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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen

substitucions.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sí, Sr. President, gràcies. Maria Anna López en lloc de na

Misericòrdia Sugrañes.

LA SRA. ALBERDI I CASTELL:

Sí, Rosa Maria Alberdi en lloc d’Aina Calvo.

EL SR. VALENCIANO I LÓPEZ:

Valentí Valenciano en lloc de Francesc Quetglas.

Compareixença RGE núm. 3207/04, solAlicitada , amb

urgència, pel Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra.

Consellera de Salut i Consum, per tal d'explicar la situació

actual del finançament de la transferència de la

competència en matèria de sanitat.

Passam, idò, al primer punt i únic de l’ordre del dia d’avui,

relatiu a la compareixença RGE núm. 3206/04, presentada pel

Govern de les Illes Balears, mitjançant la qual se solAlicita

compareixença urgent del conseller d’Educació i..., perdó, de

Sanitat..., consellera de Sanitat, per tal d’explicar la situació

actual del finançament de les transferències de les

competències en matèria de sanitat. Assisteix l’Hble. Aina

Castillo, consellera d’Educació, de Sanitat, perdó,

acompanyada de la Sra. Antònia Estarellas, secretària general,

i del Sr. Josep Corcoll, director general de Planificació i

Finançament.

Té la paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo per fer l’exposició

oral sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

afortunadament em basten les competències de salut; per tant

procuraré limitar-me a aquestes competències.

Bé, moltíssimes gràcies. Primer vull agrair la seva presència

perquè jo crec que el fet que puguem parlar tots els grups

polítics i el Govern de les necessitats de finançació que tenim

en matèria d’educació i de sanitat és molt important, sobretot

perquè des de la Conselleria de Salut, i estic convençuda que

tots els grups que tenen representació parlamentària també ho

pensen, quan parlam de qüestions que afecten tan directament

la persona jo crec que val la pena fer una reflexió i posar tots

els mitjans adequats per tal de poder vetllar per la salut de tots

els nostres ciutadans.

Evidentment la nostra finalitat, quan reivindicam una

millora de la finançació en matèria de sanitat, no és altra que

precisament poder procurar una protecció a la salut en el seu

sentit integral a tots els ciutadans des de la prevenció fins a la

rehabilitació, passant per l’assistència, i no només als nostres

ciutadans, és a dir, les persones balears, els residents balears,

sinó que també hem de procurar la suficiència de recursos per

tal de poder donar una bona atenció sanitària també als turistes

que ens visiten cada any, als treballadors temporals que també

vénen a veure’ns, i a tots aquells residents estrangers que també

habiten a les nostres illes i, efectivament, a tota la població

immigrant que acollim en el nostre territori. Jo crec que som

una comunitat turística per excelAlència i això és un factor

determinant a l’hora de calcular els recursos financers, els

recursos econòmics que hem de menester per fer front a tota

l’assistència sanitària pública. 

La primera vegada que vaig comparèixer davant aquest

parlament a la Comissió no permanent de Salut ja els vaig

comentar que la situació financera de la conselleria no era bona

i, de fet, vàrem tancar l’any 2003, l’exercici 2003, amb un

dèficit aproximat de 140 milions d’euros, que a més aquesta

xifra va ser verificada per una auditoria externa que es va

contractar des de la Conselleria d’Economia i Hisenda. Per

això, bé, nosaltres, donat aquest dèficit la veritat és que hem

intentat fer front a totes les nostres obligacions, potser, que

podem: estam millorant la gestió dels nostres recursos, estam

millorant l’aprofitament dels recursos dels quals disposam en

aquests moments, estam cercant evidentment totes aquelles

bosses d’ineficiència que hi pugui haver a la gestió de la nostra

conselleria, perquè a més hem de saber que es tracta d’una

conselleria relativament nova, vàrem rebre les competències fa

relativament poc temps i per tant suposa posar en funcionament

tota una maquinària nova a nivell de la comunitat autònoma, i

per tant jo crec que hem de revisar tots aquests procediments

per saber si podem cercar qualque lloc on puguem millorar

l’eficiència. També hem intentat gestionar tots aquests recursos

considerant els doblers com si fossin els nostres propis, és a dir,

mirant molt bé on destinam cada euro de la nostra conselleria,

i a més des de la Conselleria d’Economia i Hisenda s’ha

encarregat una auditoria, no en aquest sentit, com he dit

anterior, de calcular el dèficit de l’exercici 2003, que és el que

ens vàrem trobar, sinó per controlar tots els procediments i

poder cercar efectivament aquestes borses d’ineficiència i

concretar exactament quin és el dèficit actual i com es pot

salvar.

Evidentment nosaltres, a part de totes aquestes actuacions

per tal de poder millorar els recursos financers que podem

destinar a la sanitat pública des de les nostres illes, des del

Govern de les Illes Balears, també volem demanar una millora

econòmica, una millora de la finançació sanitària al Govern

central, perquè a més creim que presentam dades objectives,

que si no vaig equivocada el conseller d’Economia i Hisenda

els les va poder oferir la passada compareixença i jo avui

intentaré oferir-los una sèrie de detalls més referits a l’àmbit

sanitari, i per tant jo crec que disposant d’aquestes dades

objectives podem acudir al Govern central a demanar una

millora de finançació, no per suplicar ni per reclamar res, és a

dir, demanam el que ens correspon per dret; és a dir, complim

una sèrie de paràmetres i per tant en aquesta situació crec que

amb tot el dret del món des de la comunitat autònoma de les

Illes Balears, no només des del Govern de les Illes Balears sinó

també a través de tot el sector social, de totes les forces

polítiques, tenim tot el dret a demanar una millora de

finançació sanitària per a les nostres illes.
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Aquesta millora de finançació sanitària jo crec que des del

punt de vista sanitari la podem enfocar sobretot des de tres

punts de vista. El primer seria des del punt vista de població, de

població de dret, per dir-ho de qualque manera; el segon jo el

qualificaria com la població flotant que reben les nostres illes,

que també és molt important, és a dir, ja no atenem només

aquella població amb targeta sanitària que tenim a les nostres

illes, sinó que a més durant aquests mesos, a més, d’estiu, per

exemple, atenem tota una població flotant que ens ve a visitar

i que no tenen targeta sanitària i que per tant no està

comptabilitzada, però que sí està emprant els nostres recursos

sanitaris; i per una altra banda jo crec que també amb tot el dret

del món hem de reclamar una millora de la finançació motivada

per la insularitat a través del desenvolupament del Règim

Especial Balear.

D’entrada, situant-nos en el primer punt, que és el criteri

poblacional, a les Illes Balears en aquest moment s’estan

complint els requisits que estan prevists a la Llei de finançació

de les comunitats autònomes, la Llei 21/2001, per tal de poder

augmentar la finançació sanitària. En aquesta llei està previst

que si la població d’una comunitat autònoma puja 3 punts per

damunt de la mitjana estatal, estam en situació de poder

reclamar una revisió de la finançació i per tant una millora de

finançació sanitària. En aquest sentit m’imagín que el conseller

d’Hisenda els va oferir les dades, però jo els puc avançar,

també, que de l’any 2001 a l’any 2002 la població protegida a

les Illes Balears va créixer un 3,78%; del 2002 al 2003 va

créixer un 6,01%, quan a la resta de l’Estat el 2001-2002 va

créixer un 1,71% i el 2002-2003 va créixer un 1,56%. Per tant

estam parlant, per damunt de la mitjana estatal, el primer any,

el 2001-2002, un 2,07%, i el 2002-2003 estam creixent per

damunt de la mitjana estatal un 4,45%. Per tant el que disposa

la llei, si creixem 3 punts per damunt la mitjana estatal tenim

dret a demanar una millora de finançació, en aquest cas estam

complint el paràmetre poblacional.

Quant a activitat, m’agradaria oferir-los qualque dada també

d’activitat, i en aquest sentit quines dades els puc oferir? Idò

mirin, per exemple, entre els anys 2001 i 2004 la població amb

targeta sanitària ha crescut a les Illes Balears un 13,6%; hem

passat de 803.000 targetes sanitàries a més de 913.000 targetes

sanitàries. Les urgències sanitàries han augmentat quasi un 21%

en aquest interval temporal; les consultes externes han

augmentat un 24%, i nosaltres preveim que enguany el nostre

personal sanitari passarà prop d’1.100.000 consultes; i en el cas

de les intervencions quirúrgiques en els nostres hospitals

públics les xifres són encara majors: en tres anys han crescut les

intervencions quirúrgiques quasi un 37,5%, i això, evidentment,

mantenint el compromís d’aquest govern de limitar les esperes

dels nostres pacients. 

Per tant jo crec que nosaltres amb aquestes xifres, que a més

no els vull avorrir amb moltes xifres sinó que em limitaré a

donar aquestes, perquè reflecteixen que no anam a menys, sinó

tot el contrari, que anam a molt més, i evidentment hem

d’acceptar aquest increment d’activitat però també hem

d’acceptar i hem de procurar que la qualitat de la sanitat

pública també vagi a més, no només l’activitat sinó també la

qualitat de la sanitat que reben els nostres pacients. I insistesc:

jo crec que amb aquestes dades hem de solAlicitar al Govern

central que, davant aquestes dades objectives demogràfiques,

es millori la nostra finançació. Sense cap dubte la millora de

l’assistència sanitària ha d’anar en paralAlel a l’explosió

demogràfica de les nostres illes.

Crec que, en definitiva, per resumir aquest punt, en el darrer

any les xifres que els he donat ens indiquen que hem crescut un

6% i que tenim molta més activitat. Per tant jo crec que tant els

nostres ciutadans com els nostres professionals, que són els que

estan patint la pressió assistencial cada dia, es mereixen que

reclamem a l’Estat, al Govern central el que per dret ens

correspon.

Per una altra banda he de dir que dins aquestes xifres, dins

aquestes dades d’activitat, nosaltres tenim una finançació

concreta, que enguany no arriba a 700 milions d’euros, però

també hem de tenir en compte, tot i que segons les estadístiques

que surten som la comunitat que menys destina per càpita als

ciutadans, que som la segona comunitat autònoma que més

dedica a la sanitat de tot el seu pressupost; també crec que és

una xifra que va oferir el conseller d’Economia i Hisenda, però

nosaltres dedicam el 37% del nostre pressupost a sanitat. Per

damunt nosaltres només hi ha una comunitat autònoma que, si

no vaig equivocada i després els ho confirmaré, és Múrcia, però

totes la resta de comunitats autònomes destinen un percentatge

inferior del seu pressupost a la sanitat pública.

