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EL SR. PRESIDENT:

Comença la sessió de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts

per tal de dictaminar els pressuposts generals de la comunitat

autònoma per a l’any 2005. En primer lloc deman si hi ha

substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere

Sampol.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sr. President, Assumpta Vinent substitueix Guillem Camps.

LA SRA. LÓPEZ I OLEO:

Sr. President, Maria Anna López substitueix Diego Guasch.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar substitueix Joan Huguet.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Miquel Gascón substitueix Francesc Quetglas.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies.

Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut i

Consum, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts

generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per

a l'any 2005 (RGE núm. 6829/04).

Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera

de Salut i Consum, Aina Castillo i Ferrer, per tal d’explicar els

pressuposts de la seva conselleria, i he de dir que la Sra.

Consellera compareix acompanyada dels següents alts càrrecs:

IlAlma. Sra. Antònia Estarellas i Torrens, secretària general de

la conselleria; IlAlm. Sr. Josep Corcoll i Reixac, director general

de Planificació i Finançament; IlAlm. Sr. Sergio Bertrán

Damián, director general del Servei de Salut; Sr. Juan Sanz

Guijarro, director econòmic financer del Servei de Salut; Sra.

Marta Padrón de la Cruz, cap de gabinet de la conselleria; Sr.

Javier Alonso Ruíz, cap de premsa; i Sra. González Porcell, cap

de departament de Sanitat. Siguin benvinguts, i té la paraula la

Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

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

jo intentaré ser breu per l’hora que s’ha fet, tot i que venc a

explicar i comparesc avui aquí per explicar els pressuposts de

la Conselleria de Salut i Consum que, com tots saben, du una

activitat intensa i ampla, però en qualsevol cas intentaré

resumir aquests pressuposts i després, en el torn de rèpliques,

entraríem en el detall que els diputats volguessin. 

L’any vinent aquesta conselleria disposarà d’un pressupost

global de quasi 1.000 milions d’euros, 976,9 milions d’euros,

xifra que he de dir que suposa un increment considerable

respecte al pressupost de l’any en què estam ara, de l’any 2004,

i que suposa un increment del 40,27%. És l’increment, he de

dir, més important que ha tengut la sanitat balear en tota la seva

història, però també m’agradaria fer un aclariment: es tracta

d’un pressupost ajustat a la despesa sanitària balear prevista per

a l’any 2005, i en aquest sentit voldria recordar que aquesta

realitat, aquesta realitat de les necessitats sanitàries de les

nostres illes, també s’ajusta a les necessitats de la nostra

població.

La nostra política sanitària per a l’any que ve, per a l’any

2005, com és la política sanitària que venim desenvolupant,

anirà dirigida a desenvolupar un model sanitari basat en el

consens, sobretot, i també en els valors principals d’universitat,

equitat, eficiència, qualitat i sostenibilitat financera. I en

referència a aquest darrer punt de sostenibilitat financera he de

destacar que el pressupost de la conselleria per a l’any 2005

respon a una clara voluntat política del Govern de les Illes

Balears d’atendre totes les necessitats sanitàries dels nostres

ciutadans, que evidentment són l’eix de la nostra política

sanitària juntament amb la peça fonamental que són els

professionals de la salut. No oblidem, parlant de població, que

les darreres dades de targeta sanitària situen la nostra població

amb targeta, la nostra població protegida, en més de 940.000

persones, i que les Illes Balears són la comunitat que més ha

crescut en població respecte a tot l’Estat. Recordem que en els

darrers anys, des de l’any 99, hem crescut un 16% enfront

d’una mitja nacional d’un 6,2%.

I abans d’entrar en les xifres concretes del pressupost vull

solAlicitar, perquè és just fer-ho, solAlicitar i especialment agrair

totes les aportacions de tots els grups polítics representats en

aquest parlament, i també recordar, perquè estam assumint totes

les aportacions que ja es varen fer, la tasca important que entre

tots estam desenvolupament a la Comissió no Permanent per a

l’estudi del finançament sanitari, o per a l’estudi de la millora

del finançament sanitari.

La conselleria, a través del Servei de Salut de les Illes

Balears, destinarà 949,5 milions d’euros a garantir les

necessitats sanitàries de la població, un pressupost que en

aquest cas implica un 41,5% d’augment en relació a l’actual

exercici. Les altres direccions generals, és a dir, Planificació i

Finançament, Salut Pública i Participació, Farmàcia, Consum,

Avaluació i Acreditació i Secretari General, comptaran amb

27,1 milions d’euros, el que suposa un 7,5% d’increment. 

I entrant al detall de xifres i del pressupost, començaré

parlant del Servei de Salut de les Illes Balears. L’Ib-salut ha

previst inversions per valor de 67,3 milions d’euros, un 160%

més que enguany. Les inversions es destinaran a noves

actuacions, especialment a atenció primària, a l’inici de les

obres dels nous hospitals -com el de Formentera-, a continuar

les obres dels hospitals de Menorca i d’Inca, i a avançar al

màxim els tràmits per construir el nou hospital de referència de

les Illes Balears; també es reformaran centres de salut i

hospitals que ja estan en funcionament. Aquestes inversions les

detallaré un poc més endavant.
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Tots els centre de despesa de l’Ib-salut lògicament

augmenten en les seves dotacions econòmiques, i així Son

Dureta tendrà 234,5 milions d’euros, l’àrea de salut de

Menorca comptarà amb 48,6 milions d’euros, l’àrea de salut

d’Eivissa i Formentera disposarà de 62,4 milions, la Gerència

d’atenció primària de Mallorca gestionarà 87 milions, i el 061

tendrà 7,6 milions. Per la seva banda la Fundació Hospital de

Manacor comptarà amb 52,5 milions d’euros i el pressupost de

Son Llàtzer serà de 92 milions d’euros. Finalment el de

GESMA arribarà també als 32,1 milions d’euros. 

Amb aquests pressuposts els serveis centrals de l’Ib-salut

faran efectiu, entre d’altres objectius, el compliment del decret

de garantia de demora quirúrgica, de consultes i de proves

diagnòstiques; mantendran els concerts amb les entitats

privades per tal de continuar amb el pla per reduir les llistes

d’espera; es pagaran també les despeses dels viatges i les dietes

dels usuaris que s’han de desplaçar per motius assistencials a

un lloc distint de la seva residència, i en aquest sentit intentar

reduir els inconvenients que presenta la insularitat i la doble i

fins i tot la triple insularitat. Aquesta darrera prestació, per

exemple, està pressupostada en 3,8 milions d’euros fent

referència exclusivament a les dietes i les compensacions.

També està previst avançar en la implantació de les noves

tecnologies en els centres dependents del Servei de Salut, i en

el desenvolupament de nous programes de salut, com per

exemple el Pla d’atenció dental infantil, el PADI, que té un

pressupost per a l’any 2005 de 700.000 euros. Aquest

programa, el PADI, beneficiarà en una primera fase, tendrà una

implantació gradual i progressiva, però en una primera fase i

per a l’any que ve, l’any 2005, beneficiarà els infants entre 6 i

7 anys, i de forma progressiva, com deia, s’aniran incorporant

els nins i les nines més grans fins arribar als 15 anys.

Com deia el pressupost d’enguany s’adapta a la realitat de

la nostra societat i a les necessitats de salut que planteja,

especialment quan durant el primer semestre de l’any 2004,

d’enguany, hem crescut en població amb dret a prestació

farmacèutica un 6%. I precisament aquesta, la despesa

farmacèutica o la despesa en medicament, és un dels problemes

de tot el Govern i en el qual tot el Govern intentam prendre

mesures per tal de posar racionalitzar aquesta despesa en

medicament. En el nostre cas durant l’any 2005 continuarem i

consolidarem les polítiques de racionalització d’aquesta

despesa i destinarem al capítol de farmàcia 181 milions

d’euros. 

Pel que fa al desenvolupament normatiu també existeixen

actuacions concretes i molt importants: actualització del Pla de

salut mental; desenvolupament del Pla sociosanitari, que

esperam que a final d’any puguem tenir com a mínim un

principi de proposta per desenvolupar el Pla sociosanitari

actual; a més també del que ja he comentat del decret de

garantia de demora. També en tema de recursos humans tenim

actuacions pendents que són molt importants, com pot ser la

Llei de personal o el disseny de manera consensuada del model

de carrera professional d’aquesta comunitat.

Per una altra banda un dels altres objectius del Servei de

Salut i que té reflex en aquest pressupost, és el

desenvolupament del pla d’humanització. Es tracta d’un pla

que conté actuacions molt concretes, molt puntuals, i que en

definitiva, evidentment no estan assenyalades amb una xifra

concreta perquè estan repartides per tots els centres, però que

el que cerquen és precisament fer més humana l’estada dels

nostres usuaris als centres d’atenció primària i també als

hospitals.

Entrarem ara, com deia, en el detall de les inversions

concretes que es faran l’any 2005. Si distribuïm les dades per

illes tenim que a l’illa de Mallorca s’invertiran aproximadament

41 milions d’euros; a Menorca, 14,7 milions d’euros i a Eivissa

i Formentera, 11 milions, i a més de les noves actuacions que

tenim previstes i que totes elles estan recollides en el Pla

d’infraestructures sanitàries, vull destacar de forma molt

especial la partida que els serveis centrals de l’Ib-salut

destinaran a GESMA, a l’empresa de Gestió Sanitària de

Mallorca, i que dóna resposta a l’atenció sociosanitària dels

nostres ciutadans a través de l’Hospital Psiquiàtric, l’Hospital

General i l’Hospital Joan March. En total GESMA durà a terme

inversions per import de 3,5 milions d’euros per tal de

reformar-ne les instalAlacions i condicionar les dependències

que han d’emprar els usuaris d’aquests centres sociosanitaris,

que tots sabem que requereixen una atenció diferent de la que

fan els nostres hospitals d’aguts.

Durant l’any 2005, i entrant en atenció primària, es

desenvoluparan actuacions per valor de 2,2 milions d’euros

dins els centres dependents de les gerències d’atenció primària

de Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera. A Mallorca

destaquen els centres de salut de Sant Agustí, de Felanitx, de

Porto Cristo i Can Picafort, i també les unitats bàsiques de

Valldemossa i Bendinat; també seran prioritat els nous centres

d’Aragó i Can Pastilla i les reformes i ampliacions de Pere

Garau i Badia Gran. Quant a Menorca d’ampliarà el centre

d’especialitats de Canal Salat, de Ciutadella, i s’iniciaran els

tràmits per construir el nou centre de salut de Cap de Creus. A

l’illa d’Eivissa l’acció més important sense cap dubte serà la

construcció del centre de salut de Vila.

En relació amb els hospitals, començaran les obres de

construcció del centre de Formentera, amb una partida

pressupostària de 7,1 milions d’euros, i es continuaran les obres

de l’Hospital d’Inca, que té una partida de 13,5 milions, i el de

Menorca, amb una partida de 13,2 milions d’euros. A Eivissa,

a l’Hospital de Can Misses, s’hi han previst principalment dues

actuacions: la nova unitat d’hemodiàlisi, amb una inversió

d’1,4 milions d’euros, i el nou servei de pediatria. Aquestes

dues reformes han estat prioritzades pel gerent de l’àrea

d’Eivissa i Formentera; no obstant això, i com vaig assenyalar

en el plenari de dimarts passat, durant el proper any tenim la

intenció també d’avançar en el que serà la reforma del bloc

quirúrgic de Can Misses, una obra que inicialment estava

prevista per a l’any 2006 però que probablement les

circumstàncies ens obliguen a accelerar.

