4218, reforç de la capacitat empresarials, ajuts
a l'autoocupació, una informació i assessorament empresarial,
formació i suport a la creació d'empreses, 50 milions de pessetes.

Eix 3, esmena 4219, reforç a l'estabilitat de l'ocupació, Per a
aquesta hi va una partida de 400 milions, que aniria destinada a
la formació contínua dels treballadors, perquè sempre tenguin i
estiguin al dia de totes les tècniques formatives, informatives i
d'ocupació estable.

Eix 4, esmena 4220, reforç de l'educació tècnica professional,
foment d'accés a l'ensenyament de FP, desenvolupament de
noves modalitats, i a aquesta partida anirien 50 milions de
pessetes.

Eix 5, esmena 4221, reforç del potencial humà per a
investigació de ciència i tecnologia, junt amb la Universitat, que
hi anirien 150 milions de pessetes.

Eix 6, esmena 4222, millora de la participació de la dona al
mercat laboral, 300 milions de pessetes. 

Eix 7, esmena 4223, integració laboral de les persones amb
especials dificultats, 300 milions de pessetes.

Eix 8, esmena 4224, foment i suport a les iniciatives de
desenvolupament local. És a dir, aquests són els objectius que

Europa contempla de cara als sis propers anys; i facin-ho, i
així aniran d'acord amb el que Europa vol i desitja.

Hi ha després dues esmenes que afecten la partida
64051, una d'afectació, esmena 4232, de 50 milions per a
formació destinada a joves agricultors. Una altra, la 4239,
que són 15 milions per a integració de la població reclosa.

Després 4 esmenes englobades, 4226, 4227, 4228, 4229,
que fan referència a ajuts a empreses privades, integració
laboral de minusvàlids, alta d'ajuts de jubilació, rendes de
subsistència i cooperatives, promoció de l'ocupació
autònoma, l'autoocupació. I 3 esmenes, la 4236, 4237, 4238,
pre 25 milions la primera, més partida al Codefoc per 25
milions, 10 milions més per incrementar ajudes a partides a
ajuntaments, i 15 milions també per a formació d'objectiu 2
d'ajuntaments.

Dues esmenes d'afectació, 4230, 4233, que són per a
escoles taller als consells insulars, 100 per Mallorca, 50 per
Menorca i 50 per Eivissa i Formentera. Esmena 4233 per a
activitats formatives de joves agricultors, nosaltres hi
destinaríem 50 milions; i per últim 3 esmenes d'afectació, la
4231, que correspon a foment de la Universitat empresa, la
formació sociolaboral d'immigrants, 50 milions, i per la
formació laboral de la dona també 250.

I per acabar, Sr. President, ho faig demanant que
s'aprovin aquestes 23 esmenes que hem presentat, perquè
així millorarem -nosaltres creim que és així- notablement el
pressupost de la secció 19, clarificarem bé els objectius, i
davant d'una resposta de la nostra societat, sempre d'acord
amb el que Europa vol, allà on som i des d'on mai no podem
sortir-ne. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Camps. En torn de fixació de posicions,
grups que vulguin intervenir? Sr. Ferrer, del Grup Mixt, té
la paraula per cinc minuts.

EL SR FERRER I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Em sap molt de greu, Sr. Camps,
però em sembla que no els aprovarem. Això sí, els oferirem
alguna transacció, perquè a aquestes hores tot el que tenim
són ganes d'anar-nos-ne.

Començaré per l'esmena 4230, que vostè deia que és
molt important. No seran els 200 milions de pessetes que
vostès proposen, però sí que els proposaríem una transacció
de 80 milions, perquè es considera que ja es pot fomentar el
paper de les escoles taller dins les partides de la Direcció
General de Formació. Però així i tot, oferiríem aquesta
transacció de 80 milions de pessetes.

Una segona transacció seria de l'esmena 4236, que és
d'addició, amb alta a la partida del Codefoc, i baixa a la
d'estudis i treballs tècnics, perquè malgrat que es considera
que no s'ha d'incrementar massa el pressupost del Codefoc,
sí que l'esmena que proposen per 10 milions de pessetes
s'acceptaria.

La resta d'esmenes, em toca anunciar que les rebutjarem
des del Grup Mixt. Dins el programa 3152, d'administració
de relacions laborals i condicions de treball, l'esmena 4226,
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que és d'addició, és finalista i no es considera oportú reduir-la, i
a més és la Direcció General de Formació qui ha de gestionar
aquestes ajudes. De la mateixa manera la 4229 està en la mateixa
línia.

L'esmena 4227, que també és d'addició, es considera que la
partida de baixa és de suport a la contractació, i està posada al
pressupost amb la voluntat de millorar la qualitat de l'ocupació
a Balears, d'acord amb els treballs que s'han realitzat a la Mesa
de Diàleg social, és a dir amb el diagnòstic que s'ha realitzat en
aquesta esmena. Igualment l'esmena 4228, que també és
d'addició, la partida de baixa que es proposa és per a ajuts a
entitats d'iniciativa social que puga procurar el seu
desenvolupament i consolidació.