Dit això, i en aquest sentit hauria acabat el primer punt que

faria referència a la població censal, a la població (...) sanitari,

m’agradaria fer referència al segon punt, que crec que és el

segon front on hem d’intentar també una millora de la

finançació sanitària, i és la població flotant, és a dir, els

desplaçats. En aquest sentit els desplaçats, la finançació de cara

als desplaçats, als turistes que ens vénen a veure cada any,

sobretot en temporada estival, tenim un instrument que està

regulat a la Llei de finançació de les comunitats autònomes i

també a la Llei de cohesió i de qualitat del sistema nacional de

salut, que és el fons de cohesió, un fons de gestiona el Ministeri

de Sanitat i que precisament està destinat, entre altres coses, a

finançar les despeses sanitàries dels desplaçats.

Bé, simplement els he de dir en aquest sentit que..., tenc una

sèrie de dades, els he de dir que per exemple de les estades en

matèria d’atenció especialitzada en els hospitals, d’un total de

l’any 2002, que són les darreres xifres que podem manejar, de

465.785 estades, els estrangers varen ocupar 16.012 estades, és

a dir, un 3,44% de les estades totals a les nostres illes, de les

estades hospitalàries, varen ser realitzades per estrangers, i de

la finançació que nosaltres rebem per aquest concepte a través

de fons de cohesió del Ministeri de Sanitat ens queda sense

cobrir pràcticament el 60% d’aquesta despesa que han originat

precisament els estrangers, i sobretot aquella despesa que s’ha

originat a Atenció Primària. Com a dada simplement

anecdòtica he de dir que la majoria de facturació que consta a

la Conselleria de Salut per aquest concepte es refereix a

ciutadans alemanys i anglesos, després vendrien els italians i

els francesos. Per tant jo crec que és un dels punts, després del

criteri poblacional de dret, la població flotant és un dels punts

on més despesa sanitària tenim i on menys rebem en aquest

moment del Govern central.

També hem de dir una altra cosa en aquest sentit, i és que

no estam comptabilitzant la farmàcia, és a dir, tant en el primer
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punt, simplement el criteri poblacional, com en aquest segon de

desplaçats, també tenim una despesa farmacèutica que en

aquests moments no tenim comptabilitzada perquè ens

manquen els sistemes d’informació que estam en aquests

moments contractant, que evidentment va vinculada a

l’increment de població, tant de la població de dret com de la

de desplaçats. Hem pogut veure aquests darrers dies un fet que

realment és una mica sospitós i que estam detectant que

efectivament està passant, i és que com que a Espanya les

medecines la majoria són gratuïtes, idò molts d’estrangers

d’altres països on no són gratuïts aquests medicaments, quan

vénen de turisme, per exemple, a les nostres illes, aprofiten

moltes vegades per comprar aquests medicaments. Això a

nosaltres ens suposa una despesa farmacèutica molt més

elevada, i això crec que des d’aquí hem de ser capaços de poder

comptabilitzar-la i a més també poder demanar, de manera

solidària, aquesta finançació al Govern central. 

D’igual manera això també passa amb determinades

intervencions quirúrgiques. També hem detectat que..., jo crec

que per una banda és positiu, que els nostres professionals són

molt bons i hi ha gent estrangera que ve a rebre aquesta

assistència a les nostres illes com a destí principalment turístic,

i també són despeses que suportam i que no rebem

absolutament res per aquest concepte.

Dit això també vull fer referència al tercer punt, que seria

la insularitat i el desenvolupament del Règim Especial Balear.

Evidentment jo crec que això és un punt que no fa falta explicar

massa. En tot cas si després els portaveus volen que hi entrem

més hi podem entrar, però jo crec que és evident que el fet de

la insularitat ens fa tenir un sobrecost a l’hora de finançar

l’assistència sanitària, ja sigui en transport, ja sigui en provisió

de determinats productes sanitaris, etc., que jo crec que també

s’ha de contemplar a través del Règim Especial Balear, per la

qual cosa he demanat ja en dues ocasions una audiència amb la

ministra, fent especial referència en aquest sentit perquè crec

que ja és un tema que urgeix poder-lo comentar i poder-ne,

com a mínim, sensibilitzar el Govern en aquest sentit. La

pròxima setmana tenim la primera reunió del Consell

Interterritorial, en el qual ens reunim els consellers amb la

ministra, i com a punt de l’ordre del dia aquesta consellera

juntament amb altres consellers, també, hem proposat que la

insularitat i l’estimació dels costos derivats de la insularitat i

l’especial reconeixement de la insularitat, sigui un dels punts

principals de l’ordre del dia en què puguem entrar.

Idò simplement aquests serien els tres punts principals en

els quals jo crec que podem basar la nostra reivindicació davant

el Govern central quant a millora de finançació sanitària, i per

tant estic a l’espera de poder mantenir una visita, una reunió

amb la ministra per poder traslladar aquesta petició i d’altres

qüestions més concretes del món sanitari que jo crec que avui

no són objecte d’aquesta compareixença, i esper, bé, segons

declaracions que hem pogut veure en els mitjans de

comunicació perquè encara no he tengut la possibilitat de poder

parlar personalment amb ella, idò pareix que hi haurà una

especial sensibilització quant a aquesta qüestió i esperam que,

sobretot si anam tots junts i aquest parlament pot treure unes

conclusions d’aquesta comissió no permanent que estudia la

finançació per a la millora de la finançació sanitària i

d’educació, idò es pugui acompanyar a la nostra reivindicació.

Confiem que així sigui i qued a la seva disposició per a

qualsevol tipus de qüestió.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Ara procedeix la suspensió

de la sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els

grups parlamentaris puguin preparar preguntes o observacions.

Deman als portaveus si volen fer ús d’aquest dret o podem

continuar.

Entenc que podem continuar. Per tal de formular preguntes

o observacions tot seguit es procedeix a la intervenció dels

grups parlamentaris. El Grup Parlamentari Mixt no intervendrà

per qüestions òbvies; per tant té la paraula, per un temps màxim

de 10 minuts, l’Hble. Sr. Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Des del Grup d’Esquerra

Unida i Els Verds volem agrair les informacions que ens ha

donat la consellera, que d’alguna manera ja varen ser

avançades pel conseller d’Hisenda i que són una sèrie de dades

interessants que estan damunt la taula des de fa temps.

Bé, vaig per endavant que el nostre grup, com crec que tots

els grups de la Cambra, donen suport a la consellera i al

Govern perquè facin aquestes reclamacions al Govern de

l’Estat, que són d’absoluta justícia, entenem nosaltres. Ara bé,

potser, i ja vaig tenir l’ocasió de dir-ho també al conseller

d’Hisenda, per a aquest objectiu no feia falta crear aquesta

comissió especial. L’objectiu ens pareix una mica limitat, no

cobreix, no entram en allò que per part de diversos portaveus

s’ha parlat de dèficit històric; o sigui, quan es reben les

competències calculades bàsicament amb alguna cosa

complementària, però calculades bàsicament en base al cost

efectiu però amb unes necessitats imperioses de construcció de

noves infraestructures molt costoses, d’entrada el nou hospital

de Son Dureta, que no són bromes la construcció d’aquest

hospital, el dèficit històric d’infraestructures que hi havia

entenem que no vénen transferits fons suficients per fer front a

aquesta qüestió. Per tant, bé, el seu objectiu és molt lloable. Si

aconsegueix aquest objectiu hi haurà una millora del

finançament de la sanitat que estarà bé, però nosaltres pensam

que continuarà essent insuficient i, ja dic, potser no

necessitàvem crear una comissió per arribar a aquestes

conclusions si no anam una miqueta més enllà, més enllà en el

sentit, com també vàrem dir a la compareixença del conseller

d’Hisenda, que ho hauríem de lligar a la comissió no permanent

que hi va haver la legislatura passada sobre balança fiscal,

perquè si no abordam tot el tema del finançament autonòmic

crec que ens quedarem curts. En qualsevol cas vostè repeteix

les qüestions que ja s’han dit diverses vegades i que va dir el

Sr. Ramis d’Ayreflor.

Bé, hem crescut més d’un 3% de població sobre la mitjana

estatal. Per tant, en aplicació estricta de la legislació actual

necessitam..., o sigui, tenim dret a una millora de finançament.

Idò en això esperam, creim que no ha de ser massa difícil, si és

un supòsit que està específicament previst. Crec que la

demostració del fet que aquí hem crescut en aquests

percentatges no ha de ser difícil, que el Govern tendrà la
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documentació suficient, i creim que això s’ha de poder

aconseguir sense especials dificultats. Ja sé que en principi els

governants mai no són molt feliços de cedir part dels seus

recursos a una altra administració, però pensam que les

dificultats no han de ser excessivament grosses i que això s’ha

de poder aconseguir.

Llavors hi ha el fons de cohesió. Bé, segons diu vostè el

60%, aproximadament, de l’atenció que es presta als ciutadans

estrangers no la cobreix l’Estat. Bé, és un percentatge

important, però vostè ha parlat d’un 3,44% de les estades

hospitalàries que corresponien a estrangers i un 60% d’aquest

percentatge tampoc no suposarà un finançament extraordinari,

i aquí segurament poden tenir més dificultats per aconseguir

demostrar al Govern central que les xifres són correctes i que

han de fer front a això, també.

I després sobre el cost de la insularitat, i aquí és on jo no he

sentit si vostè, si el Govern el té avaluat de manera que sigui

fàcilment argumentable davant el Govern central. Supòs que

per als ciutadans d’aquestes illes no fa falta que s’expliquin

molt els sobrecosts de la insularitat; en tot cas seria bo

quantificar-los, no sé si s’ha fet alguna quantificació perquè

segurament a les diverses comissions del REB, no constituïdes

o constituïdes i que no havien fet res més que això tota la

legislatura passada, ara serà molt difícil que es posin totes en

funcionament i que totes facin una aportació econòmica per

part de l’Estat al Govern de la comunitat, al Govern de les Illes

Balears, si no ve molt ben quantificada, i això és en concret una

qüestió que jo li demanaria, si tenen estudis que quantifiquin

els costos de la insularitat.

Llavors també veig que no ha parlat avui, com no es parla

en els darrers temps, d’una qüestió que es deia que ens havia de

resoldre no sé quants problemes fa pocs mesos, que era la

declaració de zona estratègica. Sembla ser que això no era tan

gran meravella i que per aquí no en podem treure molt. 

Vull repetir una vegada més el suport del nostre grup,

demanar-los que facin bé els deures, que es documentin, que

tenguin arguments suficients, xifres, estadístiques, i si ho fan

així tenen tot el suport segur d’aquest grup, i crec que del cent

per cent d’aquesta cambra, i vull manifestar una vegada més

que si aconseguim això continuarem tenint un problema de

finançament en aquesta comunitat en general, i en concret en el

sistema sanitari, en particular.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per contestar o respondre a les

observacions del Sr. Diputat té la paraula la Sra. Consellera.

Bé, la Sra. Consellera contestarà globalment tots i cada un

dels grups. A continuació té la paraula per un temps màxim de

10 minuts l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President, i bones tardes, Sra. Consellera i alts

càrrecs.