L’Hospital Universitari de Son Dureta tendrà l’any 2005

una sèrie d’inversions, com un nou accelerador lineal, i una

sèrie d’actuacions en diferents serveis per tal d’assegurar la

seva activitat assistencial malgrat que estiguem..., tenim en

perspectiva construir un nou hospital, però jo crec que és molt

important no oblidar que encara a l’actual hospital de Son

Dureta li queden un parell d’anys d’assistència, d’activitat

assistencial, i que per tant hem d’anar adaptant aquesta
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infraestructura a les necessitats primordials dels professionals

i dels usuaris. Per una altra banda les inversions de la gerència

de Son Llàtzer superen el milió d’euros, i estan destinades a

completar l’obertura de la quarta planta del centre sanitari. I a

l’Hospital de Manacor ja hi funcionarà per a l’any 2005 el

servei de ressonància magnètica, i entre les inversions que

s’han de prioritzar destaquen un nou bloc quirúrgic i les unitats

de curta estada; el centre ha previst inversions per valor de

750.000 euros.

Una altra qüestió que crec que també és molt important

remarcar dins el pressupost del Servei de Salut són les

inversions en noves tecnologies. Consideram aquestes

inversions com a estratègiques, ja que les noves tecnologies ens

permeten molt avançar quant a la millora de l’assistència, tant

per als usuaris, sobretot a una comunitat insular com la que

tenim, que fa que les tecnologies puguin escurçar les distàncies,

com per als professional perquè suposa una eina important

perquè puguin desenvolupar millor la seva feina.

I finalment s’ha de destacar dins el pressupost del Servei de

Salut, tot i que hi ha moltes altres qüestions però que en tot cas,

si vostès volguessin, hi podríem entrar en intervencions

posteriors, s’ha de destacar l’impuls que feim cap a la inversió

sanitària amb una partida de 3 milions d’euros per posar en

marxa el centre d’investigació aplicada de malalties

respiratòries, el centre CIMERA, i que nosaltres esperam que

sigui una realitat a partir de l’any que ve.

Passaré a detallar el pressupost de les altres direccions

generals de la conselleria i començaré per la Direcció General

de Planificació i Finançament. Correspon a aquesta direcció un

pressupost d’un poc més de 700.000 euros, quantitat que és un

30% superior a l’exercici del 2004, i entre els objectius que té

aquesta direcció general destaquen, lògicament, la millora del

finançament sanitari, el desenvolupament del Pla

d’infraestructures sanitàries que ja els he esmentat, i també fer

prevaler les especificitats de les Illes Balears en el marc del

sistema nacional de salut. 

El Govern de les Illes Balears, i concretament la Conselleria

de Salut, ja s’ha declarat disposat a parlar del nou model de

finançament sanitari que ha proposat el Govern central,

simplement perquè consideram que és una decisió de Govern

i per tant, si el Govern central anuncia que vol entrar a revisar

o reformar el model de finançament sanitari, nosaltres hi hem

de ser per poder garantir els drets a l’assistència i una bona

assistència per als nostres ciutadans. Però no obstant això

també vull remarcar, igual que ho vaig fer davant de la ministra

de Sanitat a la compareixença en el Senat la setmana passada,

que aquest acord per reformar el nou model de finançament

probablement no veurà la llum fins, com a mínim, d’aquí a un

any, i per tant per a nosaltres és vital i és fonamental activar i

desenvolupar els instruments que en aquests moments es

preveuen a l’actual model de finançament, perquè per a

nosaltres, com va quedar palès a la compareixença a la

Comissió no Permanent de finançament sanitari, és vital, com

deia, el desenvolupament d’una sèrie de fons, especialment els

fons de cohesió. També ho és, evidentment, el fons

d’incapacitat temporal que està previst a l’actual model i el fons

d’anivellament. 

Crec que a la comunitat autònoma, igual que les altres

comunitats autònomes que han rebut les competències, estam

fent els nostres deures, intentam millorar l’eficiència en la

nostra gestió i estam complint el que és la nostra obligació:

donar un bon servei als usuaris. Però per una altra banda

necessitam que el Govern central desenvolupi aquests

instruments, especialment el fons de cohesió, perquè també

puguem donar una bona cobertura a totes les persones no

només de les Illes Balears sinó també les que ens visiten cada

any.

També he de dir que dins aquest departament, la Direcció

General de Finançament i Planificació, està previst que es facin

tots els treballs per tal d’agilitar els tràmits preparatoris per

construir el nou hospital de Son Dureta, ja que la nostra

intenció és que per a l’any que ve aquest nou hospital ja pugui

començar a ser una vertadera realitat.

Per una altra banda, passaré a la Direcció General de Salut

Pública i Participació, una de les més importants perquè sempre

he dit que és molt important fer incidència i especial incidència

en el que és l’educació sanitària i la prevenció, sobretot quan

parlam de garantir la sostenibilitat del sistema. Per tant aquesta

direcció general tendrà un pressupost de 13,7 milions d’euros,

i amb aquesta partida les accions més destacades, com deia,

aniran dirigides a la promoció de la salut, a la prevenció, a les

actuacions en matèria de drogodependències i també al

programa de vacunacions. El capítol 6 d’aquesta direcció

general és el que més creix, pràcticament un 6%, i s’estableix

en uns 3,6 milions d’euros. I les línies generals, perquè aquest

capítol està adreçat precisament a les campanyes adreçades a la

població, les línies generals se centraran en la consolidació dels

programes establerts i en l’ampliació de les accions per

promoure els hàbits saludables de vida; estam parlant

especialment de nutrició, d’exercici físic i també la limitació,

en coherència amb la tramitació de la Llei de

drogodependències, la limitació al consum del tabac. Aquesta

darrera actuació, la limitació del consum del tabac,

incrementarà la seva dotació un 20% fins situar-se en 68.482

euros, per tal de fer front a totes les actuacions previstes a la

Llei de les drogodependències, com la creació d’espais sense

fum o deshabituació de tabac, entre d’altres.

Quant als serveis que fan referència als drogodependents,

com deia, que també és una de les actuacions en les quals el

Govern de les Illes Balears i la conselleria volen fer un esforç

important, i volen prioritzar dins les seves actuacions,

augmentam la partida un 3,7% superant els 2 milions d’euros,

i amb aquesta quantitat es millorarà la disponibilitat horària del

“metabús”, s’augmentaran les plantilles dels CAD, és a dir, els

centre d’atenció als drogodependents, s’ampliarà o s’intentarà

ampliar el nombre de farmàcies que dispensen metadona, i

s’abordarà un punt molt important de la Llei de

drogodependències: l’augment de la coordinació entre totes les

institucions que treballen en matèria de drogodependències.

També és destacable dins la Direcció General de Salut

Pública la despesa destinada al Pla de la sida, que creix un 4%

i se situa en més de 244.000 euros. També més de 140 euros es

destinaran a augmentar la cobertura del Pla de prevenció del

càncer de mama, augmentant un 5% respecte a l’any anterior.

El programa de vacunacions rep un increment d’un 3% i dins
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el servei d’epidemiologia, que disposarà de 95.000 euros,

destaquen noves actuacions com ara la creació d’un indicador

d’urgències hospitalàries per a casos de drogues, d’assumpció

de registre de mortalitat de les Illes Balears, i l’elaboració -que

crec que és una part important- d’una sèrie d’estudis que

tractaran de temes que tenen una gran incidència a la nostra

població; hi ha tres punts principals: l’obesitat infantil, que

tenim dades realment importants de l’obesitat infantil a la

nostra comunitat; dels perfils sociopsicològics de les dones que

se sotmeten a interrupcions voluntàries de l’embaràs; i també

un altre estudi per crear un pla de prevenció d’accidents

infantils de trànsit.

En relació als programes de salut ambiental, per finalitzar,

tenen una assignació pressupostària de 400.000 euros, i aquests

s’adreçaran a controlar la qualitat de l’aigua, a ampliar els

nivells de seguretat alimentària amb nous equips de laboratori,

i programes informàtics específics, a més de millorar les

condicions dels centres insulars.

La Secretaria General de la Conselleria de Salut disposarà

de poc més de 8 milions d’euros, la qual cosa suposa un

increment de quasi un 7% respecte a l’any anterior, i de les

seves actuacions principals destacaria, o m’agradaria destacar

l’impuls d’un portal de salut i la creació de l’oficina del

defensor de l’usuari que, com tots saben, es va aprovar per

Consell de Govern fa unes poques setmanes, i que té prevista

una partida de pràcticament 200.000 euros.

Per la seva banda la Direcció General de Consum augmenta

poc més d’un 9% i gestionarà 2 milions d’euros. En aquest

departament volem impulsar el programa “Consum a ca teva”,

un nou programa que cerca acostar l’Administració de consum

a tots els usuaris en colAlaboració amb els distints ajuntaments

de les Illes, a part de també generar o fer una sèrie de

conferències per tal que tots els usuaris i consumidors puguin

conèixer els seus drets; augmentar la revista Qüestions de

consum , així com potenciar també la pàgina web del portal del

consumidor i el telèfon gratuït d’informació telefònica, el 900

166 000, però també cerca la Direcció General de Consum

potenciar la Junta Arbitral de Consum, i també està molt atenta

a la xarxa d’alerta de caràcter nacional i europeu amb la

finalitat de controlar els productes perillosos que es

comercialitzen a les nostres illes.

Pel que fa a la Direcció General de Farmàcia, té un

increment d’un 14%, arribant quasi quasi al milió d’euros, i

com a principals objectius per a enguany té elaborar un pla

integral de prestació farmacèutica, promoure l’ús racional dels

fàrmacs, l’ús adequat dels fàrmacs, i també promoure el Centre

Balear d’Informació del Medicament, CEBIME, que es va

crear ara fa quasi un any. També s’encarregarà la Direcció

General de Farmàcia de les alertes farmacèutiques, de la

publicitat d’aquests productes i també de l’ordenació i del

control dels establiments farmacèutics.

Finalment la Direcció General d’Avaluació i Acreditació

gestionarà 1,7 milions d’euros, que suposa un increment d’un

88% respecte al pressupost del 2004, i entre les actuacions que

desenvoluparà aquest departament destaca l’impuls a la

investigació, ja que el pressupost de la fundació Mateu Orfila

experimenta un increment important arribant fins als 309.000

euros. També ha de dur a terme un programa de formació

continuada, ha d’implantar el nou decret d’especialitats dins el

camps de la infermeria, que esperam que el Govern central i a

la pròxima comissió de recursos humans es pugui aprovar, i

també la potenciació de l’Escola d’Estiu de Menorca, del

Llatzeret de Maó. Altres programes que també es faran,

òbviament, són els de qualitat assistencial, els de

desenvolupament dels nivells d’acreditació, la promoció del

programa de trasplantaments i la donació d’òrgans i teixits,

amb la finalitat d’augmentar el nombre de donacions i poder

optimitzar-les al màxim.

Aquestes són les xifres principals, però qued a la seva

disposició, lògicament, per tal que, igual que he dit al

començament de la meva exposició, poder recollir

suggeriments, comentaris o parlar de tots aquells temes que els

diputats o les diputades desitgin que puguem comentar, i per

això m’acompanyen les persones de la Conselleria de Salut, els

alts càrrecs que principalment poden comentar totes les xifres

necessàries.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, i passam al torn de

preguntes i observacions per part dels grups parlamentaris. En

primer lloc té la paraula el Sr. Ramon en nom del Grup

Parlamentari Esquerra Unida i Els Verds per un temps de 10

minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument. Sra.

Consellera, benvinguda, gràcies per la seva explicació i gràcies

perquè ha complit amb allò de ser breu, donat el retard que

duim ja aquí. Molt bé, ja que vostè ha estat breu jo ja no

pensava preguntar-li moltes coses, jo crec que aquestes

compareixences no són tant per fer debat polític com per aclarir

alguns aspectes. 

Així i tot no em puc resistir, perquè vostè ha començat fent

una valoració de caire més bé general que, bé, la vull comentar

mínimament. Vostè ha dit que és un pressupost que puja -si ho

he apuntat bé- un 40,27%, però que és un pressupost ajustat a

la despesa prevista i necessària per atendre -jo ho he apuntat

així, crec que aproximadament així- per atendre les necessitats

dels nostres ciutadans. Clar, en sentit contrari l’argumentació

és, si l’any passat es va pujar un 2,3%, perquè la població no ha

canviat tant, és que l’any passat es va renunciar expressament

a atendre les necessitats dels nostres ciutadans. 