Al programa 3221, de programes comunitaris de foment de
l'ocupació, l'esmena 4238, que és d'addició, que volen
incrementar les quantitats a ajuntaments, objectiu 2, no se'ls
aprovarà perquè es considera que la partida destinada a la
divulgació de les activitats de formació és una eina fonamental
per arribar a les persones que necessiten la intervenció pública.
Per tant, no es pot aprovar, de la mateixa que la 4237, que va en
el mateix sentit, ja que la publicitat, que és la partida que es
considera, és fonamental per divulgar la programació de
l'ocupació.

L'esmena 4225, que és de substitució, no se'ls pot aprovar,
perquè la inversió que es proposa eliminar es finança amb
recursos propis, i no es considera recomanable que es vinculi a
l'objectiu 2. L'esmena 4239, d'addició, és una partida amb
caràcter finalista, i no es considera necessària la reducció.

I després un grup d'esmenes que són d'afectació, la 4233, la
4217. La 4233, que és d'associacions d'agricultors, la 4217
d'inserció i reinserció ocupacional dels aturats; la 4218 de reforç
de la capacitat empresarial, la 4219 de reforç de l'estabilitat de
l'ocupació, la 4220 de reforç de l'educació tècnica professional,
la 4221, de reforç a la investigació, ciència i tecnologia, la 4222
de participació de les dones al mercat laboral, la 4223 integració
laboral de persones amb dificultats, la 4224 iniciatives al
desenvolupament local, la 4231 les relacions Universitat empresa
per a l'accés dels titulats al món laboral, la 4234 de formació
sociolaboral dels immigrants, la 4235 de formació laboral de la
dona, i la 4232, de formació destinada a joves agricultors, totes
elles d'afectació, no se'ls poden aprovar, en primer lloc perquè
moltes d'aquestes accions ja estan recollides dins els objectius de
la Conselleria, i per tant ja es fan; i recordar-li, que vostè ja ho
sap, que el que dissenya les polítiques és el Govern que ha triat
aquest parlament, i vostès ja varen tenir l'oportunitat de fer
aquestes coses en el seu moment. Moltes no les varen fer, i per
tant consider que no és necessari aprovar-les. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ferrer. Sra Armengol, en nom del Grup
Socialista, té la paraula

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, perquè
evidentment el Grup Parlamentari Socialista comparteix
íntegrament la intervenció que ha fet el company del Grup
Mixt, Santiago Ferrer. Només dir-li al Sr. Camps que si
volien que assistís el Sr. Conseller, haguessin fet una
esmena a la totalitat a la Conselleria de Treball, i aquí
hagués estat evidentment per fixar posició des del Govern.
No s'ha fet esmena a la totalitat des del Grup Parlamentari
Popular, imagín perquè per primera vegada aquest govern
presenta com a pressupost a la Conselleria de Treball un
pressupost que contempla una bona estabilitat laboral, que
contempla la salut laboral, que contempla el Servei Balear
d'Ocupació, que contempla el Consell Econòmic i Social,
tantes vegades demandat pels grups que ara donam suport
al Govern, que contempla donar suport als acords de la
Mesa de diàleg, que tant va costar al Partit Popular quan
governava, i que contempla evidentment les partides per
formació. Les esmenes que presenta avui el Grup Popular
tant a la Direcció General de Treball com a la Direcció
General de Formació entenem que estan totalment recollides
en els objectius de la Conselleria de Treball i, per tant, no
són ni acceptables ni assumibles. L'única cosa que
acceptaria el Grup Parlamentari Socialista són les dues
transaccions que ha proposat el company del Grup Mixt. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a totes les altres
esmenes que presenta el Partit Popular, entenem que estan
perfectament assumides en els objectius de la conselleria i
entenem que vostès no han pogut fer més que aquestes
esmenes perquè, realment, no s'`hi ha pogut presentar una
esmena a la totalitat, perquè els hauria caigut la cara de
vergonya. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol.

Sr. Camps, en nom del Grup Popular, accepta les
transaccions de les esmenes 4230 i 4236?

EL SR. CAMPS I COLL:

Sí, queden acceptades.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé.

Conclosos els debats 15, 16 i 17, procedirem a les
votacions corresponents.

Debat número 15, debat de totalitat a la secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum;  secció 74, Servei Balear
de Salut, i secció 89, Gestió Sanitària de Mallorca. tres
esmenes presentades.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
posar drets, per favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació: vots a favor, 23 a favor del
manteniment de les esmenes; en contra, 30. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 16, de globalitat; resta de les esmenes del
debat número 15. Hi ha una esmena retirada, la 4075, i dues
transaccionades, la 3981 i la 4078. 
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Procedirem a votar les dues esmenes transaccionades.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor? S'accepten per unanimitat.

Votam ara la resta de les esmenes contengudes en aquest
debat número 16.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment de les esmenes, es volen posar drets, per favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació: vots a favor, 27; en contra, 30. En
conseqüència, les esmenes queden rebutjades.

Debat número 17, debat de globalitat a la secció 19,
Conselleria de Treball. Hi ha dues transaccions a les esmenes
4230 i 4236.

Senyores i senyors diputats que votin a favor del
manteniment d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor?

Estan transaccionades, estan transaccionades.

Queden acceptades per unanimitat.

Votam la resta de totes les esmenes contengudes en el debat
27, llevat d'aquestes dues, al manteniment de les quals ja hem
votat a favor.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Resultat de la votació: vots a favor, 27; en contra, 30. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats.

La sessió plenària continuarà demà a les 11 del matí. Gràcies.
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