Vostè ha basat les necessitats de revisió del finançament en

tres punts en els quals estam d’acord, població de dret,

població flotant i insularitat, però ho trobam totalment

insuficient. De fet, i esper amb aquesta intervenció aclarir-ho,

pens que amb aquests tres arguments únicament arribarem a

allò que es coneix com a xocolata del lloro. Clar, vostè té un

problema polític important, vostè ha de partir, vostè no pot

qüestionar el cost de la transferència, perquè just ara fa dos

anys, dia 26 de març del 2002, en comissió encara en el Diari

de Sessions deia que aquesta competència estava molt ben

valorada, molt ben dotada, i de fet fins i tot duc retalls de

premsa on el Partit Popular deia que la valoració havia estat

generosa.

Bé, nosaltres calculàvem que a partir del tercer any

entraríem en dèficit però la veritat és que vàrem ser optimistes:

a partir del primer any ja hem entrat en un dèficit important que

vostè quantifica per a l’any 2003 en 140 milions d’euros, és a

dir, parlam de 23.000 milions de pessetes de dèficit. Això

suposa més d’un 20% de dèficit pràcticament en el primer

exercici.

On vull anar? Vull anar que si aconseguíssim que

l’Administració de l’Estat acceptàs la revisió del finançament

de la sanitat en base a l’increment de la població, de la població

flotant i de la insularitat, no cobrim ni de molt aquest dèficit

que ja hem generat l’any 2003. Miri, la població de dret,

revisar el cost de la competència per l’increment poblacional

segons la llei darrera que estableix el sistema de finançament

suposa que hem de créixer més d’un 3% que la mitjana

espanyola. Aleshores suposem que en aquests dos, tres

exercicis hem crescut un 6% i la mitjana espanyola ha crescut

un 2%, se’ns revisaria a raó d’un 4%. Per tant calculem que per

l’increment de la població se’ns admeti un creixement entre un

3 i un 4%. Estam parlant d’uns 4.500 milions de pessetes

anuals; ho diré en pessetes perquè jo encara m’hi entenc i crec

que tots. 

La població flotant; jo crec que si aconseguíssim un

finançament d’un 2% per a la població flotant, seria també un

èxit important, i parlam d’uns 2.000 milions de pessetes.

I per raons d’insularitat, el règim econòmic de les Illes

Balears estableix, bàsicament subvencionar el trasllat dels

malalts i dels familiars dels malalts quan no poden ser atesos a

la seva illa, i si per aquest concepte arribàssim a uns 500

milions de pessetes anuals ja ens podríem donar per ben

satisfets.

Aleshores, sent optimistes, i suposant que se’ns accepten

aquestes tres variables amb les quals vostè treballa i que

nosaltres hi estam d’acord, tendríem un millora del finançament

d’uns 7.000 milions de pessetes anuals; que no eixuguen ni de

molt el dèficit que ja tenim generat. Si a més a més tenim en

compte les xifres que ens va donar el conseller de Sanitat l’altre

dia, que va comparèixer en aquesta mateixa comissió, que va

donar unes dades comparatives a partir de la despesa per

habitant per comunitats autònomes; esper tenir la confirmació

en el Diari de Sessions, vaig prendre notes molt ràpid, però

l’any 2004, la despesa sanitària dins l’Estat espanyol és de 954

euros per habitant; a Balears, 630 euros per habitant, me

corregeixi, perquè ja li dic, vaig prendre notes, i si tenim en
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compte la població flotant el conseller ens deia que la despesa

per habitant era de 551 euros. Aleshores, tenim un diferencial

respecte de la mitjana espanyola de 400 euros per habitant; és

a dir, per gastar en sanitat el mateix que es gasta en el conjunt

de l’Estat espanyol hauríem d’augmentar la nostra despesa a

raó de 400 euros per habitant i any. Bé, això sense comptar la

població flotant ni els treballadors de temporada, només

comptant els 960.000 habitants de dret que tenim actualment,

me dóna una necessitat de despesa sanitària de 384 milions

d’euros, 64.000 milions de pessetes, per gastar en sanitat

pública el que es gasta dins Espanya actualment.

Hi ha una altra consideració i és el punt de partida: com

estàvem quan vàrem rebre la competència en sanitat? La

darrera memòria d’INSALUD que vàrem estudiar és la de l’any

1999, en aquella memòria hi havia els llits per cada 1000

habitants, en el conjunt de l’Estat, que era de 3,7 llits,

d’hospitals públics, per cada 1.000 habitants; a Balears, 2,9.

Tenim un dèficit, per tant, de 680 llits. Quant a professionals,

a Espanya tenien 8,6 llits per cada, professionals, perdó, per

cada 1.000 habitants; a les Illes Balears, 6,4 professionals per

cada 1.000 habitants, per tant teníem un dèficit de 2.000

professionals. Això pot haver disminuït un poc amb l’obertura

de Son Llàtzer, però crec que haurà estat compensat amb

l’increment espectacular de població que vostè mateixa ha

reconegut que hem tengut aquests darrers anys. Aleshores, jo

sospit que en aquest moment continuam més o manco amb el

mateix dèficit de llits públics per habitants i de professionals de

la sanitat per habitants que teníem l’any 1999.

Vull dir amb això que als tres criteris que vostè basa la seva

argumentació per demanar la revisió del cost de la sanitat per

a les Illes Balears hi falta el més important; el més important és

que hem de reivindicar la dotació suficient per equiparar-nos a

la mitjana de despesa sanitària per habitant del conjunt de

l’Estat espanyol. I això significa que necessitam, segons el Sr.

Ramis, 384 milions d’euros, per equiparar-nos a la despesa

sanitària. I això significa que aquí encara no tenim el cost

d’inversió nova en llits d’hospital per equiparar-nos a la

mitjana, per tant el finançament dels hospitals que estam

construint: el nou Son Dureta, li diguin el que li diguin;

l’hospital d’Inca, que encara ha de començar, més no tenim Son

Llàtzer al cent per cent; bé, i tot això significa un, i més el de

Menorca i més el de Formentera i més la reforma que fan a Can

Misses. Per tant, a part d’això, cost d’inversió nova, i després,

naturalment, població flotant, treballadors de temporada,

turistes, insularitat, etcètera.

Aleshores, ho tenim molt malament, és a dir, políticament

vostès tenen pocs arguments per defensar això, però ho hem de

fer. I si parteixen, és a dir, si es conformen amb tan poc, l’únic

que farem serà incrementar una mica, però seguirem amb un

dèficit espectacular. Jo només m’imagín com estam ara, amb

23.000 milions de pessetes de dèficit, 140 milions d’euros, com

estarem quan tenguem Son Llàtzer al cent per cent, l’hospital

d’Inca, el nou Son Dureta, el de Menorca, que generarà més

despeses, Formentera, etcètera; ja no ho vull pensar perquè no

me vull deprimir i m’imagín que vostè més que jo encara.

Aleshores, crec que hem de fer un plantejament més

ambiciós, a partir d’un mea culpa que vostès hauran d’entonar,

perquè realment ens enganyaren, a nosaltres i a totes les

comunitats autònomes; és a dir, l’Estat, amb la transferència de

sanitat i d’educació ha fet un gran negoci, perquè el que ha fet

ha estat transferir el dèficit que ja tenia, perquè ens enganyaren

amb la comptabilitat, i així com vostè posarà factures dins el

calaix el desembre, ells ja n’hi tenien, i ens ha transferit un

dèficit. I llavors bravegen, perquè a més a més, quan han

rebaixat els imposts han rebaixat els imposts que ja tenien

transferit totalment o parcialment a les comunitats autònomes,

transmissions patrimonials, per exemple, transferit al cent per

cent, o l’impost de renda de persones físiques, transferit;

mentre que els imposts que graven el consum, que les tenien al

cent per cent, l’impost sobre les gasolines, sobre els alcohols,

els imposts especials, l’IVA, etcètera, aquests anys que el

consum ha augmentat l’Estat ha incrementat moltíssim la seva

recaptació i bravegen de superàvit. Aleshores, pinten bastos,

Sra. Consellera.

Nosaltres, com sempre, com sempre governàs qui governàs

aquí i governàs qui governàs a Madrid, estarem per defensar els

interessos de les Illes Balears i l’únic que li demanam és un

plantejament més ambiciós, perquè amb el que fa traurem

només la xocolata del lloro.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la

paraula l’Hble. Sr. Miquel Gascón, per un temps màxim de deu

minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. Gràcies, Sra. Consellera per la seva

presència avui aquí, amb el Sr. Corcoll i la Secretària General

Tècnica. Bé, benvinguda al club dels reivindicadors del

finançament que estava malament en el moment de la

transferència, era un club prou ampli i ara l’hem ampliat un

poquet més amb el Partit Popular, com venia a dir el Sr.

Sampol fa uns moments.

Parlam avui aquí que volem demanar millorar la finançació

de la sanitat. En principi, he entès jo, i en aquest moment el

nostre grup està per aquest punt, sense canviar el model de

finançament en principi; quins criteris hem d’emprar per poder

anar a Madrid a demanar un augment del finançament, criteris

objectius? Evidentment, no és un criteri dir que nosaltres

tancam el 2003 amb un dèficit de 240 euros quan hem

augmentat el 2,3% el pressupost del 2003 al 2004, comunitat

autònoma que ha estat la que menys ha augmentat el

pressupost. La que més ha estat Extremadura, el 22,6%, el seu

pressupost, i la que menys, després de nosaltres, Navarra, que

ho tenen molt bé i no tenen perquè augmentar tant el

pressupost, i han augmentat així i tot un 4,3%. Vull dir que

això, nosaltres no dedicam probablement el que hem de

dedicar, perquè si bé és cert el que ha dit vostè que és la segona

que més dedica del seu pressupost general a sanitat, també s’ha

de dir que hi ha autonomies que tenen altres transferències,

Catalunya té justícia, té els mossos, vull dir que tenen molts

més costs també; per tant la sanitat baixa percentualment, vull

dir que això no seria del tot real. Tampoc no podem anar, jo

entenc, a Madrid a demanar més doblers explicant les dades,
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malgrat és important, i jo he quedat gratament impressionat de

les dades que han augmentat quant a consultes i quiròfans, vull

dir, realment la demanda de la sanitat a Balears, igual que a tot

l’Estat, augmenta i augmenta essencialment per l’augment de

la població, que aquesta sí que objectivament és un motiu per

anar a demanar doblers a Madrid, l’augment de la població que

és el 75% de la transferència, en principi, del cos de la

transferència és el 75%, és la població, i després hi ha 24,5 que

és la població de més 65 anys, però la població, segons ens ha

dit vostè, ha augmentat del 2001 al 2002, em pens que un

2,1%; del 2002 al 2003, un 4,45. Del 99, en què es va valorar

la població per dur la transferència al 2002, perquè es va

comptar la població el 99, que era una cosa que nosaltres hi

estàvem absolutament en contra, i se’ns va donar la

transferència el 2002, la població havia augmentat el 12,13%,

del dia que compten la població a la població real en aquell

moment. Vull dir que llavors ja entràvem en fals amb la llei

aquesta de l’article 67, que diu que si estàs a més de 3 punts de

la mitjana t’augmentaran el pressupost per la població,

nosaltres ja en aquell moment de la transferència ja estàvem

amb capacitat d’augmentar.