Bé, jo crec que aquí s’han previst unes inversions molt

importants; llavors repassarem amb més calma les que ja

estaven previstes l’any passat i no s’han iniciat, perquè

efectivament amb un 2,3 no es podien fer moltes meravelles, i

bé, jo em tem una cosa: jo crec que enguany els pressupostos

del Govern tenen una alegria endeutadora desconeguda,

impròpia del que era la política tradicional. Clar, aquest

augment del 40,7% segurament totes aquestes necessitats i

moltes més que hi podríem afegir són necessàries, però jo tenc

uns certs dubtes. Clar, el nou model de finançament diu que el
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Govern central està disposat..., diu que això serà com a mínim

un any; per tant per al 2005 no ho tendrem, no tendrem

ingressos del nou model de finançament que es pugui acordar

amb el Govern central, i la veritat és que les altres qüestions per

tractar d’aconseguir de la manera més ràpida possible idò

tampoc no ho veig senzill. 

De fet en aquesta comissió específica per estudiar el dèficit

de finançament d’educació i de salut jo crec que quan més

s’allarga i més compareixences hi ha quasi entren més dubtes.

Jo record una de les darreres persones que va comparèixer que

no ho veia fàcil, utilitzar de manera ràpida aquests mecanismes

que es preveuen, i jo crec que realment la negociació política

amb el Govern central que ha obert un canvi de model, i amb

paraules del president, si no vaig equivocat, de cobrir el dèficit

del sistema sanitari a totes les comunitats autònomes, és difícil

que per a enguany puguem tenir ja resolt aquest tema, és

desitjable però és difícil. Perquè, a més, jo pens que si era una

realitat que sabíem abans, també amb aquesta comissió especial

s’ha vist claríssimament, el problema no és que haguem

augmentat més ràpidament que altres comunitats, el problema

és que assumírem les competències mal dotades i amb un

dèficit històric d’infraestructures que ara hem d’abordar i que

aquí s’intenten abordar una mica.

Clar, totes elles són molt necessàries, però no vàrem veure

l’any passat un esforç inversor de recursos propis de la

comunitat autònoma, i així tenguérem una pujada tan pobra

com la que hi va haver l’any passat; i ara tenim certa por que es

fiï tot a uns ingressos que vendran de Madrid, que no estan en

absolut fermats, que són complicats i que pareix que segueix

sense voler reconèixer aquesta qüestió clara de què vengueren

mal dotades i sense cobrir aquest dèficit d’infraestructures, que

per això fan falta totes aquestes inversions que fan falta.

Jo l’any passat estava preocupat que no s’invertís més i ara

tenc una certa preocupació de què no s’anunciïn alegrament

qüestions que no se sap com es cobriran i que es pugui deixar

endeutats, per decisions tal vegada no prou rigoroses, no sé per

quant temps. La compareixença del conseller d’Economia i

Hisenda i tenint en compte que allà no hi havia l’endeutament

que vendrà per Son Dureta i altres qüestions, diu: no, no es

preocupi vostè per aquest endeutament, això es pagarà en una

o dues generacions. Bé, me fa una certa por.

Per tant, així, comentari de caràcter general, sobre les

esmenes concretes ja hi entrarem i ja farem les nostres

opinions, veim una certa falta de rigor i de continuïtat, és a dir,

l’any passat no es creix, de fet entenem que es va decréixer si

es té en compte la inflexió; i enguany hi ha una pujada

espectacular que no se sap massa bé com es podrà dur a terme.

I si jo no ho he entès malament, així i tot, agilitant els tràmits

per veure com farem el nou Son Dureta, i seguirem gastant a

Son Dureta vell, evidentment, no queda més remei, que s’haurà

de gastar en el Son Dureta, i llavors ens vendrà tot això. Doncs,

manifestar-li una certa preocupació, els objectius d’inversió són

absolutament lloables, són necessaris, però la inversió prevista

que encara no està per al 2005 del Son Dureta amb les

condicions que està, creim que no és necessari, que era

necessària una altra cosa. Però tal vegada valdria la pena agafar

una línia més sostinguda, amb criteris més ferms i no fer

aquests grans canvis d’uns pressuposts als altres i, a més, amb

dubtes raonables crec jo que tenim que s’aconsegueixi el

finançament suficient.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. La Sra. Mascaró, com a

portaveu del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la

paraula també per deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Agrair la presència de la Sra.

Consellera i de tot el seu equip i jo entraré a fer preguntes molt

específiques després de l’anàlisi que hem fet del pressupost, si

les me pot contestar i si no ja les hi demanaria en el seu

moment per escrit.

Al programa 411A, de la Direcció i Serveis Generals de

Salut i Consum, hi ha un increment important de capítol, però

també hi ha un increment enorme de les inversions immaterials,

que passa de 150.000 euros l’any passat o aquest any 2004, a

més d’1 milió d’euros el 2005, si ens podria especificar una

mica de què van.

Després el 411D, planificació de l’assistència sanitària, la

memòria parla de participar activament en la política sanitària

del sistema nacional de salut, per conèixer les directrius i tot

això. Voldríem que realment fos així, que es participàs a totes

les reunions que es convoquin a nivell d’Estat perquè, en

benefici dels ciutadans d’aquestes illes, és més important que

de vegades fer front al Govern, no fer oposició a un altre

govern.

Després, un altre dels objectius que es planteja aquest

programa de planificació, és el seguiment del Pla

d’infraestructures i de manera especial, diu, ho diu així: de

manera especial el nou model de finançament de l’hospital

universitari. I diu model de finançament de l’hospital

universitari, no de la construcció; per tant, a mi m’ha creat el

dubte si és que també es planteja un canvi de finançament de

l’hospital, perquè realment aquí ho diu així, diu: nou model de

finançament de l’hospital universitari de Son Dureta, no de la

construcció de l’hospital que era el que, en principi, teníem

entès que (...), ho diu la memòria dels programes que vostès ens

han fet arribar.

Després, ja dins els objectius també de la planificació de

l’assistència sanitària, el primer objectiu diu: assumir noves

tasques, ens agradaria saber quines i incrementar plantilla amb

tres tècnics superiors. I voldríem saber com així és tan

important que es posa dins els objectius i no es posa dins el

capítol de personal, com normalment es fa quan s’amplia

personal. Dins aquest mateix apartat, hi ha, la veritat és que hi

ha una mica de bullit dins aquesta memòria, perquè hi ha

activitats que es repeteixen a dos objectius, a l’11 i a la 12 i no

hem sabut, segurament deu ser un problema d’aquests

informàtics, de cortar y pegar, però no ho hem acabat d’aclarir.

Però l’objectiu 2 parla d’introduir directrius en el sistema

sanitari de les Illes Balears i la pregunta és veure si és que no
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n’hi havia de directrius o si és que és introduir noves directrius

i en cas de ser noves, quines.

Després el tema de noves prestacions, crec que m’ho ha

aclarit quan era el tema de l’atenció mental infantil, ja dins

l’objectiu 4, però si de cas.

Si me pot comentar què és això del projecte ciberaules.

Després, en el model de finançament diu, és un dels

objectius, seguiment del model de finançament, i diu: PPP per

al nou hospital de Son Dureta i a mi m’agradaria que

m’explicàs què vol dir exactament això, PPP, tres p majúscules,

dues p qui més qui manco ho entenem, però tres p, no ho sé i

m’agradaria que m’ho explicàs.

Després, dins les despeses d’aquest mateix programa, hi ha

235.000, 237.200 , el 2004 n’hi havia 20.000 per a estudis i

treballs tècnics, i a veure si són qualque cosa per a Son Dureta

o si és una altra a aquest mateix programa 411D, si és per a Son

Dureta o si són altres estudis.

Dins salut pública, els programes de salut pública de la

413B, diu que està previst la revisió de la legislació obsoleta,

supòs que deuen ser aquells programes que heu anunciat, i

veure quines campanyes de salut d’aquest milió d’euros, quines

són noves per al 2005.

Dins salut ambiental hi ha un objectiu, dins el programa

413C, que parla d’un nou sistema de gestió de l’activitat del

laboratori, en el pressupost del 2004 ja hi era aquest objectiu,

nou sistema de la gestió de l’activitat de laboratori, voldríem

saber si és que no ha funcionat el nou implantat o és que no

s’ha pogut aplicar i es farà ja dins el 2005.

De la mateixa manera que enguany parla d’implantació d’un

nou programa informàtic, volem saber si és nou nou o és que

tampoc no s’ha implantat el que estava previst el 2005.

El programa de drogues, tot i l’increment aquest tan gran

que hi ha dins la despesa general de la conselleria i de tots els

temes sanitaris, el programa e drogues la veritat és que ens

sembla una llàstima que només pugi pràcticament l’IPC, un

3,7% perquè pensam que una vegada aprovada la Llei de

drogodependències, aquesta conselleria hauria de donar un gran

impuls a les actuacions que es puguin anar desenvolupant i

incrementar les que ja hi ha, les que ja estan fent i

desenvolupar-ne de noves.

També voldríem saber per quin motiu no s’ha creat

l’observatori de drogues, perquè estava previst al pressupost

del 2004, i el 2005 torna a pressupostar-ne la creació.

Heu parlat d’incrementar els professionals del centre

d’atenció als drogodependents, dels CAD, la veritat és que és

una bona notícia, i m’agradaria saber quants, quins i amb quin

pressupost, perquè el pressupost que hi ha previst em sembla

que no és suficient per incrementar en nous professionals, en

tot cas per augmentar l’IPC o el sou dels que ja hi fan feina.

En el programa 443E, protecció i defensa del consumidor,

hi ha 583.000 euros de despesa i d’inversions de caràcter

immaterial, si me’ls pot explicar, segurament deveu haver dit

alguna cosa abans, però com que jo tenia les preguntes amb un

ordre diferent i estam una mica cansats de l’anterior

compareixença, tal vegada m’he perdut, de totes maneres si ja

ho havíeu dit, no és necessari repetir-ho, ja ho llegiré al llibret

aquest que ens donaran demà.

EL SR. PRESIDENT:

Al Diari de Sessions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Al Diari de Sessions, gràcies, Sr. President.

Ja dins el Servei de Salut, la memòria, i vostè ho ha dit avui,

s’obre un exercici per arribar al desenvolupament d’un model

sanitari, el 2004 ja s’obria un exercici per arribar a aquest

desenvolupament i a mi m’agradaria saber si pensa aquesta

consellera que dins el 2005 es començarà a tancar aquest

desenvolupament del nou model sanitari o quina previsió té al

respecte.

Dins el pla d’inversions, bé el 2005 es desenvoluparà

l’execució, està escrit, de l’Hospital de Son Dureta, m’imagín

que tots estam d’acord que l’hospital no es desenvoluparà dins

el 2005, només recordar a aquesta consellera que si no està en

marxa el nou Hospital de Son Dureta és per decisió exclusiva

del seu partit, del seu govern, per canvi de solar.

Ja hi torna a haver, que ja estava dins el pressupost de l’any

passat, està previst l’inici de l’Hospital de Formentera, només

és que pel camí hem perdut quatre sales o hem guanyat quatre

sales i hem perdut quatre llits, entre el pressupost de l’any

passat i el d’enguany, però vaja, tornam a iniciar l’Hospital de

Formentera, per tant, no estava iniciat.

Ja ha contestat quins centres de salut estan en condicions de

construir. Respecte de garantir la suficiència financera, ja heu

dit qualque cosa.

Sí que parlau de redefinició, es parla a la memòria del

Servei de Salut, la redefinició del model organitzatiu comptable

i de gestió, que l’any passat ja hi era, si és una continuació, si

és que encara no s’ha redefinit. Si s’ha creat la unitat d’anàlisi

econòmica perquè el 2004 ja hi era, el 2005 hi torna a ser, igual

que aquesta creació d’unitats d’inventari i patrimoni, que ja hi

era el 2004 i hi torna a ser dins el 2005.

I ja amb l’aprovació de la llei de persona estatutari, a part

que és evident que qui l’aprova és el Parlament i no la

conselleria, però vaja, dins aquesta aprovació de la llei,

voldríem saber com està el tema de l’avantprojecte i si aviat

entrarà aquí.

En temes de salut mental, el programa 412C, parla de

revisar el Pla de salut mental vigent i si està avançada aquesta

revisió, perquè un dels objectius del 2004 també era revisar

aquest pla de salut mental, si està avançada la revisió, com

deia, o si encara queda molt de temps.
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Després també es parla d’un pla estratègic 2005-2008 i

voldríem saber si aquest pla és el pla de salut mental o si és una

altra cosa, si l’amplia, si l’inclou, si és el mateix o no, vaja.

Crec que ja heu dit que aquests 4,5 milions per construcció

que hi havia a Son Dureta era aquesta cosa lineal que heu

explicat. Heu dit un programa, una inversió d’una cosa lineal,

com que jo no som del món sanitari no he sabut ben bé què era,

és un milió, aleshores aquests 4,5 milions per a construccions

dins Son Dureta, si hem d’entendre que ja s’iniciarà realment

la construcció o si és només per als projectes, per a

modificacions de projectes i aquestes coses.

Dins la secció 57, de serveis generals, del programa 412B,

aquests 38 milions per a construccions d’atenció especialitzada

supòs que deuen ser els hospitals que ens ha explicat.

I ja per acabar, ja que heu fet referència que era un

pressupost ajustat a la despesa, jo crec que per primera vegada

dins Salut el pressupost es comença a ajustar a la despesa dels

anys anteriors, crec que realment és així, tots sabem que hi

havia dèficit que no aflorava i un any rera un altre s’anava

incrementant el dèficit dins Salut, que sí que comença a estar

ajustat a la despesa, però que encara no està ajustat a les

necessitats dels ciutadans d’aquestes illes.

Gràcies.

(La Sra. Vicepresidenta substitueix el Sr. President en la

direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Mascaró. Ara, per part del Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Miquel Gascón.

EL SR. GASCÓN I MIR:

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

compareixença avui matí aquí, i els alts càrrecs que

l’acompanyen.

Bé, nosaltres podríem dir avui que ens agrada el pressupost

que presenta vostè en aquest parlament, que ens agrada, però

ens agradaria més que fos real, nosaltres pensam que aquest

pressupost no és un pressupost real, no és moment de discutir-

ho ara, almenys per nosaltres, perquè nosaltres aquí volem fer

preguntes, pensam que no és real però vostè ja sap per què,

perquè s’atribueixen uns ingressos de l’Estat que no són reals

en absolut, perquè hi ha una llei de transferències i no s’ha

negociat altra cosa, encara.

Nosaltres voldríem saber, quant a la conselleria, hi ha

augments importants de capítol 1, molt importants, i volem

saber si han d’augmentar els funcionaris en nombre, si se’ls ha

de pagar més, si pensen establir mesures per augmentar la

productivitat i l’eficiència a aquests treballadors. Respecte

concretament a la Direcció General de Salut Pública, la despesa

de personal augmenta 800.000 euros, en canvi les campanyes

de salut, que vostè ha parlat, sida, càncer de mama,

metadolupaties augmenten 47.000 euros, en total. Nosaltres

pensam que hi ha d’haver una aposta clara per augmentar les

despeses en plans sectorials que vostè n’ha parlat, però que el

fet real al pressupost, segons entenem nosaltres, és un augment

de 47.000 euros. Respecte del tabac, que vostè diu que són

68.000 euros, pensam que hauria de ser més important el

tractament per a la deshabituació tabàquica, tant als colAlectius

específics del pla, que són els docents i els treballadors

sanitaris i no està prou reflectit en aquest pressupost.

Respecte de la Direcció General d’Acreditació i Avaluació,

el pressupost de la Fundació Mateu Orfila, com vostè ha dit,

puja de 120.000 euros a 309.000 euros quan és una fundació

que hauria, pensam nosaltres, de nodrir-se de la gestió de

projectes i de l’obtenció de fons públics i privats, que per això

és una fundació, i hauria de tendir a ser autosuficient. També

voldria saber quins projectes hi ha darrera dels 700.000 euros

d’inversions de caràcter immaterial en aquesta direcció general,

que l’any passat eren 0,0 euros i aquest any són 700.000.

Respecte del projectes CIMERA, que vostè ha dit, voldríem

saber on està reflectit si és que l’ib-salut és qui pagarà aquests

12 milions d’euros i 3 de manteniment anual, o si està a una

altra conselleria, perquè ens ha semblat que a innovació també

hi ha alguna cosa d’aquest projecte, i com que desconeixem

absolutament aquest tema, atès que nosaltres pensàvem que

aquest projecte hauria d’estar dins l'IUNICS, que seria el

normal, però no ha estat així, nosaltres tenim una teoria, però

no l’explicarem ara aquí perquè no és el moment, però voldria

que ens expliqués on són els pressuposts, si són a la seva

conselleria voldríem saber on són.

Voldríem saber quins projectes en ús racional de

medicaments tenen finançament en els pressuposts, quins

projectes concretament. Alguna decisió que ja s’ha pres i s’ha

executat, com és la desaparició, com vostè sap, de la primera

unitat de farmacologia clínica creada a Espanya fa deu any a la

(...) de Mallorca, no és un bon camí pensam nosaltres per fer

projectes poblacionals de medicament, per tant voldríem saber

quins projectes són, concretament des de la Direcció General

de Farmàcia, els que es contemplen al pressupost.

Volem saber si existeix finançament per a algun pla per fer

una gestió eficient i correcta de les tecnologies mèdiques, ens

ha semblat que ens deia que sí, voldríem saber si hi ha

finançament concret per a açò. En canvi, veim que sí que es

continua finançant la reflexoteràpia d’una fundació que com

vostè sap és una tècnica no reconeguda com a prestació

sanitària al Servei Nacional de Salut, que té negat el

reconeixement de prestació com a ús tutelat i compta amb

informes contraris de les agències de valoració d’Espanya, del

País Basc, de Catalunya, d’Andalusia i fins i tot d’un informe

de la seva Direcció General d’Avaluació i Acreditació. Això sí

que se subvenciona.

Respecte de l’ib-salut, vostè ens ha dit que augmentava el

pressupost un 42,8%, que és cert, en teoria, el tant per cent de

pressupost sobre les necessitats reals del 2004, nosaltres

calculam que serà del 28,7, que és un gran augment,

evidentment, el que passa és que nosaltres voldríem saber si es

pogués dir exactament el pressupost que va venir finalista de la

transferència de sanitat l’any 2004, la transferència de la

competència de sanitat per part del Govern Central, quan diners

van ser l’any 2004, i quants seran l’any 2005, per veure si
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l’augment és un augment racional o no, perquè nosaltres

pensam que aquí precisament hi ha el que diríem gazapo del

asunto.

Voldríem saber què volen dir, perquè no ho sabem, les

sigles EFSA i AESA, i quina repercussió poden tenir les seves

recomanacions sobre la feia de primària.

En què consistirà, també, el portal de salut, serà només

informatiu o intercomunicat amb l’ib-salut?

En què han pensat quan parlen vostès d’un ens gestor

d’infraestructures? Tal vegada és una altra empresa pública per

poder construir i desenvolupar els recursos necessaris? Ens

agradaria que ens ho digués.

Quant a primària, voldríem saber també què és exactament

això que anomenen com a gerència d’àrea i com ho pensen

desenvolupar.

També ens agradaria tenir més detalls de com es pensa fer

el desenvolupament sociosanitari, especialment el de salut

mental, que nosaltres pensam que està aturat. Estem contents de

veure la unitat d’hospitalització infantil, el tercer psiquiatre a

les USM, però voldríem saber també quants pisos més hi haurà,

si hi haurà unitats de rehabilitació noves, etc., i també voldríem

saber quants pisos i centres de dia i unitats de rehabilitació són

finançades per la conselleria a l’illa de Mallorca.

Nosaltres pensàvem que GESMA es desestimava com a

sociosanitari atès l’augment important del pressupost que hi ha

en aquesta empresa, però vostè ha dit que tendia cap al

sociosanitari i, per tant, no farem preguntes sobre aquest tema.

Però sí també voldríem saber molt bé, amb detall, és el

detall dels concerts hospitalaris que passen d’11 milions a 53

milions, especialment a mi m’interessa amb la Creu Roja, que,

com vostè sap, aquest hospital ara està en venda, quedarà en

mans d’ànim de lucre, si vostè no el compra, i, per tant,

voldríem saber exactament aquests convenis com estan,

concretament la Creu Roja, ja li dic, per això, perquè com vostè

sap aquests hospitals de la Creu Roja estan en venda, inclòs el

de Palma, i voldria saber, perquè anirà a mans privades, com

serà el finançament en aquest hospital.

A l’ib-salut es continuen mantenint totes les seccions

pressupostàries, i això invalida qualsevol gestió per part dels

gerents dels hospitals que demà, demà no, el dia que s’aprovin

els pressuposts miraran l’ordinador i sabran amb què compten

de pressupost per a l’any, vull dir que això ja invalida qualsevol

gestió de què parlava l’altre dia al plenari, de donar més

possibilitats de gestió als gerents i és una incongruència per

part seva, perquè aquestes paraules que jo he dit ara eren

paraules seves del desembre del 2002, quan deia que no podia

ser així, que no es poden gestionar d’aquesta manera els

hospitals, amb un pressupost tancat ja abans de començar i

després ja només fer-se la foto per quan es fa el contracte de

gestió. Bé, seguim igual i jo estic segur que és perquè Hisenda

no l’ha deixat, no perquè vostè no vulgui, com passava

anteriorment.

Ja li he dit que nosaltres pensam que els pressuposts són

molt elevats, el capítol 1 incrementa el 22,7, però el tancament

pensam que només serà d’un 13,6, però així i tot és molt

important, sobretot els Serveis Centrals que augmenten un

284% i voldríem saber per què és això així en el capítol 1.

Hi ha una partida d’incentius a Serveis Centrals

d’1.200.000 euros que voldríem saber per què són exactament.

I una partida de 3 milions d’euros per a altres treballs que

també voldríem saber si ens pogués concretar un poquet què

són aquestes partides. El transport augmenta un 18%, suposam

que és per l’augment del salari, però també voldríem saber si

també hi haurà augment de recursos.

M’han demanat que li demani si aquests augments del

capítol 1 són de tots els hospitals, també n’hi ha a primària, que

són importants, si són perquè es pensen augmentar molt les

contractacions de treballadors, si pensen augmentar les

plantilles dels hospitals i de primària, si és que també pensen -

també m’han demanat- augmentar els sous d’una manera

desorbitada, la qual cosa estaria bé o si és que volen fer

jubilacions anticipades, cosa que jo li demanaria que fos a

partir dels 54 anys i 9 mesos exactament, per poder gaudir-ne

amb salut.

A Farmàcia augmenten el pressupost un 61%, en realitat un

10% sobre el previst aquest any, voldríem saber si considera

que aquest 10% serà suficient i que ens digui quin ha estat

l’augment del 2003-2004 si el sap vostè en aquest moment, si

no ja l’esbrinarem a un altre moment.

Voldríem saber també si tenim pressupost pel que

s’anomenen “peonades”, han augmentat molt des del 2002 al

2003, que són les darreres dades que tenim, baixant al mateix

temps a Son Dureta, a Verge del Toro el nombre

d’intervencions programades i pujant el de les “peonades”,

però voldríem saber si tenim pressupost concretament per a les

“peonades” i per combatre les llistes d’espera.

Ja per acabar, quant a les inversions, especialitzada, unes

inversions de 44 milions d’euros, l’any passat en teníem 22,

dels quals se n’han executat 11, vull dir que l’execució és

difícil, nosaltres pensam que els 44 deuen ser 12 per a Inca, 12

per a Menorca, 10 per a Formentera i després queda Can

Misses, Canal Salat i algunes altres coses, però pensam que el

de primària és un poquet esquifit per fer tants centres com vostè

pensa que es poden fer. I ni un duro per al nou Son Espases, no

li diguem més el nou Son Dureta, perquè no és Son Dureta, ni

un duro per al nou Son Espases aquest any als pressuposts, ens

crida l’atenció perquè pensàvem que aquest any que ve ja

començaria.