Després hi ha un altre tema, que és la insularitat. Nosaltres

pensam que la insularitat, quan es va fer la transferència, es va

fer malament. Es va calcular d’una manera que no es real, es va

calcular, malgrat que la insularitat només és el 0,5 de la

transferència, es va calcular per quilòmetres, com vostè sap, de

Madrid a Canàries i de Canàries a Balears i això és una falAlàcia

absoluta. Per cada cinc duros que reben a Canàries nosaltres en

rebem un, així que Canàries són les ultraperifèriques, no sé que

li diuen, però no hi ha aquesta diferència. I jo pens que aquí sí

que és un punt, i això ja ho vam parlar l’altre dia amb el

conseller d’Hisenda, amb el Sr. Ramis, és un punt en el qual es

pot incidir, no tant, si vol, que ens donin un duro dels de

Canàries, la qual cosa seria molt difícil, per molts motius, però

sí que potser s’ha de valorar d’una manera més elevada el cost

de la insularitat, d’un 0,5 s’hauria de passar a 7 tal vegada o a

1,7, no ho sé, jo no hi entenc de números, estic fent un poquet

de filosofia. Aleshores pot ser sí que la insularitat, que no es va

calcular, el que és evident és que no prendrem ni un duro als

canaris, jo això ho tenc claríssim, però sí que tal vegada el pes

de la insularitat s’hauria d’augmentar un poc respecte d’altres

punts, fins i tot a altres punts, com seria la població,

probablement s’hauria d’augmentar per aquí.

Aquests són els punts amb els quals nosaltres podem

incidir, en la població total, en la insularitat, després hi ha els

imposts, una part dels imposts, però això no és un tema que jo

vulgui tocar ara, perquè no sé fins a quin punt estarien

disposats a augmentar els imposts. Però la població flotant que

ha dit vostè o, sí que ha dit vostè, el problema de la població

flotant és que no es valora; aleshores, el que s’hauria d’intentar

probablement, perquè això sí que és un tema important, però

població flotant com a tal no crec jo que s’aconsegueixi res, és

que el fons de cohesió sanitària quan es va fer jo crec que

també va ser un gol que ens van fer en el fons de cohesió, ens

els van fer per tots els costats els gols, però aquest va ser un gol

important a la Llei 21/2001; es va fer, després, el Reial Decret,

el 1247/2002, amb el qual només entren en el fons de cohesió

sanitària els espanyols programats. És a dir, si a mi me van a fer

un trasplantament de fetge a Barcelona, aquí no ve gaire gent

per fer-se cosa programada, no per a res, perquè els de la

península ja seria broma que venguessin a Balears a operar-se

programats, aleshores per aquí nosaltres no cobram

pràcticament ni un duro. I els altres són els estrangers

comunitaris i els que tenen el conveni de l’E-111 aquest famós,

punt, pilota, ja no hi entra ningú més.

Aleshores, probablement, és el fons de cohesió sanitària el

que s’ha d’intentar modificar; en el fons de cohesió sanitària

han d’entrar tots els espanyols que venen aquí sigui pel motiu

que sigui, sigui per turisme, sigui per feina, per molts motius.

Hauríem d’estudiar, i això li vam dir al conseller d’Hisenda, la

targeta sanitària individual per saber qui ve aquí exactament,

perquè no ho sabem nosaltres els que venen; però la població

flotant espanyola és importantíssima. I en aquest fons de

cohesió sanitària haurien d’entrar probablement o haurien

d’intentar, jo sempre dic intentar perquè serà molt difícil,

perquè som disset comunitats autònomes, i els altres no voldran

que els ho prenguin, perquè hi ha el que hi ha i els altres no

voldran que se’ls prengui res, però hem de posar sobre la taula

que part dels espanyols que venen aquí per la causa que sigui,

també han d’entrar els no comunitaris i han d’entrar els

immigrants, els immigrants sense papers, perquè ja a la Llei

d’estrangeria i al Codi Penal ja hi entren ells; per què no han

d’entrar en aquesta Llei 21/2001; jo crec que per aquí

probablement és per on es poden treure més doblers que no per

la població i per la insularitat. La insularitat s’hauria d’intentar

pujar el barem i el fons de cohesió, que jo he sentit gent que diu

que el fons de cohesió anau alerta perquè si el tocam encara hi

perdem, però jo crec que no és així, perdrem si el tocam així

com està, però ja més no hi podem perdre amb el fons de

cohesió, vull dir, perquè nosaltres no hi tenim més que treure.

Aleshores, nosaltres creim que amb això i amb un altre

punt, que és un pla d’infraestructures que s’hauria de fer, no

només per aquí; jo ja li avanç per si vostè després, i com he vist

que vostè ho ha dit en algun moment, que jo no estic amb què

es confinanciï un centre no sé si és a Cantàbria o a Astúries;

però tampoc hi estava d’acord quan el Partit Popular va signar

un conveni per finançar íntegrament el marquès de Valdecilla,

i això ho vaig dir jo i no ho va dir vostè en aquell moment, Sra.

Consellera, jo no hi estic d’acord ni abans ni ara, i ara ho dic

governant els meus i abans ho deia governant els altres.

Això de la declaració de zona estratègica, jo no sé fins a

quin punt, jo crec que d’aquí no treurem res, per tant no

insistiré.

Per altra banda, jo crec que hi ha dos punts importants que

són responsabilitat nostra, tres: un, el principal, no el principal

no, els tres són importants, un és el que he dit al principi,

nosaltres hem d’augmentar el pressupost de sanitat amb

recursos propis, igual que fan les altres autonomies, i hi ha

autonomies que s’han endeutat, però amb sanitat s’ha de fer. El

que passa és que, el que dèiem ahir al plenari, en aquesta

comunitat autònoma, igual que poc interès té parlar de la

sanitat, aquí només parlem de posar totxos i de fer carreteres i

de fer coses d’aquestes, la sanitat és el que menys interessa, i

vostè ha de batallar dintre del seu govern, perquè la tenen molt

estreta, Sra. Consellera, molt estreta, tant el Sr. Ramis com el

Sr. Matas, li han reduït el pressupost d’una manera brutal.

Vostè ha fet un pressupost amb un dèficit el 2003 de 240 euros,

i el 2004 ha posat als capítols 1 de tots els hospitals menys
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doblers que li va costar el 2003, n’ha posat menys, vull dir que

ja sap que aquest any no seran 240, seran 300 i busques de

milions. I només parl de capítol 1, podem parlar dels altres

capítol, però per al capítol 1 essencialment.

I els altres dos punts que jo tocaria, seria que s’ha de

millorar la gestió de la despesa, hem d’intentar millorar la

gestió de la despesa, açò és important. I l’últim punt, s’ha de

controlar la despesa farmacèutica d’alguna manera, que a mi no

me preguntin com perquè jo no ho sé. Estic segur que no és

donant 6.000 euros a alguns professionals, açò ho sé segur,

perquè açò servirà per a un any però no per al segon, com ha

passat altres vegades, vull dir que està inventat tot això; però el

control de la despesa farmacèutica és essencial perquè és, jo no

sé si deu ser el 23% o el 20 i busques del pressupost

segurament, però la despesa és importantíssima i açò són eines

amb les quals hem de jugar nosaltres.

Per tant, Sra. Consellera, nosaltres hem fet un pla de feina,

que no sé si està entregat ja a la Mesa d’aquesta comissió,

demanant la compareixença de determinades autoritats en

aquest tema. A veure si nosaltres encertem o no amb el

diagnòstic, esperarem quan es faci la pròxima comissió o la

següent, que farem una comissió per veure el pla de feina i

estam disposats a colAlaborar amb vostè amb tot el que hem dit,

amb aquest model de finançació, intentar canviar aquests punts,

que creim que és important. Jo pens que si s’aconsegueix això

del fons de cohesió, que tenc dubtes, però si s’aconsegueix per

aquí, pot ser sí que arribaríem als milions que deia en aquest

moment un altre portaveu.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. El Partit Popular farà ús de la seva

intervenció en el segon torn, per tant té la paraula la Sra.

Consellera, per donar resposta i contestar als senyors diputats.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, President. El primer de tot, vull agrair també el

suport davant aquesta petició de millora de finançament, que jo

crec que bé, ho hem parlat altres vegades, però tot i que és així

ho vull reiterar, el meu agraïment a tots els portaveus perquè

crec que, com deia en el començament, és una qüestió molt

important que afecta sobretot les persones i crec que tots els

esforços que facem en aquest sentit seran pocs.

Jo discrep, Sr. Ramon, del seu punt de vista sobre la utilitat

d’aquesta comissió; jo crec que, efectivament, pot aportar

moltíssim, podem sumar tots els criteris que puguem tenir, des

dels portaveus dels grups polítics amb representació

parlamentària, des de les exposicions dels membres del govern

i d’altres postures d’altres sectors que supòs que compareixeran

davant aquesta comissió successivament, i per tant podrem

arribar a tenir una visió global de quina és la problemàtica i al

final ningú té tota la veritat i jo crec que tot el que pugui ser

sumar és molt positiu.

Dit això, jo crec que bé, contestaré sobretot dues qüestions

inicialment, perquè no m’agradaria que quedassin tal i com

s’han expressat, perquè no és exactament així. El portaveu del

Partit Socialista de Mallorca, Sr. Sampol, me deia que jo havia

d’entonar un mea culpa perquè vaig dir que estaven molt ben

finançades les transferències: bé, jo vaig dir i me’n record molt

bé del que vaig dir, perquè sempre he procurat ser molt

coherent en tota la meva vida, jo vaig dir que si a l’any 2001 la

despesa de l’INSALUD a les Illes Balears havia estat, i també

parlaré de les antigues pessetes, de 85.000 milions de pessetes

i li parl també de memòria, doncs que una finançació sanitària

xifrada en 102.000 milions de pessetes per a l’any següent, per

a l’any 2002, doncs que creia que un increment de 17.000

milions de pessetes, doncs que era bastant important i que era

molt bo i que, per tant, jo crec que era un començament i que

tot i que sempre podríem demanar més a Madrid, doncs que no

era un mal començament. Jo crec que davant un increment de

17.000 milions de pessetes amb un any en la finançació

sanitària, considerant que s’havien gastat 85.000 milions de

pessetes l’any 2001 per part de l’INSALUD, doncs trobava que

no eren dolentes. Clar, jo puc respondre d’aquells moments,

aquelles declaracions varen ser fetes a un moment determinat,

que era el final de l’any 2001, principis de l’any 2002. Si

agafam les xifres que aquesta consellera li ha donat davant

aquesta comissió, veurem que hi ha un increment molt

important, no important, sinó molt important, de població; i

després, hi ha una sèrie d’instruments que quedaven per

desenvolupar que encara no s’han acabat de desenvolupar, que

és el fons de cohesió que deia, precisament, el Sr. Gascón.