I per últim, voldríem saber a quina partida i quina quantitat

hi ha per a subvencions a mitjans de comunicació social que

aquest any ha tengut una partida d’1 milió d’euros que no

existia abans, perquè va ser de 20.000 euros l’any anterior i ha

passat a 1 milió d’euros. Vostè ha tret una convocatòria al

butlletí corresponent per a aquestes subvencions i voldríem

saber, concretament, aquest any que ve de quant és aquesta

partida.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Gascón. Ara té la paraula per part del Grup

Parlamentari Popular el Sr. Miquel Munar.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, senyores

diputades, senyors diputats. Nosaltres estam sincerament

satisfets del que hem sentit i del que hem vist en referència als

pressuposts del proper any, estam satisfets perquè hi ha una

línia de coherència i a Mallorca i a les Illes Balears en generals

hi ha una cosa que es valora molt, que és la paraula. I jo crec

que la consellera ha demostrat que té paraula. L’any passat, per

aquestes mateixes dates ella va esmentar que el seu pressupost

era un pressupost vist des de la preocupació d’un deute que

havia heredat i que necessitava prendre consciència absoluta i

estudi en rigor de quina era la situació real i que el proper any

ja podria fer un disseny més o menys precís i concís de la

realitat assistencial. 

Jo crec que això ha estat així, l’any passat vàrem tenir uns

pressuposts que varen ser els que varen ser, però enguany, amb

un augment d’un 40,27% jo diria que tenim uns pressuposts

que són uniformes, solidaris amb les illes, amb vocació

inversora i amb visió de futur. Uniformes perquè fan un aplec

al meu parer extraordinari de quina és la realitat de la salut en

aquesta comunitat; és a dir es té en compte no només l’ib-salut

com una eina de gestió assistencial hospitalari, sinó que se té en

compte una qüestió tan important com l’atenció primària, si no

se pensa amb una atenció primària se té una visió esbiaixada,

minsa i reduccionista d’allò que és l’assistència perquè se pensa

en salut mental, perquè el Pla sociosanitari ja és en el complex

hospitalari una realitat absoluta perquè hi ha un document que

és el de garantia de demora que jo crec que ja és una realitat i

per tant, és una tranquilAlitat per als ciutadans de què aquella

promesa serà una realitat perquè se parla de model de carrera

professional, que jo crec que també s’ha pensat amb els

professionals de la sanitat i això no només és nou sinó

imprescindible, si els nostres professionals no tenen la seva

tranquilAlitat no poden fer una bona feina perquè se té en

compte a consum i al consumidor. Per tant, jo crec que per tot

això és uniforme. És solidari amb les illes perquè molts d’anys

els pressuposts han estat d’un pressupost estrella en un tema i

tots els altres ha passar fam i misèria. 

En aquest cas veim uns pressuposts que a Formentera tenen

una inversió puntual, a Menorca tenen inversions importants,

a Eivissa també i a Mallorca absolutament que posen en marxa

aquest nou futur de planta assistencial de darrera generació per

a aquesta comunitat i enveja de les altres comunitats. Per tant,

solidari amb les illes, com deia. Inversor perquè ja hi ha hagut

diputats que els ha preocupat el deute i jo els diria el de

sempre, el Partit Popular per ventura té algun petit defecte, o

alguna vegada té qualque limitació, com tots els grups, però

ningú li pot discutir al Partit Popular és la seva capacitat de

gestionar i escolti, estam tranquils i com que jo sé que el

Govern Matas el que sap més és gestionar i d’allò que més sap

és de finançament, no només estic tranquil, sinó que això té

futur i té futur de garantia.

I té visió de futur, perquè dins la visió de futur sempre he

dit que la prevenció, la investigació i l’assistència sempre van

junts. En prevenció estau fent feina amb models molts concrets,

des del Pla d’atenció als infants en referència a la salut

bucodental, fins a altres plans de sida, de drogodependències,

etcètera. En investigació la cimera, jo sé que hi ha determinats

sectors que ho han vist amb preocupació perquè no han rebut

la notícia per ventura tot el ben comunicada que se podria

haver fet, però jo sé que la consellera té previst explicar-ho

millor a la gent que tengui dubtes. Però d’allò que no tenim cap

dubte és que l’esforç en aquest aspecte i en investigació està

molt lluny del que ningú mai hagués pogut somiar. Per tant, jo

li don la meva més sincera enhorabona. I visió de futur perquè

l’assistència se basa en una realitat objectiva i concreta de

quines són les necessitats d’aquesta comunitat.

Per tant, des del Grup Popular donam suport absolut a

aquesta consellera i al seu equip, a part d’una felicitació perquè

pensam que és una realitat allò que ens va dir l’any passat i que

a més d’agosarat és realista.

Per tant, moltes gràcies i enhorabona.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Munar. Per contestar té la paraula la Sra.

Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies. Bé primer de tot agrair el to de les

intervencions i bé, reconèixer que jo tenia una tasca

relativament fàcil i era venir a expressar que el meu pressupost,

el pressupost de la Conselleria de Salut i Consum creixia en

termes globals un 40% respecte a l’any anterior. Jo crec que

això és difícil de qüestionar per a qualsevol. En qualsevol cas

jo crec que això per a mi és un agraïment al Govern al qual

pertany perquè ha tengut una sensibilitat especial per a la

sanitat.

Dir que també he estat sotmesa a un tercer grau. Per tant,

intentaré contestar especialment les intervencions del PSM i del

PSOE, als representants d’aquests grups parlamentaris. La

majoria de qüestions que m’han plantejat, però que fins i tot en

alguna no he estat a temps ni d’agafar ni el programa, ni la

quantitat, per tant, si me’n deix alguna dir que és precisament

per això, perquè no he tengut temps a agafar-la i sempre se pot

replicar a la pròxima intervenció.

Respecte el representant d’Esquerra Unida dir-li que és

veritat que si enguany creixem un 40,27% vol dir que hi ha una

gran sensibilitat per part d’aquest Govern de cobrir les

necessitats sanitàries de les illes, això en cap cas vol dir que

l’any passat se va renunciar a atendre aquestes necessitats. De

fet jo crec que basta mirar el que està passant enguany, crec que

estam cobrint aquestes necessitats, millor o pitjor, evidentment

tenim problemes i això jo no ho he negat mai ni ho vaig negar

en cap moment a la meva compareixença per explicar els

pressuposts de l’any 2004. En qualsevol cas jo crec que com a

mínim no anam malament, estam aconseguit objectius que ens

vàrem proposar com per exemple, reduir la llista d’espera, però
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que tampoc ho podem aconseguir en un any i això no ho he

volgut dir mai que en la gestió d’un any puguem arreglar tots

els inconvenients, per no dir problemes, que tenim en aquest

moment a la sanitat. Crec que fa falta després d’assumir les

competències fer una feina, fins i tot, conjunta i que he agraït

per part de tots els representants polítics per tal de què puguem

fer una inversió perquè d’aquí a pocs anys puguem tenir un bon

sistema establert a la nostra comunitat, però en qualsevol cas

hem d’anar avançant. 

I també dir-li Sr. Ramon que vàrem rebre una herència,

francament important i no precisament en el sentit positiu. Per

tant, poc més podíem fer l’any passat. Jo crec que el més

importants és que en aquests primers, encara que formalment

no siguin els primers, però sí els primers pressuposts allà on

hem pogut estar situats i fer el que realment consideràvem que

havíem de fer, l’important és que s’ha fet una aposta molt

decidida enfront la sanitat i a cobrir les necessitats sanitàries

dels nostres ciutadans augmentat el pressupost un 40%. L’any

passat era la comunitat que menys creixia en pressupost,

d’acord. Però enguany li puc assegurar que és la comunitat que

més creix en pressupost sanitari de tot l’Estat. Per tant, jo crec

que això, com deia, demostra una gran sensibilitat i que això

realment sí són uns pressuposts socials perquè allò que tenen és

atenció als ciutadans.

Vostè xerrava de l’endeutament. Jo li diré molt clar Sr.

Ramon, aquest Govern ha optat per fer coses. Nosaltres hem de

millorar el finançament, nosaltres no és que tenguéssim les

competències mal finançades, és que hem crescut un 16% en

població i no s’han desenvolupat uns instruments, bàsics per a

nosaltres, com són per exemple el fons de cohesió que és el que

gestiona el Ministeri de Sanitat i que està destinat a cobrir la

despesa de la població flotant a les nostres illes. Però les

circumstàncies ens han duit a tenir un dèficit de finançament

sanitari, però no és que venguessin mal finançades, sempre vaig

dir tot el que vengui millor, el que passa és que hem de saber

que amb un increment de quasi 20.000 milions de pessetes

l’any 2002, any de la transferència, no podíem dir que estàvem

mal finançades. L’evolució de les circumstàncies ens ha duit a

tenir les circumstàncies que tenim. Nosaltres podíem fer dues

coses, fer victimisme i esperar que el Govern de l’Estat ens

millorés el finançament i no fer res, o fer coses i això

evidentment té un preu i té el preu de què ens hem d’endeutar.

Jo en qualsevol cas en aquest debat de l’endeutament li puc

dir que jo he aconseguit que la Conselleria d’Hisenda, sobretot

en el pressupost del Servei de Salut, me posicionés 60 milions.

Dir que per a mi és un èxit, vull dir que l’endeutament jo crec

que s’ha de mirar des d’una perspectiva més ampla, més

general i per això precisament va comparèixer el conseller

d’Hisenda, per explicar-ho. Però en qualsevol cas jo crec que

el missatge és molt clar, aquest Govern no s’aturarà per fer

victimisme i esperar que se millori el finançament, aquest

Govern farà un esforç, amb tots els mitjans que pugui, per tal

de fer coses. Això jo crec que ha quedat palès en altres àmbits,

en el tema de carreteres, però també en sanitat. Construirem

l’Hospital de Son Dureta, construirem el nou Hospital de

Formentera, seguirem el d’Inca, seguirem el de Menorca i

farem totes aquelles infraestructures que siguin necessàries,

també en atenció primària que són molt importants, com deia

el Sr. Munar. No ens hem d’oblidar que atenció primària és la

porta d’entrada del ciutadà dins el sistema sanitari. No és per

qüestions poc rigoroses com vostè deia Sr. Ramon, jo crec que

l’Hospital de Son Dureta, l’Hospital de Formentera, etcètera,

no són qüestions poc rigoroses, sinó tot el contrari, són

qüestions elementals i que necessiten els nostres ciutadans.

Quant a la negociació política del nou model de

finançament, el 2005 evidentment no recull res perquè és que

no s’ha fet res, exceptuant fer-se una foto i dir que se volia

reformar el model de finançament sanitari per part del Sr.

Rodríguez Zapatero, res més. I respecte la compareixença de la

ministra en el Senat la setmana passada, fins i tot se va

contradir amb el President, va dir que no volien revisar, no

volien modificar el model de finançament sinó que l’únic que

volien era reformar-lo. Jo no sé quina diferència hi ha, supòs

que ells ho sabran. Però en qualsevol cas evidentment el

pressupost del 2005 no pot recollir una cosa que no existeix. I

jo en aquest sentit he dit si el Govern central vol modificar el

model de finançament és la seva decisió i aquí el que farem

serà, bé si hem debatre debatrem per tal de poder cobrir les

nostres necessitats. Però allò que no podem fer és deixar de

desenvolupar els instruments que actualment estan vigents i que

per a nosaltres són vitals, com els fons de cohesió, els fons

d’anivellació, o el fons d’incapacitat temporal. I aquí hi són i és

allò que nosaltres estam intentant en la nostra negociació amb

el Ministeri de Sanitat i el Govern central.

No he apuntat res més quant a la seva intervenció, però en

qualsevol si vol alguna cosa més en el torn de rèplica li

contestaré després.

Respecte la representant del PSM, la Sra. Mascaró, dir-li

que intentaré contestar perquè la veritat és que m’ha fet una

bateria de preguntes i no he pogut arribar a totes. Dir-li que

quan a la memòria posa nou model de finançament de

l’Hospital de Son Dureta i després xerra de PPP, això és el

model de Participació Públic Privat en la construcció

d’infraestructures, això del PPP, evidentment no té res a veure

amb les sigles del partit que jo represent, seria una mica

exagerat. En qualsevol això significa introduir la iniciativa

privada, la participació de la iniciativa privada i pública en allò

que és la construcció d’infraestructures sanitàries. És això, tal

vegada les paraules o l’expressió..., ha duit a una confusió, però

quan xerram de nou model de finançament de Son Dureta ens

referim exclusivament al model que altres vegades també ja li

he explicat, no ens queda altra remei. Aquesta és una altra

qüestió, se’ns ha negat el cofinançament d’aquesta

infraestructura per part del Govern central i per tant, l’hem de

fer, com? Aquest és el sistema que hem trobat per poder fer

realitat el nou Son Dureta.

També vostè xerrava del PADI. El PADI li he explicat que

és un programa nou d’atenció bucodental als infants de 6 a 15

anys, evidentment no podem cobrir tota l’assistència 

a tota la franja d’edat i el que feim és a partir de l’any que ve

anar cobrint progressivament per franges d’edat, començarem

pels nins de 6 a 7 anys i cada any anirem incorporant una franja

d’edat fins arribar als 15 anys. 

Les ciberaules és un projecte que podem dur a terme gràcies

a la colAlaboració de la Fundació La Caixa i se tracta d’establir
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una sèrie d’aules dotades de mitjans informàtics, internet,

etcètera als hospitals perquè puguin gaudir d’elles els nins,

familiars, les persones que van a visitar, etcètera. Es tractaria

de tenir uns espais, amb biblioteca inclosa, en els quals hi pugui

haver tot un seguit de prestacions per tal de minimitzar allò que

és l’impacte de l’hospitalització, entraria dins el concepte

d’humanització dels hospitals. Està inicialment prevista una

ciberaula a Son Dureta, un altra a Son Llàtzer i un altra a

Manacor, amb la intenció de què quan estiguin fetes i també

amb la colAlaboració de la Fundació La Caixa puguem dur a

terme aquesta actuació a Menorca i a Eivissa.

El 411D, no ho he pogut mirar, però vostè se referia a veure

si hi havia una partida per a l’Hospital de Son Dureta i li he de

dir que aquest programa és el de planificació i finançament. I

aquí sí li he de dir, me pensava que ho havia dit a la meva

intervenció, que hi havia una partida incorporada per tal de

poder pagar l’assessorament d’allò que serà la licitació del nou

hospital de Son Dureta.

Respecte salut pública, vostè me deia si hi havia campanyes

noves. Bé idò està previst, ara li ho dic de memòria, però en tot

cas ja ho tramitarien com a pregunta escrita, que si està previst

fer un estudi sobre l’obesitat infantil perquè tenim dades que

són importants i per tant, ens preocupa i hem de fer feina amb

l’objectiu de reduir l’obesitat infantil. També quant a les

interrupcions voluntàries de l’embaràs. Som, si no vaig

equivocada, la comunitat que estam al capdavant aquestes

xifres i creim que és important fer un perfil, un estudi sobre el

perfil sociopsicològic de les dones que tenen interrupcions

voluntàries de l’embaràs.

I després també hi havia un punt que trobaven que era

important i era sobre els accidents de trànsit i sobretot la

seguretat infantil. És un projecte que duim a terme en

colAlaboració de la Direcció General de Trànsit i jo esper que,

tot i que ja ha començat a fer-se feina per part del director

general de Salut Pública en aquest sentit, enguany doncs es

pugui fer una realitat l’any que ve.

En matèria de drogues, li he de dir que no s’ha creat

l’observatori de drogues, que està previst a la llei, perquè està

previst a la llei, entre d’altres coses, i encara no està aprovada

la Llei de drogodependències en aquest Parlament; el que sí es

fa i és una de les qüestions que he dit dins la Direcció General

de Salut Pública és crear un nou índex d’ingressos hospitalaris

per drogodependències. Jo crec que anam amb aquesta línia

d’observar, de mirar, de controlar el que passa a les nostres

illes, per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Els CAD que jo li deia que augmentarien el personal i que

millorarien la seva gestió; jo li puc dir que l’altre dia, per

exemple, vàrem tenir una reunió amb els professionals dels

CAD, que són quatre centres d’atenció a drogodependents, que

en aquests moments depenen de Salut Públic, tres a l’hospital

Psiquiàtric i un que està per la Plaça dels Patins, vàrem tenir

aquesta reunió i el primer que varen demanar els professionals

va ser augmentar l’espai. Ja hem duit a terme uns mòduls en el

recinte de l’hospital Psiquiàtric, perquè tenien un recinte molt

petit, compartien espais el CAD 2 i el CAD 3. En aquest

moment el CAD 3 té un altre espai, hem complert una de les

seves peticions i ara es tractaria d’anar incrementant els

personals perquè tenen realment una pressió assistencial

important.

I després una qüestió també molt important en la qual feim

feina i aposta la deia per a l’exercici de l’any que ve i és que en

aquests moments, precisament perquè ve d’enrera, abans de

rebre les transferències, aquestes persones, aquests CAD

depenen de la Direcció General de Salut Pública; quan ens

trobam que, per exemple me deia un metge dels quals formen

part d’un dels equips dels CAD, quan una persona, un

drogodependent que el que ens interessa és captar-la, per

poder-la ajudar-la i no a l’inrevés, doncs va a rebre una atenció,

doncs es troba que quan li ha de prescriure tal vegada una

anàlisi de sang, ha de demanar hora al seu metge de família,

s’ha de fer l’anàlisi i després tornar una vegada a aquest metge

del CAD. Això és el que estam intentant coordinar per tal que

els drogodependents i siguin expulsats del sistema, sinó tot el

contrari, posar facilitats a les coses per tal que es puguin

atendre i solucionar el problema de les drogodependències a les

nostres illes.

A consum, vostè me demanava per les inversions

immaterials. Aquí hi ha tota una sèrie de campanyes

d’informació als usuaris i als consumidors que són molt

important, perquè és l’única manera que tenim de fer-los veure

quins són els seus drets; i també la revista Qüestions de

Consum  i totes aquestes actuacions que tractarien de

campanyes de difusió dels drets, dels consumidors i usuaris.

Vostè també me demanava sobre el nou model sanitari. Jo

li he dit que crec que parlam en aquest moment d’un nou model

sanitari; jo som partidària que, com a Govern, unilateralment,

no hem de definir el model sanitari de les Illes Balears, perquè,

bé, Déu no ho vulgui i els ciutadans tampoc, tal vegada d’aquí

a tres anys no és el Partit Popular qui governa, esper que sí,

però tal vegada no ho és, o d’aquí a vuit anys o d’aquí a dotze

anys no és Partit Popular i es tractaria de fer un model sanitari,

amb el consens no només de les forces polítiques, sinó també

de tots els agents socials i econòmics per tal de poder tenir un

model sanitari que tots volem i que hem de desenvolupar. Ja

després concretaríem la manera de desenvolupar-lo i aquí sí

que ja entrarien el que són les qüestions polítiques.

Respecte de l’hospital de Son Dureta, vostè deia una altra

vegada que si no està en marxa ja és decisió del Parlamentar,

recordar-los que no és decisió del Partit Popular, és decisió de

tots els ciutadans a les darreres eleccions autonòmiques, perquè

ho dúiem com a un punt important del nostre programa

electoral. I que quan jo vaig arribar no estava ni preparat

l’expedient per licitar les obres. Per tant, jo dubt molt que fins

i tot, encara que no governàs el Partit Popular, aquestes obres

ja haguessin començat.

Formentera, dir-li que evidentment es va contemplar l’any

passat i es contempla enguany, però són conceptes diferents: a

Formentera es va anunciar un avantprojecte, però en aquest

moment el que hi ha es un projecte i un projecte d’execució.

Hem avançat molt, es va fer un avantprojecte per fer-se una

foto, perquè venien unes eleccions, però realment el que hi

havia era pràcticament res. Nosaltres, l’any passat, és a dir,

enguany per al 2004, el que hem fet ha estat licitar el projecte

i redactar el projecte d’execució per part de l’arquitecte o el
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gabinet tècnic guanyador, amb els professionals, amb

l’ajuntament, amb el Consell d’Eivissa i Formentera per tal de

tenir un bon hospital.

I per a l’any que ve el que tenim previst és l’inici de

l’execució de les obres, licitarem a finals d’enguany, del 2004;

iniciarem l’execució de les obres l’any que ve, amb un

pressupost que està previst de 7 milions dins un pressupost

global que crec que eren uns 14 milions, encara que li parl de

memòria i puc estar equivocada amb qualque milió.

Després vostè deia la Llei de personal com està; s’està

negociant en aquests moments amb els sindicats i amb tot el

sector, també amb els colAlegis professionals, i vostè ha que la

llei s’aprovava pel Parlament, té tota la raó, si he dit que

l’aprovava el Govern m’he equivocat; però en qualsevol cas, el

que nosaltres volem és presentar a aquest Parlament un

avantprojecte de llei de personal o de personal estatutari que

sigui el més consensuat possible.

Salut mental, me demanava si estava avançada la revisió. Li

he de dir que es va constituir el comitè tècnic de Salut Mental,

que fa molta feina per tal de poder fer aquesta revisió del Pla de

salut mental, que li record que és de l’any 98, per tant feia falta

actualitzar-lo. I el Pla estratègic 2005-2008 contempla aquesta

revisió del Pla i les actuacions que estan previstes. I en aquest

sentit, el representant del PSOE també m’ha demanat per salut

mental, dir-li que estam pendents d’aquest desenvolupament

del Pla de Salut Mental i també del desenvolupament del Pla

sociosanitari que contempla lògicament una part de salut

mental, per saber el que tenim, el que necessitam i com hem

d’arribar a tenir el que realment els nostres ciutadans necessiten

i quin espai temporal.

Bé, acabava dient que aquest pressupost és ajustat a la

despesa, però no a les necessitats dels nostres ciutadans. Jo, bé,

no sé si donar-li la raó fins i tot, Sra. Mascaró; dir-li que

precisament per això feim força i lluitam per aconseguir una

millora de finançament per part del Govern Central. Llavors,

quan puguem tenir aquesta revisió del finançament, haguem

desenvolupat els fons de cohesió, el fons d’ITE i el fons

d’anivellació, probablement podrem dir que tenim un

finançament adient al que són les necessitats dels nostres

ciutadans.

Respecte al representant del PSOE, Sr. Gascón, bé dir-li,

vostè deia que no és real perquè els ingressos no són reials, és

ver que jo no he parlat d’ingressos, però sí li puc dir els

ingressos que tenim prevists per part del Servei de Salut que és

al que vostè feia referència.

Per part de la Conselleria d’Hisenda hi ha una transferència

prevista de 850, més o manco, 850 milions d’euros, el que

suposa un augment d’un quasi 34% respecte de l’any anterior.

Per a fons de cohesió tenim prevista una transferència per

part del Ministeri, de 2 milions d’euros, la qual cosa suposa un

increment d’un 32% respecte de l’any anterior, tot i que he de

dir que no cobreix evidentment les necessitats que tenim,

perquè vostè sap que inicialment les he xifrades, són prop d’uns

14 milions d’euros. Els ingressos d’incapacitat transitòria seria

1,8 milions d’euros, un 3% més que l’any anterior. Tenim un

préstec, que és el que jo deia que la Conselleria d’Hisenda ens

ha posicionat per poder dur endavant tots els nostres objectius,

també els inversors de 60 milions d’euros. I tenim prevists uns

ingressos propis de 4,8 milions d’euros, un 3% més que l’any

passat. En total, tendríem un pressupost d’aproximadament 920

milions d’euros a la qual hauríem d’afegir la partida del

SERBASA, que són 27,1 milions d’euros. Aquests són els

ingressos que tenim prevists dins aquest pressupost i per tant,

bé, doncs jo no crec que siguin irreals, jo crec que són bastant

ajustats, però tot i que esperam que siguin superiors, perquè

esperam que l’Estat desenvolupi els instruments que demanam.