És a dir, una cosa és la finançació sanitària que se xifràs en

aquells moments i després, una altra, són aquells instruments

que han quedat per desenvolupar i que suposen una millora

d’aquesta finançació per una altra via. El fons de cohesió és

aquell fons que gestiona el ministeri, com he dit, i que està

destinat a finançar precisament els desplaçats. On tenim un

greu problema? En la finançació de l’assistència sanitària dels

desplaçats, és a dir, parlàvem d’Astúries, sense anar més

enfora, i ho vaig dir ahir en el plenari: Astúries, quan venen els

mesos d’estiu, tanquen plantes d’hospitals; nosaltres, no només

no podem tancar plantes, sinó que, a més, hem d’incrementar

els recursos, sobretot humans, perquè plantes no en podem

obrir més. Per tant, jo crec que, dit això, afegim que l’únic que

facturam és l’assistència realment donada, és a dir, ningú ens

paga res per a mantenir tota la maquinària en funcionament i a

més afegir més metges, més infermeres, més personal sanitari

per fer front a tota aquesta població.

Per tant, jo crec que són tota una sèrie de circumstàncies en

què hi ha previstes un mecanisme, que és el desenvolupament

del fons de cohesió, que és allà on hem de fer força. I en aquest

sentit, coincidesc plenament amb el portaveu del Grup

Socialista. Per tant, jo vaig pensar en aquell moment que un

increment de 17.000 milions de pessetes era molt bo; en aquell

moment, el Govern, en el seu moment, també va dir que era bo,

no va dir que fos dolent, únicament es reclamava una partida

per a infraestructures, nosaltres sempre havíem dit que tot i que

era una despesa plurianual estava inclosa dins la partida

general, per tant crec que he mantengut la coherència. Ara, si

les circumstàncies canvien, evidentment, jo crec que en aquests

moments, com que la meva responsabilitat és poder representar

tots els ciutadans pel que fa al meu departament, he de dir que
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per dret ens correspon una millora del finançament. La veritat

és que allò meu no són els números, evidentment, però esper

poder explicar suficientment bé quina és la meva postura.

De totes maneres, també Sr. Sampol, li he de dir, que si he

d’entonar un mea culpa l’entonaré, sempre he dit que en

matèria sanitària no podem mirar cap enrera, hem de mirar cap

endavant. Però dir que una millora de 17.000 milions de

pessetes anuals a un moment determinat, doncs jo crec que no

va ser dolenta, i no només jo, sinó que el Govern del qual vostè

formava part en aquell moment, també va dir que no era

dolenta.

També, respecte que vaig criticar que es finançàs l’hospital,

o que la ministra hagués dit que finançaria o cofinançaria la

infraestructura sanitària d’Astúries, que el portaveu del Grup

Socialista m’ha dit que en aquells moments no ho vaig criticar

i en canvi ara, no vaig criticar que es finançàs per part del

Govern del Partit Popular l’hospital de Valdecillas i sí critic

que es faci respecte de l’hospital d’Astúries, dir-li que

l’hospital de Valdecillas no és el mateix que l’hospital

d’Astúries; l’hospital de Valdecillas té una població molt

important de referència, és a dir, acull gent de tota Espanya,

cosa que no fa l’hospital d’Astúries. I recordar-li que l’hospital

de Valdecillas és l’únic hospital que està reconegut a un estatut

d’autonomia, per tant les circumstàncies no són les mateixes.

En aquest moment ens trobam que, tot i que aquesta consellera

li ha demanat a la ministra de Sanitat, en reiterades ocasions,

que vull una entrevista per poder parlar de la cofinançació

d’infraestructures, atès que ha declarat públicament que

cofinançaria l’hospital d’Astúries, doncs la veritat és que jo,

com a consellera de Salut del Govern de les Illes Balears, crec

que els ciutadans balears també es mereixen que el Govern

central aporti una ajudi, una colAlaboració a l’hora de finançar

com a mínim l’hospital de referència, que és l’hospital de Son

Dureta.

Aclarides aquestes dues qüestions, simplement, doncs bé,

comentar que efectivament, crec que, com he demostrat amb

dades, doncs objectivament tenim tot el dret del món d’anar a

reclamar una millora de finançació.

Jo, sincerament, Sr. Sampol, no faig la deducció que vostè

ha fet quant a percentatges d’increment de població equivalen

a una sèrie de doblers i això no ens arriba a tot el que

necessitam; jo crec que l’increment de població, el fet que

haguem crescut d’un any per l’altre tres punts per damunt del

que és la mitjana estatal, ens dóna dret a entrar a revisar la

finançació sanitària; és a dir, obrir el mecanisme que ens

facilitarà revisar la finançació sanitària, perquè si no, no hi

podem entrar ni tant sols, és a dir, és que ja, des del Govern

central, ens diuen que no en volen parlar. Per tant, nosaltres el

que hem de fer és tenir la clau per obrir la porta i després

començar a parlar, com supòs que els va explicar el conseller

d’Economia i Hisenda a la passada compareixença. I això és el

que crec que nosaltres tenim, és a dir, objectivament tenim

aquesta clau per obrir aquesta porta i començar a parlar de

millora de la finançació sanitària. Després, una vegada que

estiguem seguts a la taula és on hem d’oferir totes les dades que

nosaltres tenim i totes les situacions objectives que suposen un

increment de la millora del finançament. Es parlava d’un

increment de població molt important que en el darrer any va

ser del 6%; en els darrers anys, des del 99, efectivament des de

la base del càlcul de la finançació, és un 12%. Doncs més a

més, és a dir, encara hem crescut molt més, però si ho

consideram any a any, el darrer va ser un 6% quan la resta de

l’Estat espanyol va créixer un 1,50%. Això ja indica que amb

els mateixos recursos, amb els mateixos centres, amb els

mateixos metges, amb les mateixes ambulàncies estam

emparant moltíssima més població. Per tant, crec que per pura

lògica tots entenem que no ens basta el que tenim per fer front

a les nostres necessitats.

Això per una banda, per una altra banda també hi ha els

turistes. Els turistes ja no és canviar el model de finançació, és

precisament desenvolupar el fons de cohesió; és a dir, el

ministeri diu, per explicar-ho amb paraules senzilles, hi ha un

fons de cohesió que serveix per finançar la despesa que la

comunitat autònoma ha tengut en concepte de desplaçats, i és

un fons que està gestionat pel Ministeri de Sanitat i que s’ha de

dotar d’uns determinats doblers. Aquest fons de cohesió es va

començar a desenvolupar a la passada legislatura, a nivell

estatal, i ara s’ha de continuar desenvolupant i és el que jo crec

que ens haurà de donar aquesta via de millora de finançament

sanitari, la veritat és que prou important. Per què? Perquè

nosaltres absorbim una població flotant molt important també,

és a dir, no a tota Espanya, a Astúries tanquen plantes

d’hospital i nosaltres obrim i afegim recursos. Aquest fons

principalment ha d’anar a cobrir aquesta despesa que tenim les

comunitats turístiques, i jo crec que Balears és pràcticament la

que, bé, crec que, com a mínim, és una de les comunitats més

turístiques de tota Espanya i és un instrument del fons de

cohesió al qual ens hem d’aferrar i bastant important.

Aquest desenvolupament és el que jo deman al Govern

central que ens seguem, puguem parlar i puguem parlar de quin

és el desenvolupament d’aquest fons de cohesió. És a dir, no

pot ser que per exemple l’any passat Canàries rebi el doble del

que rep Balears en concepte de fons de cohesió i en concepte

d’atenció al desplaçat. Per què? Evidentment jo tot d’una ho

vaig veure i ho vaig demanar, com és possible? Doncs és

possible perquè, segons me varen indicar, a Canàries s’ha fet un

esforç de facturació que no s’ha fet a les Illes Balears, entre

d’altres conceptes; per una part no està totalment desenvolupat

i per una altra banda, dins el que hi ha, des d’aquí no vàrem

saber fer un esforç de facturació. No és cap crítica, això, perquè

jo entenc que una vegada reps les competències idò posar la

maquinària en funcionament és molt més complicat, però hem

de fer un esforç de facturació, és a dir, si vénen turistes i els

podem facturar els hem de facturar, i en aquest moment ho

feim, perquè crec que a més és molt important poder demostrar

que estam assistint tota aquesta població flotant que ens ve a

visitar. Això és un concepte molt important des del fons de

cohesió.

Després hi ha el tema de la insularitat. La insularitat, Sr.

Ramon, exactament jo no la tenc xifrada en aquests moments,

però sobretot perquè estic esperant que ens puguem reunir a al

Comissió Mixta de desenvolupament del REB. Jo crec que és

el fòrum on hem de discutir precisament quin és el sobrecost en

concepte d’insularitat, una reunió a la qual jo ja he anunciat que

m’agradaria que m’acompanyàs qualque representant també de

l’oposició, i crec que igual que feim en aquest moment sumant

esforços entre tots aconseguirem defensar molt millor els drets
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de la nostra comunitat autònoma. Per tant jo esper que no en no

massa temps ens convoquin en aquesta comissió mixta de

desenvolupament del REB; és una altra de les qüestions en què

he insistit davant l’actual ministra de Sanitat perquè crec que ja

urgeix poder parlar d’aquest tema. He de dir que en aquest

tema també la passada legislatura el Partit Popular de les Illes

Balears va donar suport al que fos el desenvolupament

d’aquesta comissió, en cap moment no ens hi hem oposat sinó

que hem duit un discurs molt coherent.

Dins la insularitat no he fet especial menció perquè, bé,

pensava que no era el moment, però si que hi ha el

desenvolupament de la zona estratègica sanitària. O sigui, jo

crec que això demostra la sensibilitat que hi va haver en aquells

moments davant el fet insular de les nostres illes. Si Canàries

estava declarada zona estratègica sanitària, per què Balears no

hi estava declarada? Bé, idò una mica per tots no hi va passar.

Nosaltres ens n’adonàrem i n’Ana Pastor, l’exministra de

Sanitat, gràcies al seu impuls vàrem aconseguir que fóssim

aquesta categoria. Això immediatament jo ja vaig anunciar que

no implicava cap recurs econòmic de manera immediata, però

sí ens colAloca en una situació privilegiada a l’hora de poder

posar un servei sanitari de referència. El Sr. Gascón ho deia

molt bé: normalment no vénen les persones a fer-se una

intervenció programa aquí, a rebre una assistència programada,

sinó que normalment la nostra despesa és per via de l’atenció

urgent, però si tenguéssim un servei de referència voldria dir

que és un servei que dóna cobertura a tot l’Estat espanyol i per

tant sí que hi hauria aquesta actuació programada, i en aquest

sentit seria un servei finançat íntegrament per tot l’Estat, i a

més ens colAlocaria en una situació molt més puntera a nivell

d’atenció sanitària. Per tant és una qüestió que ha d’anar rodant

i que jo crec que en aquests moments anam per bon camí i com

a mínim esper que així es pugui fer amb el suport per part del

ministeri.