El capítol 1 de la conselleria és perquè hem eliminat el

programa dels centres comarcals i que tot el personal d’aquests

centres ha passat a la secretari general i per això augmenta. La

Direcció General d’Avaluació té una partida que no existia, de

700.000 euros, i això fa que creixi un 88% en creixement

global i està destinada a desenvolupar un pla de formació

continuada; a posar en marxa una qüestió que som pioners a tot

l’Estat, que és fer possible la donació de sang de cordó

umbilical, una petició que m’havia arribat per part de moltes

persones i és que quan tinguem un fill, doncs puguem ser

donants de la sang d’aquest cordó, que tots sabem que és tan

important per dur a terme no només la investigació, sinó que

també hi ha altres iniciatives.

I també, enfront a millorar serveis d’inspecció en general,

en tot cas si també vol podem formular la pregunta escrita i

desenvoluparé una mica millor aquesta partida.

Respecte del centre CIMERA, dir-li que el pressupost està

a la secció 57, de l’ib-salut, és a dir els serveis centrals i està

prevista una inversió inicial a una partida per a l’any que ve de

3, un poc més de 3 milions d’euros. Li he de dir que això és un

projecte que va anunciar el Govern; nosaltres consideràvem

que les malalties respiratòries precisament era un àmbit que a

tota Espanya no s’estava investigant i que a més nosaltres tenim

una gran experiència, tenim fins i tot la coordinació d’una

xarxa nacional d’investigació en malalties respiratòries, i que,

per una banda, podria ser un bon impuls per fomentar la

investigació sanitària a les nostres illes. I per una altra banda,

podríem fer d’aquest servei o almanco si tenim aquesta voluntat

un servei de referència a nivell nacional, que vostè sap que és

tan difícil aconseguir un servei de referència a la nostra

comunitat respecte d’altres comunitats autònomes.

Que estigui dins l’IUNICS o no és el que parlam; vaig tenir

precisament una reunió aquesta mateixa setmana amb el Rector

de la Universitat i amb la directora de l’IUNICS, perquè li he

de recordar que l’IUNICS és un òrgan mixt de la Conselleria i

de la Universitat, i de fet parlam de quina manera podem fer-ho

perquè sigui la millor manera possible de cara a la comunitat

investigadora, de cara a la Universitat i de cara també a la

Conselleria de Salut. És un projecte que està pendent d’ultimar,

per dir-ho de qualque manera, sobretot quant als participants.

Li he de dir que, per exemple, el Consell Superior

d’Investigacions Científiques ja ha manifestat, a través del seu

director, el Sr. Martínez, que vol participar i que, a més, vol

participar molt activament, que formaria part del fons del

Ministeri d’Educació i que fa un mes li he enviat ja dues cartes

a la ministra de Sanitat per veure si també podem articular

qualque fórmula de colAlaboració, però en aquest cas encara
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estic pendent de concretar no tan sols aquesta reunió, sinó

també l’ajuda o la predisposició que tendria el Ministeri de

Sanitat amb un projecte tan important d’investigació sanitària.

El Pla de sistemes, que seria el pla que vostè esmentava que

havíem nosaltres anunciat i que fomentaria tota la incorporació

de les noves tecnologies i també dels sistemes d’informació, tan

necessaris a la nostra comunitat, perquè no estan pràcticament

desenvolupats; té una partida enguany d’aproximadament 4

milions d’euros. I vostè també ens parlava de NRT, de la

neuroreflexoteràpia, si no vaig equivocada es referia a aquesta

prestació, que ofereix la Fundació Kovacs i que vàrem fer un

conveni. Vostè, m’ha estranyat, Sr. Gascón, que la qüestionàs,

perquè jo li he de dir que quan vàrem prendre la decisió

d’estendre-la a Mallorca, i ara fa pocs mesos a Menorca i a

Eivissa, nosaltres ho fèiem en base a l’avaluació d’un estudi

pilot que s’havia fet a l’atenció primària de Mallorca i que

havia duit endavant precisament el Govern del pacte. Per tant,

jo crec que era una qüestió en la qual podíem ser pioners, era

una aposta important, però que al final, basant-nos en

l’experiència pilot que s’havia duit, crec que eren 17 centres

d’atenció primària a Mallorca, durant l’any 2002-2003, vàrem

considerar que era una aposta decidida i que era una aposta

important. I li he de dir que les valoracions són molt positives

i que de fet ja hi ha altres consellers, altres comunitats

autònomes que me demanen informació al respecte.

Dir-li, el portal de salut, estam fent, intentant que es

desenvolupi un portal de salut únic, lògicament, perquè la

Conselleria de Salut és una i després el servei de salut està

integrat dins la Conselleria de Salut, per tant en qualsevol cas

el que hem de fer és facilitar la informació a l’usuari. I que

l’eix, crec que ha dit, l’eix gestor d’infraestructures no és una

altra empresa pública, ara no sé molt bé a què es refereix, però

segurament es refereix a crear, no és ni tan sols una figura, sinó

un sistema de gestió d’infraestructures que suposa tenir unes

oficines tècniques de supervisió i de control de què es pugui

complir el Pla d’infraestructures que tenim anunciat i que, a

més vaig comparèixer aquí per anunciar-lo.

Respecte de la gerència d’àrea, tampoc no sé molt bé ubicar

aquesta expressió a la memòria, exactament on està, però en

qualsevol cas no és estranya aquesta expressió, perquè a

Menorca i a Eivissa tenim precisament gerències d’àrea. Sabem

que a Mallorca, a primària, té una gerència pròpia i en canvi els

distints hospitals tenen unes altres gerències. En canvi a

Menorca i a Eivissa tenim una sola gerència que engloba tant

atenció especialitzada com atenció primària. En qualsevol cas

creim que és un model que tal vegada es podria plantejar per

qualque sector de l’illa de Mallorca, però que, també, com li he

dit en altres ocasions, no durem endavant si no és amb el

consens i amb el coneixement de tot el sector.

Després, el Pla de salut mental crec que ja li he contestat.

Concerts hospitalaris. Els concerts hospitalaris és una xifra

que està disgregada dins el pressupost. Els concerts serien

l’assistència a través de mitjans aliens i que serien l’article 25

del capítol 2 de les distintes seccions del Servei de Salut; a mi

me suma que a Menorca i a Eivissa, Son Dureta i la secció 57,

que és on serien les fundacions, i serveis centrals, tenim 25,4

milions d’euros. Lògicament en això, perquè dins aquest

concepte també hi entren, hem d’afegir les fundacions, que

figuren en els pressuposts com a concerts, que tenen un

pressupost global de 144 milions i mig. Hem d’afegir també

GESMA i altres conceptes. Però en qualsevol cas, ja li dic que

el capítol 2, l’assistència sanitària prestada a través de mitjans

aliens, me surt que tenim una quantitat en el pressupost de 25

milions. Com per tant, supòs que no sé contestar la pregunta

que vostè m’ha fet perquè no puc situar la primera xifra.

La Creu Roja; efectivament ens varen manifestar la seva

voluntat de donar la gestió de l’hospital a una empresa privada

i en aquest sentit jo li he de dir que si ens ho haguessin ofert

abans de decidir construir a Inca o altres infraestructures, bé,

potser ens ho haguéssim pogut plantejar, comprar l’Hospital de

la Creu Roja, però en aquest moment jo crec que no seria una

bona decisió i, en qualsevol cas, el primer que ens va interessar

és mantenir l’assistència que en aquests moments

desenvolupam a través de la Creu Roja, perquè a més li he de

dir que ens ha servit de suport important al pla de reducció de

demores quirúrgiques que hem duit a terme enguany.

Les seccions pressupostàries; bé, les mantenim per

transparència. És cert que jo mateixa vaig dir que probablement

no era el mateix sistema, el millor sistema, perdó, però bé,

també jo crec que és una de les qüestions en què hem d’anar

avançant quan parlam de model sanitari. 

Capítol 1 creix. Clar que creix, creix un 40% del pressupost

global i han de créixer tots els capítols, però en qualsevol cas

la pregunta concreta d’atenció primària li he de dir que sí que

està previst fer un increment de plantilla d’atenció primària

perquè els nostres metges de família, sobretot, i també les altres

categories de personal estan assumint una pressió assistencial

francament important perquè són els primers que noten el

creixement de població i sobretot la població flotant.

Peonades; jo no li puc dir quina quantitat està prevista,

perquè en qualsevol cas està disgregada; això depèn del

funcionament intern de cada hospital i de les necessitats

concretes. Per a llista d’espera, per al compliment del decret

que estam preparant, sí que li puc dir que tenim pressupostada

una quantitat de 6 milions d’euros per compliment del temps

màxim d’espera en les tres prestacions per als nostres

ciutadans. 

I vostè em diu també que el pressupost d’inversions

d’atenció primària és esquifit; bé, li he de dir que aquí també

tenim el mateix problema que amb Son Dureta: no podem

agafar pressuposts perquè tenim una manca de finançament

sanitari, però sí que hem posat en marxa un sistema que a més,

ja ho dit altres vegades, vàrem trobar també fet, que és a través

d’una entitat bancària que ens fa una cessió de drets i

lògicament els 2,2 milions d’euros que estan pressupostats a

atenció primària suposen la part corresponent a aquesta

anualitat i també la part corresponent als projectes. 

Subvencions de comunicació social, he agafat finalment que

vostè em deia; jo li he de dir una cosa: potser la partida de l’any

2003 o 2002 era més reduïda, però jo sí record que hi havia una

convocatòria publicada al BOIB no d’1 milió d’euros, sinó de

3 milions d’euros, Sr. Gascón; però bé, en qualsevol cas es

tracta que nosaltres també hem de fer arribar els nostres
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missatges, les nostres campanyes, i és una qüestió que en aquest

govern s’està tramitant centralitzat a la Direcció General de

Comunicació, però que en qualsevol cas hi ha una partida

corresponent a Salut.

Respecte al representant del Partit Popular, per anar

acabant, li vull agrair la seva intervenció, com sempre.

Efectivament és un pressupost ajustat a les necessitats, com

vostè deia i jo he dit al principi. Vostè ha encertat: atenció

primària es té en compte, estam intentant potenciar atenció

primària sense deixar de banda els nostres hospitals perquè és

la porta d’entrada, com deia, al ciutadà, i crec que hem de fer

un esforç important perquè són els que més pateixen en aquests

moments. Per tant li agraesc aquest reconeixement perquè crec

que és molt important, igual que el reconeixement de la feina

que estam fent enfront de la garantia de demores quirúrgiques,

sobretot, que hem pogut fer enguany, i de consultes i de proves

que també volem dur a terme.

I li he de dir que estam d’acord en les apreciacions sobre el

personal o dels recursos humans que vostè ha fet. La carrera

professional l’hem de desenvolupar, estam parlant en aquests

moments de determinar quin model de carrera professional

volem perquè els professionals, com vostè deia, són una peça

bàsica del sistema i sense ells seria molt difícil que duguéssim

a terme tots els objectius que jo he pogut dir aquí i que puguem

voler dur a terme.

Feim un esforç inversor, vostè també ho ha dit, Sr. Munar,

i ho he dit al principi d’aquesta rèplica; nosaltres no quedarem

aturats, nosaltres farem coses perquè els ciutadans de les Illes

Balears s’ho mereixen i a més ho necessiten. Per tant li vull

agrair també el reconeixement a aquest esforç inversor perquè

crec que era una de les coses que en el món sanitari, sobretot,

teníem un dèficit històric i que era molt necessari dur endavant.