Respecte a la insularitat també que el Sr. Gascón

comentava, allò del 0,5%, efectivament, del 0,5% hi ha una part

molt considerable que se’n va cap a Canàries perquè es va

calcular en funció dels quilòmetres de distància i no en funció

de les circumstàncies particulars de cada comunitat autònoma.

En aquest sentit jo crec que hi podríem d’acord, però crec que

més que fer incidència en aquest punt el que hem de fer és

reivindicar el sobrecost derivat de la insularitat. 

Estic convençuda que la Comissió Mixta de

desenvolupament del REB és on hem de fer els vertaders

esforços per tal de compensar la insularitat. Evidentment

nosaltres necessitam les noves tecnologies, estam en una

situació molt privilegiada perquè tenim un hospital molt bo que

és l’Hospital de Son Llàtzer a nivell tecnològic, i això ho

podem estendre, però és que a més necessitam les noves

tecnologies per tal d’escurçar les distàncies i de salvar la

insularitat. El fet que en aquests moments puguem estar

connectats telemàticament amb l’Hospital de Can Misses des

de l’Hospital de Son Llàtzer potser és una necessitat que no té

una altra comunitat autònoma, però nosaltres sí, per tal de

poder evitar en un moment determinat desplaçaments o per tal

de poder emetre un diagnòstic des de l’Hospital de Son Llàtzer

per a un accidentat que és a Eivissa. Són condicions que la

insularitat ens imposa, que les hem de salvar, que altres

comunitats autònomes no tenen, per posar un exemple. Per tant

jo crec que allà on hem de fer força quant a la insularitat és

precisament a la Comissió Mixta del Règim Especial de les

Illes Balears.

Bé, respecte a allò dels recursos propis, és cert que

nosaltres som la comunitat autònoma que menys ha crescut en

pressupost enguany, quant a pressupost sanitari, evidentment,

perquè hem crescut un 2,35%. Sr. Gascón, si vostè vol podem

entrar una altra vegada en aquest tema; jo li ho dic sempre, vull

dir, amb la situació econòmica que ens hem trobat ha estat molt

complicat anar un poquet a més, vull dir que vostè basta que

miri les altres conselleries, també, no?, és que no hem tengut

més marge. Jo, com deia, m’estim més no mirar cap enrere sinó

mirar cap endavant, i crec que el millor és mantenir un discurs

conciliador i de consens i que entre tots puguem reconèixer una

situació, diagnosticar una situació i sobretot identificar quines

vies de solució té aquesta situació de dèficit financer quant a

educació i sanitat. Per tant jo crec que el millor que podem fer

és mirar cap endavant i diagnosticar i trobar els mitjans

necessaris i entre tots poder anar a reivindicar al ministeri, a

Madrid, al Govern central allò que per dret ens correspon.

Política farmacèutica, efectivament, com he dit al principi

és un punt molt important. Estam gastant, un 11% del

pressupost global de la comunitat autònoma està destinat a

despesa farmacèutica i per tant hem de fer esforços per tal de

millorar aquesta gestió: la introducció de farmàcies, per

exemple, a centres sociosanitaris, els farmacèutics a l’alta

hospitalària, el programa d’incentius en farmàcia, són

experiències que des d’aquí hem vist amb bons ulls i creim que

poden ajudar a millorar la gestió de la política farmacèutica.

Qui sap si com deia el Tribunal Constitucional respecte a

Canàries fa pocs dies també podrem entrar a determinar els

preus de referència dels medicaments; idò potser seria una bona

qüestió perquè cada comunitat autònoma podria fins i tot

millorar la gestió de la política farmacèutica en aquest sentit.

Però bé, són qüestions en les quals hem d’anar avançant i sobre

les quals crec que hem de parlar molt més.

En definitiva, jo crec que el plantejament és molt clar, tenim

dades objectives que ens indiquen que hem augmentat

moltíssim la població, tenim dades objectives que ens diuen

que estam absorbint la despesa sanitària d’una població flotant

molt important també, i per contra no estan rebent per cap

concepte cap finançació en aquest sentit. Aquestes dades

objectives ens donen la clau per obrir la porta de cara al

Govern central per parlar d’una millora de finançació sanitària,

pel que estam parlant avui i supòs que a la propera

compareixença parlaran d’educació, i crec que entre tots,

perquè estic convençuda que tots el que volem és millorar la

situació sanitària a la nostra comunitat de cara als nostres

ciutadans, crec que entre tots podem sumar i tenir més força a

l’hora de reclamar aquesta millora que ens correspon per dret

al Govern central.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per tancar aquest primer

torn té la paraula el portaveu del Grup Parlamentari Popular,

l’Hble. Sr. Gaspar Oliver.
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Perdó. Té la paraula pel Grup Parlamentari d’Esquerra

Unida i Els Verds el Sr. Diputat Miquel Ramon.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, vull agrair les respostes

de la consellera. Potser m’he d’explicar una miqueta millor,

perquè la consellera ha començat valorant que aquesta comissió

és molt important i jo la venc qüestionant de manera habitual;

tal vegada és que m’explic una mica malament. 

Vegem, nosaltres estam participant en aquesta comissió,

participarem, farem arribar propostes de treball, però

continuam pensant que és una comissió pensada per donar un

suport públic a una decisió que el Govern ja té presa i que és

molt poc ambiciosa, i de les seves respostes continuam pensant

que el Govern té molt poca ambició de cara a aconseguir un

finançament suficient per al sistema sanitari de les Illes Balears

i per a la comunitat autònoma en general. I per altra banda

difícilment..., o sigui, els grups parlamentaris donarem idees,

farem propostes, demanarem compareixences o documentació,

però al final, plantejada tal com està plantejada, tot són

qüestions que estan en mans del Govern, fer el recompte, els

estudis, presentar les estadístiques de cara a Madrid, perquè ens

movem acceptant el marc general i sense qüestionar el marc

general, i dins aquest marc li hem de justificar: “Miri, hem

tengut tal augment percentual, tenim tal diferència”, i això està

en mans del Govern. Per tant vostès han de fer els deures i els

han de fer justificats.

Altres qüestions. Vostè creu que quan el 2001, a finals del

2001, deia que ens arribava el finançament suficient, que en

aquell moment no s’equivocava i pensa que no és necessari

entonar un mea culpa. Miri, a mi m’és indiferent si vostè

entona un mea culpa o no entona un mea culpa. Allò cert, jo

crec que ha quedat evidenciat aquí, és que si ara hem tengut un

augment de població que ens justifica que puguem solAlicitar

major finançament, el 2001 ja no s’havia tengut en compte el

cent per cent de la població real, no real, de la població de dret,

ja no s’havia comptat, o sigui, partíem -altres qüestions al

marge- d’aquest fet en aquells moments, també, ja no hi era.

Això era insuficient.

Per altra banda, si allò era suficient, si a més les

infraestructures, com una despesa plurianual, les noves

infraestructures ja venien complicades, perdó, contemplades -

he dit complicades però volia dir contemplades-, com és

possible que a hores d’ara no sapiguem d’on podrem treure

recursos per iniciar la construcció de Son Dureta? No pot ser

només que hi va haver un any de mala gestió que va deixar un

forat; ara no es diu forat, sinó un dèficit, és a dir, hi ha un

dèficit real perquè no hi havia per mantenir el sistema tal com

estava, i per tant, si venia contemplat, idò malament.

Després, bé, vostè ha dit un exemple, sols citar allò

d’Astúries, que els mesos d’estiu tanquen plantes d’hospital.

Bé, aquí a alguna banda també se n’han tancat els mesos

d’estiu, de plantes d’hospital, però ens permetem el luxe de

tenir una planta tancada els 365 dies de l’any, o sigui que anam

per davant d’Astúries en aquest sentit.

Diu que no té quantificada la insularitat. Jo li desitj el major

dels èxits i que a Madrid diguin: “A veure, el tema de la

insularitat els comporta una despesa brutal, i a Balears no els

hem compensat i els donam tant com a Canàries”, per exemple,

però no crec que els trobi així tant de bones, a Madrid, crec que

haurien de fer un esforç. Per exemple, li suggeresc que, clar, a

Canàries es valora la distància entre Madrid i Canàries perquè

tenguin la seva aportació en relació a la insularitat i, clar,

llavors m’agradaria saber per exemple la despesa en

desplaçaments quina part és de Canàries a la península i quina

part és entre illes. Per exemple jo crec que aquí a les Illes

Balears hi ha un sobrecost important de Menorca o d’Eivissa a

Mallorca pel fet de la discontinuïtat territorial i que els

hospitals de Menorca i d’Eivissa no tenen determinats serveis

que han de venir aquí, i no parlem ja de Formentera-Eivissa i

llavors desviar-lo cap a Mallorca, o la necessitat de tenir

infraestructures sanitària a Formentera que per població no els

correspondrien. Jo crec que si tot això ho quantifiquen

suficientment o ho argumenten tendran més possibilitats que els

facin cas.

I per últim, i acab, tot això ens pot suposar una millora; jo

no ho havia quantificat tant com el Sr. Sampol, però si els seus

comptes aproximadament són certs continuam tenint un dèficit

real importantíssim, o sigui, continuarem tenint un problema de

finançament, haurem de ser més ambiciosos, i per altra part,

efectivament, haurem de fer esforços de millora de gestió i

esforços d’incorporar recursos propis a la sanitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. Per part del Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista té la paraula l’Hble. Sr. Pere Sampol.

EL SR. SAMPOL I MAS:

Gràcies, Sr. President. Jo crec que no he qüestionat els tres

plantejaments que ha fet la Sra. Consellera i tampoc no m’he

recreat mirant al passat, és a dir, més enllà que hem de tenir en

compte el punt de partida, això és essencial, i naturalment que

nosaltres ara tenim una cobertura legal per revisar el

finançament, que és l’article 15 de la Llei de modificació del

finançament de les comunitats autònomes. Hem tengut un

increment de població de més de 3 punts per damunt la mitjana

i això ens dóna el dret a seure a una taula i exigir la revisió del

cost en funció de l’increment de la població, i a partir d’aquí tal

vegada podrem parlar d’altres qüestions.