Per tant moltíssimes gràcies pel seu suport, Sr. Munar, i

també moltes gràcies per demostrar una vegada més que té

confiança en la gestió que estam desenvolupant des del Govern

i especialment des de la Conselleria de Salut. Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Grups que vulguin fer ús

del torn de rèplica? La Sra. Mascaró, per 5 minuts, en

representació del Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. La Sra. Consellera deia, quan ha

començat la seva rèplica o el seu segon torn, que l’hem sotmesa

a un tercer grau. Només estan fent el que ens toca fer, que és

cercar més informació per poder dur una de les tasques de

l’oposició que precisament és el control i seguiment de l’acció

de govern. Per tant, amb tots els respectes i amb tot l’afecte,

continuarem insistint a demanar més coses.

Li he d’agrair també que reconegui i em doni la raó quan jo

li dic que és un pressupost que comença a ser ajustat a la

despesa però no a les necessitats, i lamentar que aquest interès

en la millora del finançament que du el Govern ara i sobretot en

el tema de Son Dureta, que diu que se’ls ha negat el

cofinançament i que ara necessiten més doblers, ho haguessin

pogut deixar fermat abans que els seus amics deixassin el

Govern de Madrid. És una llàstima que això hagi començat just

després que hi hagi hagut un nou govern, perquè si ho

haguessin deixat fermat segurament podrien tenir-ho fet, o en

el moment que es varen fer les transferències també hagués

estat un bon moment de donar suport als ciutadans de les Illes

Balears exigint també més finançament.

Referent a..., què més li volia...? Ah, perdó. És que he anat

anotant el que havíem de repassar. Sí que li faré algunes

preguntes per escrit... Ah, sí!, en el tema dels CAD, dels centres

d’atenció als drogodependents, que m’ha dit que s’havien

reunit amb els professionals i el primer era espai, evidentment

que l’espai és necessari per poder atendre aquestes persones i

per poder treballar també els professionals, però no m’ha

respost quantes persones i si hi ha pressupost realment dins

aquest departament per incrementar el personal que atén o que

treballa en aquests CAD. 

I després ha dit, referent al consens en el tema del model

sanitari i per allò de la gerència d’àrea que li demanava el Sr.

Gascón, no ho farà si no hi ha un consens i un suport de tots els

grups polítics... Escolti, per què no fan el mateix amb la

construcció de l’Hospital de Son Dureta? Ens asseiem i arribam

a un consens entre tots. Si ha d’esperar un model sanitari que

hi hagi un consens entre tots perquè després, Déu no ho vulgui

-jo no hi ficaria Déu, en aquestes coses, jo crec que és cosa

exclusivament dels ciutadans-, si hi ha un canvi de govern i

s’ha de canviar el model idò es canviarà, però no es pot esperar

realment arribar a un consens perquè nosaltres pensam que un

consens no ha de significar donar sempre la raó a l’equip de

govern i difícilment en certes coses els la donarem; en aquelles

coses que consideram que en tenen sí, però en les altres no.

Entenc que segons quines partides que li he demanat sigui

difícil respondre si no es té preparat això, però ja les hi

demanaré per escrit, i en tot cas agraïm la seva predisposició

per venir aquí. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sr. Gascón, en nom del Grup Parlamentari

Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, president. (...) la consellera les seves respostes a

diverses de les preguntes; altres han quedat penjades, com és

natural, i en alguna altra no estaríem d’acord però no volem

entaular discrepància en aquest moment. L’únic jo li faré dues

preguntes, només.

Una: la transferència de sanitat del Govern central a la

comunitat autònoma per a sanitat, quant és per al 2005?, quant

tenen pressupostat vostès? Són aquells 850 milions que vostè

em diu de la Conselleria d’Hisenda o són uns altres milions?

Això és el que vull saber, jo sé el que va arribar el 2004, i jo

vull saber quina quantitat -i vostè ho deu saber perquè els

pressuposts quasi quasi es fan en base a això- hi ha en el
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pressupost que diu que la transferència de sanitat en aquesta

comunitat autònoma; per saber si ens podem fiar a fons dels

pressuposts aquests, que vostè mateixa diu que no podem estar

pendents de si la finançació canviarà o no, però això com no hi

podem estar, hem de ser realistes, com és vostè i com ho som

jo, vull saber exactament la quantitat que vostès tenen en els

pressuposts que diu que és la transferència de sanitat.

I l’altra pregunta concreta que jo li faria és respecte dels

concerts; m’agradaria saber els concerts de la Creu Roja, com

està pressupostada la Creu Roja com a concert l’any que ve de

l’any 2005, perquè jo tenia aquí dos papers i m’ha semblat que

eren 18 milions, però no ho sé segur i per tant m’agradaria que

vostè m’ho digués.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Sra. Consellera, té vostè la

paraula.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, gràcies, Sr. President. Sra. Mascaró, dir-li que el tercer

grau no me molesta, tot el contrari, vull dir, jo estic aquí a la

seva disposició per contestar qualsevol qüestió, jo ho deia en

el sentit que m’havien demanat brevetat, havia de ser breu,

havia estat breu i en qualsevol cas, després, si no contest tot el

que m’han dit després me diuen que no contest, me referia

simplement a això, una qüestió merament temporal.

Miri, Son Dureta, per què no ho vàrem demanar als nostres

amics, supòs que es refereix al Govern del Partit Popular, al

Govern central. Varen començar i varen complir els deures que

els vàrem demanar, és a dir, nosaltres vàrem aconseguir que, i

va ser la meva primera petició a la ministra llavors de Sanitat,

Ana Pastor, que canviàs la Llei de cohesió i qualitat del

Sistema Nacional de Salut, perquè així com Canàries estava

reconeguda com a zona estratègica sanitària, la qual cosa

inicialment no, però que pot dur implícit una sèrie de

finançament addicional, a Balears s’havien oblidat; el govern

anterior, el govern del pacte s’havia oblidat de demanar que

Balears fos zona estratègica sanitària, i això que s’havia

aprovat aquesta llei pels consells i unanimitat de totes les forces

polítiques. Però en qualsevol cas, vàrem fer la primera passa,

que era precisament modificar aquesta llei i reconèixer les Illes

Balears com a zona estratègica sanitària.

Li he de dir que fa dues o tres setmanes es va aprovar també

en el Senat una declaració, per part del Senat, de l’hospital de

Son Dureta com a hospital de referència de l’Estat, de tot

l’Estat espanyol, aprovat per totes les forces polítiques també

i, a més, era una iniciativa de Coalició Canària i del Partit

Socialista, la qual es va esmenar i es va també voler incloure

l’hospital de Son Dureta. Anam avançant, si vostè me demana

què vol dir això en termes econòmics? Doncs, en aquest

moment no li puc dir, Sra. Mascaró, però el que sí crec que és

important és assentar premisses per a després poder recollir, i

això és el que feim en aquests moments. Clar que en el mes de

març, doncs bé, hi va haver un atemptat, hi va haver un canvi

de govern i no vàrem poder seguir per la línia que volíem

seguir; però en qualsevol cas jo estic convençuda, i així li he dit

a la ministra de Sanitat, que encara que de primeres m’ha dit

que no cofinançarà l’hospital de referència, en el programa

electoral del Partit Socialista a nivell nacional surt

específicament un punt que diu que faran un pla

d’infraestructures sanitàries per reforçar les comunitats

autònomes, jo estic convençuda que al final ella complirà els

seus compromisos amb els ciutadans i també la comunitat

autònoma de les Illes Balears igual que ho fa amb la comunitat

d’Astúries i que qualque cosa vendrà per a l’hospital de Son

Dureta. I si no ve, no es preocupi, Sra. Mascaró, que el Govern

de les Illes Balears ho assumirà injustament, però ho assumirà

i durem endavant aquesta infraestructura.

Respecte dels CAD, els centres d’atenció a les

drogodependències, dir-li que en aquest moment no li puc

concretar quin personal augmentarem; augmentarem el personal

perquè fins i tot tenim en projecte intentar fer un cap jove,

perquè els joves tenen unes necessitats específiques d’atenció

i en aquest moment no existeix i és un dels punts que he duit a

la Comissió Sociosanitària del Govern, per tal que, juntament

amb la Conselleria de Presidència, que té la Direcció General

de Joventut, estudiar la manera de poder desenvolupar-lo.

Augmentarem personal i millorarem la coordinació. Me sap

greu no poder ampliar aquesta informació perquè li dic que està

en estudi, però en qualsevol cas, tot d’una que estiguin preses

les decisions jo li comunicaré.

I l’hospital de Son Dureta, vostè me deia, he apuntat tres

qüestions de vostè i dues del PSOE; l’hospital de Son Dureta

que per què no ho feim amb consens. Jo ho vaig intentar, ho

vaig intentar, crec que vaig dur els quatre solars on es podia

ubicar, ho vaig mostrar i he fet un esforç per la meva part, per

tant de consensuar la ubicació, el que passa és que tal vegada

aquí s’ha prioritzat un altre tipus de qüestió i el que s’ha dit

sempre és que el que es volia era reformar l’actual hospital de

Son Dureta. Jo ja li he dit mil vegades que el meu contracte

amb els ciutadans, el contracte del Partit Popular amb els

ciutadans, diu construir un nou hospital de Son Dureta i no és

un caprici, és perquè el 90% del personal de l’hospital de Son

Dureta demana un nou hospital. I si els professionals que fan

feina allà ho demanen, per qualque cosa, Sra. Mascaró, serà, no

crec que sigui pur caprici.

Respecte al Sr. Gascón, dir-li, el concert de la Creu Roja,

no ho tenc especificat,; el que sí li puc dir és que els concerts,

que està al capítol 2 de la secció 57, en el programa d’atenció

especialitzada, hi ha una partida de 18,9 milions d’euros que

fan referència als concerts amb la Creu Roja, amb l’hospital

Sant Joan de Déu i la Policlínica del Rosario. Me sap greu no

poder dir-li quina part va destinada a la Creu Roja, però en

qualsevol cas jo el que sí vull fer és especial esment a la feina

que es fa des de la Creu Roja; i la meva preocupació, quan vaig

conèixer que la intenció de la Creu Roja, era precisament

transferir la gestió a una entitat privada, va ser principalment

poder garantir que l’assistència que nosaltres fèiem a traves

d’aquest hospital es podria continuar fent i sobretot al mateix

preu, que no evidentment canviàs el preu per mor de fer canviar

de Creu Roja a mans privades.
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I la transferència de sanitat a la comunitat autònoma, jo li

puc dir el que tenc pressupostat com a ingrés, Sr. Gascón, que

és la quantitat que li he dit i que la Conselleria d’Hisenda ens

ha posicionat, desglossada amb els conceptes que li he dit.

Exactament la quantitat no li puc expressar, també li vull

recordar que segons està previst a la transferència de

competències inicialment estava previst traspassar crec que era

un 98% de la quantitat amb la qual s’estimàs el finançament de

la sanitat de la comunitat autònoma i el 2% quedava supeditat

al compliment. Però en qualsevol cas, també li puc dir una altra

cosa, Sr. Gascón, jo esper que per a l’any 2005 encara no

coneguem quina quantitat transferirà l’Estat a la comunitat

autònoma de les Illes Balears per al finançament sanitari,

perquè jo confiï que hi hagi aquesta reflexió que intentam per

part del Govern de les Illes Balears, tant amb el ministre, el

Vicepresident econòmic, el Sr. Solbes, com amb la ministra de

Sanitat, però principalment amb el Vicepresident econòmic del

Govern per tal que tenguin en compte aquest creixement de

població, que és el millor de tot l’Estat, el més alt, perdó, de tot

l’Estat i que ens dóna dret a entrar en aquesta revisió de

finançament i que, per tant, aquesta quantitat sigui francament

superior a la que inicialment està prevista.

Doncs, crec que he contestat totes les preguntes que m’han

formulat i en qualsevol cas qued a la seva disposició per si n’ha

quedat qualcuna.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I esgotat el debat d’aquesta

compareixença, agrair la seva compareixença, les seves

explicacions sobre el pressupost per al 2005. Agrair també la

compareixença dels alts càrrecs que l’han acompanyada.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.
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