Clar, tornant al moment de rebre la competència, 17.000

milions de pessetes a priori i sense fer aquesta comparació de

la despesa sanitària per habitant podria parèixer suficient si es

tenien en compte les necessitats d’inversió nova. Ara, aquí ja hi

havia el projecte d’un nou Son Dureta, que s’havia de fer a Son

Dureta i ja estaven projectades l’Hospital d’Inca i les reformes

de Menorca i d’Eivissa. Aleshores ja es veien unes necessitats

d’inversió nova que sabíem que no estaven suficientment

cobertes amb aquest increment que teníem de la sanitat. Però és

que llavors tot el que s’havia guanyat, aquests 17.000 milions

de pessetes respecte al que deia que gastava l’INSALUD -

aquesta és una altra-, respecte al que deia que gastava
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l’INSALUD, aquests 17.000 milions es varen perdre amb el

fons de suficiència financera; va ser quan el sistema evoluciona

cap a un finançament per càpita i Madrid i Balears, com que la

nostra població s’ha disparat tot i que tenien com a base el cens

del 99 i ja no era real, perquè aquests anys hem tengut un

creixement desorbitat, aleshores diuen “aquests dos creixen

massa”, i és quan se’ns retalla, i enguany pel fons de suficiència

financera retornam 34.000 milions de pessetes. És a dir, allò

que va acabar de convertir en una mala transferència des del

punt de vista econòmic la sanitat va ser condicionar-la a la

recepció o a l’acceptació del nou sistema de finançament, que

naturalment que l’acceptàrem perquè suposava una petita

millora respecte d’allò anterior, però que constituïa, com s’ha

vist, una vertadera hipoteca i que pot estar segura, Sra.

Consellera, que si haguéssim estat conscients de la magnitud

del dèficit que generaria particularment hauria estat partidari de

no acceptar el nou sistema i no acceptar la transferència de

sanitat, així com han anat les coses. Ara, evidentment ara és

molt bo de fer dir-ho i tots anàvem enganats o a tots ens havien

enganat.

Bé, per concloure i per seguir amb aquest esperit positiu,

una vegada que s’hagi fet el miracle que ens acceptin seure i

parlar de la revisió del sistema jo crec que hem de tenir els

deures fets en els següents termes: Primer, hem de tenir calculat

com evolucionarà, com és previsible que evolucioni la despesa

en sanitat en funció de l’increment de la població previsible,

partir des del moment en què vàrem rebre la competència i fins

i tot hem de fer una projecció sobre com evolucionarà la nostra

piràmide de població. Hem de fer una previsió del cost que

suposarà tant en inversió nova com en despesa de personal i

despesa corrent dels nous centres, és a dir, quin impacte té

sobre el pressupost de la seva conselleria Son Llàtzer al cent

per cent, Son Espases o Son Dureta, el que li vulguin dir, Inca,

Maó, Eivissa i Formentera. I hem de tenir calculat, que això ja

el conseller d’Hisenda l’hi té, què suposaria equiparar-nos a la

despesa mitjana en sanitat. 

I amb aquestes variables jo crec que ens carregam

d’arguments per reivindicar una revisió del sistema, tot i que

particularment no som gaire optimista, però si té el consens de

tot el Parlament jo crec que estan més carregats d’arguments i

en definitiva crec que també hem de fer una tasca de pedagogia

dins la població perquè jo crec que la població no és conscient

de la situació econòmica que vivim a les Illes Balears. Jo l’altre

dia amb el conseller d’Hisenda només amb el dèficit de sanitat

i educació vaig fer una estimació superior als 600 milions

d’euros, és a dir, més de 100.000 milions de pessetes de dèficit,

acumulam ja per equiparar-nos a la mitjana espanyola, en

sanitat i en educació, i sense comptar població flotant, la

despesa turística, etc.

Aleshores l’únic que puc fer és encoratjar-la i estam per allò

que necessiti per millorar el finançament d’un tema essencial

per a la població i, mai més ben dit, per a la salut dels habitants

de Balears.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Sampol. Per part del Grup Parlamentari

Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, per la seva

explicació. Nosaltres serem molt breus. Jo vull dir d’entrada

que l’augment de 17.000 milions i la transferència es varen

agafar perquè no teníem més remei que agafar-los. Com deia el

Sr. Sampol l’altre dia a fora fa molt de fred; vam haver d’entrar

dins el tub, en el Senat hi va haver una esmena que deia “o

coges esto o no coges nada”, per la qual cosa ens hi vam haver

de tirar totes les comunitats autònomes, i així ens ha anat.

Nosaltres pensàvem que era dolenta essencialment perquè

estaven pendents unes infraestructures que continuen estant

pendents, i que costen molts de doblers. Aquí s’ha fet

l’homologació salarial, etc. 

Ara, jo continuo insistint: vostè ha dit que no tenim més

marge, més marge perquè el Govern no té més “peles” que les

que té, i és així, però, clar, s’han d’establir prioritats. Cap

govern, tots els governs tenen les “peles” que tenen, però el de

Navarra ha augmentat el 4,2; idò no deu haver augmentat tant

en..., no ho sé, en turisme, potser, és igual. El d’Extremadura ha

augmentat el 20% el pressupost de sanitat; idò no deu haver

augmentat tant un altre pressupost; tal vegada nosaltres no

hauríem d’augmentar tant -i permeti’m la ironia- l’equip

ciclista, que sigui un poquet més dolent, jo què sé, i ara

retallarem 2 milions d’euros aquí i anar fent, no? Per tant són

prioritats, prioritats polítiques i vostès és l’encarregada de

sensibilitzar els seus companys del Consolat de la Mar perquè

amollin. Supòs que és dificilíssim, però és així: nosaltres hem

d’augmentar el nostre pressupost en sanitat per força.

Només un comentari del que ha dit de Valdecilla, i jo pens

que Valdecilla és equiparable a Son Dureta. Si es pagava tot

Valdecilla també podien haver fet el nou Son Dureta, a més a

més amb un agreujant: Valdecilla es fa nou a costa del Govern

central, aquí les transferències van venir quan el Govern central

l’havia espifiada enormement perquè havia dit de fer una

reparació de Son Dureta, va fer uns plànols, es van pagar 200

milions en arquitectes, després no van ser bons, es van haver de

fer uns altres plànols i després ens van deixar penjats amb una

transferència; és així, vull dir que només per això ja haurien

d’haver dit: “Bueno, va, yo os lo pago”, només per això, però

van pagar Valdecilla i no van pagar aquest hospital.

I per últim, respecte al fons de cohesió que diu vostè que

s’ha de desenvolupar, jo entenc que està desenvolupat el que jo

he dit amb aquest decret 1247/2002, i diu per què es paga. El

fons de cohesió sanitària en aquest moment no ens serveix per

a res; aquest any passat va ser 1,9 milions d’euros, no és res.

Vull dir que per molt que diguem sobre 64,9 milions, que era

el fons de cohesió, ens donin el que ens donin, ens donin el

50%, és igual, ens donaran 30 milions d’euros. No és aquesta

la solució; la solució és intentar canviar com està el fons de

cohesió, i per això no és desenvolupar, sinó que s’ha de canviar

el desenvolupament fet i jo ho veig molt difícil, però és per

aquí que hem d’anar. Si nosaltres l’únic que volem és que el

fons de cohesió, del que hi ha en el fons de cohesió ens en

donin més, sobre 65 milions d’euros que ens donin un milió

més un milió menys, al final amb 2 milions més o menys no

arreglarem res, no és aquesta la solució, la solució seria l’altra.
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I res més, jo..., confio que Madrid sigui sensible a això, jo

penso que en el seu moment no ho va ser. Jo, quan em vull

desanimar si estic molt eufòric, miro una foto que tenc d’un

diari que posa, el 7 de març del 2004, “no tenemos que hablar

de aumentar la financiación en Baleares, sino mejorar la

gestión”, la Sra. Pastor en visita aquí preelectoral, dia 7 de

març, i això em rebaixa la moral. I després en miro una altra del

12 de maig, una vegada fetes les eleccions, que la Sra. Pastor

diu: “Hay que aumentar las infraestructuras y las inversiones

en Baleares”. Dic “vaja, va bé”, això m’anima. Jo no voldria

haver de dir mai el que ens deia vostè a nosaltres: “Madrid me

mata”; jo confio que entre tots puguem anar a Madrid i que no

ens fotin una clatellada, parlant en plata.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Gascón. Per contestar als senyors diputats té la

paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, jo crec..., jo crec que...,

no ho sé, potser per l’hora no em veu amb l’entusiasme que

hauria de tenir, perquè l’hora que és, a les hores que solem

començar aquestes comissions la veritat, després de dinar són

una mica complicades. Però la veritat és que esper poder tenir

èxit en aquesta missió i no trobar-me en la situació que els

portaveus han comentat, o sense anar més enfora el Sr. Sampol,

perquè si realment cregués que aquesta és la situació que

tendrem els propers anys efectivament no seria aquí. Jo crec

que podem gestionar molt bé, podem tenir molt bona voluntat,

però impossibles evidentment no es poden fer. Per tant si jo

cregués això no seria aquí o com a mínim, bé, intentaria cercar

altres vies per guanyar-me la vida.

Estic convençuda que tenim dades objectives, com deia al

principi, que poden millorar molt bé la finançació, no amb

7.000 milions de pessetes, que efectivament no ens donen res,

perquè 7.000 milions de pessetes les podem obtenir pujant el

cèntim de benzina, i precisament no ho fet, per una banda,

perquè el president de la comunitat autònoma, quest govern du

una política diferent en aquest sentit, no de pujar impostos sinó

tot el contrari, i perquè a més efectivament no ens soluciona el

problema, perquè la recaptació del cèntim de benzina no ens

soluciona cap problema quant a finançació sanitària. 

Però jo sí, i molt breument, perquè crec que entre tots

coincidim en la majoria de qüestions, vull dir que nosaltres

tenim el dret, tenim les dades objectives per demanar una

millora de finançament al Govern central, però el que no ens

farà el Govern central és pagar determinades decisions que són

fruit de l’autonomia, és a dir, si durant els primers anys de rebre

les competències, que jo entenc que són unes competències

complicades i que al principi és molt més complicat que quan

duim una sèrie d’anys, es va prendre una sèrie de decisions que

al meu parer potser no foren del tot encertades, idò són

decisions de les quals ens hem de responsabilitzar, i això no ens

ho pagaran mai, com és lògic, entre d’altres coses. Per

exemple, si es varen destinar uns doblers determinats a fer -per

posar un exemple qualsevol- la cirurgia cardíaca a l’Hospital de

Son Dureta quan era un servei que estava cobert en aquell

moment però es va voler fer, idò potser d’aquí és una part del

dèficit que tenim actualment, que no sé si puja a 3 o 4 milions

d’euros, perquè ho dic de memòria, a l’auditoria precisament

una part d’aquests 140 milions de dèficit 3 o 4 milions eren

derivats d’aquestes obres que es varen executar a l’Hospital de

Son Dureta, i això va ser una decisió de la comunitat autònoma

i del Govern de les Illes Balears, i per tant hem d’assumir la

nostra responsabilitat quant a determinades decisions.

Però això és al marge. Per una altra banda hem d’anar a

reclamar més finançacions derivades d’aquests paràmetres

objectius quant a població, població de dret, població flotant i

insularitat, però no allò altre perquè desgraciadament cadascú

té la seva autonomia i, a més, no desgraciadament, jo crec que

per això precisament tenim autonomia. Vostè, Sr. Sampol,

també crec que ho assumeix perfectament i entén el que li estic

dient. Però en definitiva jo crec que el que hem de fer és el que

vostè diu: seure i parlar. Anem a parlar d’augment de població,

anem a parlar de projeccions de població, anem a parlar del que

necessitam quant a augment de plantilla, del que necessitam

quant a augment d’ambulàncies per atendre l’augment de

població que tenim, anem a parlar de totes aquelles qüestions

que venguin derivades o com a conseqüència d’un augment de

població, però també anem a parlar, efectivament, com vostè

diu, del fet que si hem de fer un nou hospital a Inca, també de

la posada en funcionament de l’Hospital d’Inca, perquè no ens

en podem oblidar, la nostra missió no acaba quan està construït

l’Hospital d’Inca sinó que l’hem de posar en funcionament; la

nostra missió no acaba quan hem construït l’Hospital de

Formentera, sinó que a més l’hem de posar en funcionament,

també, no? Per tant totes aquestes qüestions són les que

nosaltres estam intentant quantificar i que englobaran la

reivindicació econòmica al Govern central.

I jo crec que, efectivament, si tots hi anam junts, durem

molt més força que si hi va simplement el Govern, perquè fins

i tot es pot interpretar de manera política i jo crec que això

seria negatiu, si anam tots junts des del Parlament, totes les

forces polítiques i tot el sector junt, perquè esper tenir també un

suport per part del sector, crec que seria molt millor, o com a

mínim arribar a un suport del Govern central com ha estat cap

a Andalusia, cap a Catalunya. Jo crec que una passa molt

important en aquest sentit és haver aconseguit una negociació

bilateral, és a dir, que no es fes aquesta reivindicació dins el

Consell de Política Fiscal i Financera sinó haver aconseguit, si

no m’equivoc ahir el conseller d’Hisenda va estar amb el

secretari d’Estat parlant precisament d’aquesta millora de

finançament perquè crec que bilateralment podem aconseguir

molt més que si duim aquesta reivindicació a un òrgan que pot

ser una mica política, com és el Consell de Política Fiscal i

Financera.

Dit això i per acabar, poques coses puc afegir Sr. Gascón,

simplement perquè li he de contestar, no ho puc evitar. Li ho he

dit tantes vegades, però li ho he de tornar dir, efectivament hem

crescut un 2,35% però és que no li puc llevar altra conselleria

perquè m’ha de permetre que li digui que ens ho vàrem trobar

tot molt malament, no només a sanitat, sanitat és el que pitjor

ens vàrem trobar, però totes les situacions eren una mica

complicades. Per tant, aquí sí que efectivament tots
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reivindicàvem la nostra postura, però és que hi havia molt

poquet per repartir, no és que hi hagués molt i uns se’n

duguessin molt i uns altres menys, sinó que realment hi havia

poc per repartir. I el que va dir la Sra. Ana Pastor, jo era davant

quan va fer les declaracions i la Sra. Ana Pastor no va dir en

cap moment que no ens mereixíem una millor de finançament.

Vostè sap que moltes vegades es treuen de context una sèrie de

declaracions i en aquest sentit, sempre ho hem dit nosaltres

també i vostè mateix ho ha dit, s’ha de millorar la gestió. És a

dir, podem entrar a revisar el finançament si es compleixen els

paràmetres que estan establerts a la llei, però també hem de

millorar la gestió i jo crec que això a més és un aval molt

important. Si nosaltres som capaços de demostrar que els

recursos que tenim els gestionam bé, també tendrem més

credibilitat a l’hora de demanar una millora de gestió.

En definitiva la meva intenció i crec que la intenció

d’aquest Govern no és en cap moment el “Madrid me mata”,

perquè crec que avançam molt poc amb aquest discurs de

“Madrid me mata” sinó que allò que hem de fer és simplement,

demanar allò que per justícia ens correspon. I precisament per

això crec que són bones aquestes iniciatives, iniciatives com

aquesta de la Comissió No Permanent per a l’Estudi del

Finançament Sanitari i d’Educació perquè podem fer que un

debat tan important com aquest no s’interpreti com un debat

merament polític, sinó que sigui un debat objectiu més tècnic

que polític i per tant, entre tots puguem convèncer el Govern

central que les Illes Balears, igual que ja han considerat que

Andalusia s’ho mereixia i Catalunya pareix que també s’estan

considerant que s’ho mereix, Balears té una situació deficitària

i unes circumstàncies especials que necessiten una revisió del

finançament autonòmic. Aquesta és la nostra intenció, la

intenció no és entrar a revisar el model de finançament, jo crec

que això si hi hem d’entrar hi entrarem, però la primera passa

més urgent és revisar el finançament d’educació i sanitat que és

el que més urgeix per als nostres ciutadans. Estam en aquest

sentit i els vull agrair a tots els portaveus que en aquest sentit

també ens donen suport en aquesta tasca que jo crec que és tan

importants per a tots.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula l’Hble. Sr. Gaspar Oliver.

EL SR. OLIVER I MUT:

Gràcies, Sr. President. Vagi per endavant en nom del Partit

Popular el nostre agraïment a la Sra. Consellera per les

explicacions que ens ha donat en aquesta compareixença. Jo

vull anunciar també la meva satisfacció per allò que ha dit la

consellera, encara que no sigui tema de debat en aquesta

comissió no permanent, però sí donar-li l’enhorabona i desitjar

que aconsegueixi millorar els recursos i sobretot, intentar

millorar la gestió i l’eficiència del tema de la sanitat. Em

complau idò escoltar de la Sra. Consellera que posi en marxa

auditories per trobar aquestes borses, si n’hi ha, d’ineficiència

a la gestió. 

Però en definitiva Sra. Consellera, a mi em preocupa, m’ha

preocupat molt aquesta dada que vostè ha donat d’un dèficit de

140 milions d’euros l’any 2003. Dèficit que per una altra part

s’explica també en les informacions que vostè ens ha donat

perquè és evident que aquest dèficit es produeix, crec, que per

mor de què en aquests moments tenim 100.000 targetes

sanitàries més, que les urgències han pujat un 21% les

activitats, les consultes externes un 24% i que a més a més les

intervencions quirúrgiques s’hagin incrementat en un 37%. És

evident idò que aquest dèficit es produeix precisament perquè

hi ha més activitat, perquè tenim més població. I la pròpia Llei

de finançament, la Llei 21/2001 preveu quins mecanismes

s’han de donar i quins paràmetres s’han de modificar perquè hi

pugui haver aquesta revisió del finançament quant a la sanitat.

I efectivament, vostè ho ha dit i els informes que tenim així ho

diuen també, que la mitjana de la població a Balears s’ha

incrementat un 3% per damunt de la mitjana nacional i que

aquest és precisament una de les variables que intervenen dins

la fixació del finançament en matèria de sanitat i que la pròpia

llei, com deia abans, permet que si es produeix aquest fet es

pugui revisar el finançament, que no el sistema de finançament.

El que no sabem, el que no podem dir és quant i en què

s’incrementarà el finançament en matèria de sanitat. Si

l’increment de la població ha estat d’un 6%, això no implica

d’entrada, s’han fet aquí càlculs i jo crec que no és així, ni

implica d’entrada que el finançament en matèria de sanitat ens

augmenti en un 6%, això no és així, no és paralAlel i això

implica que sí, ens podem començar a seure amb el ministeri

per intentar que el finançament ens vengui d’una millor manera.

Bé el tema d’aquesta comissió és estudiar la revisió del

finançament, però no el sistema. No de bades idò jo entenc

també que és bo que en el si d’aquesta comissió sí que puguem

també parlar i debatre damunt el sistema de finançament i

també damunt el tema de la insularitat. Pens que seria bo, si hi

ha temps, encara que no sigui la finalitat com dic d’aquest

finançament, però seria bo també parlar de la insularitat, encara

que això sigui tema del REB i de les negociacions bilaterals.

Aquesta és idò Sra. Consellera la intervenció que volem fer

des del Partit Popular. Dir que si es contempla precisament

canviar els paràmetres pel qual es va donar aquest finançament,

creim idò que és bo que tots els partits polítics, tots els grups

parlamentaris en el si d’aquesta comissió puguem debatre

precisament sobre, no només les compareixences seves, sinó

també el pla de feina que aprovarà aquesta comissió, això vol

dir que podem debatre també sobre les intervencions que

tendran les altres persones que vendran en aquesta comissió i

a més a més que puguem debatre, analitzar i estudiar tots

aquells informes, documents que solAlicitarà el Partit Popular,

supòs que els altres grups així també ho faran i entre tots poder

arribar a unes conclusions consensuades, crec que seria molt bo

consensuar les conclusions que extraurà aquesta comissió per

d’aquesta manera poder aconseguir el millor per a la nostra

sanitat i el millor per a la nostra comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:



Gràcies, Sr. Oliver. Per contestar té la paraula l’Hble.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Moltíssimes gràcies, Sr.

Oliver. Efectivament el dèficit que es va calcular a l’auditoria

de 140 milions d’euros que ve originat per allò que he dit

anteriorment, amb una sèrie de decisions, però a més de

l’augment que vostè ha dit de targetes sanitàries, més activitat,

més farmàcia vinculat a l’augment de targetes i l’augment

d’activitat. I efectivament això encara que sigui un 6% de

creixement de població, no equival a un 6% de millora del

finançament perquè en aquest cas tampoc ens solucionaria cap

problema. Allò que he dit anteriorment és que això és la clau

per obrir la porta, poder entrar i poder començar a discutir.

En definitiva jo crec que a través de la població, a través

dels fons de cohesió, que esper que la setmana que ve tenim

una reunió del Consell Territorial amb la ministra i allà on s’ha

posat com a punt de l’ordre del dia revisar aquest fons de

cohesió, puguem entrar a discutir i serà un dels punts allà on

més força farà aquesta consellera perquè ens interessa molt,

som una de les comunitats autònomes més afectades per allò

que és la població flotant i la insularitat que esper que quan

abans ens convoquin a la comissió mixta del desenvolupament

del REB també hi podrem entrar a debatre el finançament

derivat de la insularitat. Jo crec que és molt interessant poder

escoltar totes aquelles persones que puguin comparèixer davant

aquesta comissió dins el marc del pla de feina que presentin

tots els grups parlamentaris perquè a més, crec que ens

aportaran visions del mateix sector, visions absolutament

objectives que ens podran ilAlustrar bastant millor que allò que

ha fet aquesta consellera de saber quina és la situació real del

dia a dia de la nostra sanitat.

Per tant, moltes gràcies i agrair també al Grup Parlamentari

Popular el seu suport en aquesta tasca que és la millora del

finançament del Govern central.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui només queda agrair la presència de la consellera

i els seus acompanyants.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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