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Pressuposts relativa a la tramitació dels pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006.

En primer lloc, demanaria si hi ha substitucions.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Sí, Sr. President. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Pere
Sampol.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Maria José Camps substitueix Andreu Crespí.

EL SR. MOLINA I FRESNEDA:

Francisco Molina sustituye a Joan Huguet.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Simó Gornés substitueix Santiago Tadeo.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Miquel Munar, Diego Guasch.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes 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 2006 (RGE núm. 7747/05).

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. La Sra. Consellera compareix
acompanyada dels alts càrrecs següents: IlAlma. Sra. Antònia
Maria Estarellas Torrens, secretària general; IlAlm. Sr. Antonio
Pallicer Orzáez, director general de Salut Pública i Participació;
IlAlm. Sr. José Corcoll Reixach, director general de Planificació
i Finançació; IlAlm. Sr. Jaume Orfila Timoner, director general
d’Avaluació i Acreditació; IlAlma. Sra. Francisca Ana Maria Gili
Nebot, directora general de Farmàcia; IlAlma. Sra. Manuela
Meseguer Barrios, directora general de Consum; IlAlm. Sr.
Sergio Beltrán Damián, director general del Servei de Salut;
Sra. Marta Padrón de la Cruz, cap de gabinet; Sr. Javier Alonso
Ruiz, cap de premsa; Sra. Francisca González Prusell, cap de
departament de Sanitat; Sr. Juan Saiz Guijarro, director de la
gestió del Servei de Salut; i Javier Ureña Morales, del gabinet
de la consellera.

Per fer l’exposició dels pressuposts de la seva conselleria,
abans de res siguin benvinguts tots a aquesta sessió del
Parlament, té la paraula la Sra. Consellera, en aquesta primera
intervenció sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc demanar disculpes per aquest retard que ha estat
motivat per un problema de circulació, però, en qualsevol cas no
ens impediran venir a explicar a aquest parlament els
pressuposts de la Conselleria de Salut per a l’any 2006, uns
pressuposts dels quals ja els puc avançar que estic satisfeta i,
com vostès veuran, els diré que la Conselleria de Salut i
Consum, per a l’any 2006, disposa de prop de 1.031 milions
d’euros, la qual cosa suposa un increment d’un 5,7%  respecte
del pressupost que gestionam enguany, el 2005, i els deia que
estic satisfeta perquè és la primera vegada a la història de la
comunitat autònoma, que una conselleria supera els 1.000
milions d’euros de pressupost. Lògicament corresponia a la
conselleria que més doblers gestiona a la comunitat, que és la
Conselleria de Salut, però, en qualsevol cas, crec que això
demostra l’impuls per a la sanitat pública, l’impuls per a les
polítiques socials que du endavant aquest govern i, lògicament,
com a consellera de Salut estic orgullosa de venir a presentar-
los aquests pressuposts per a l’any 2006 que superen els 1.000
milions i arriben, com ja he dit, als 1.031 milions d’euros.

He de destacar també, amb aquestes xifres, que la comunitat
autònoma de les Illes Balears ha estat la que ha registrat un
major increment dels recursos econòmics destinats a sanitat, i
no ho diu aquesta consellera, sinó que ho diu precisament el
Ministeri de Sanitat i Consum del Govern central, on a través
del seu informe Recursos económicos del Sistema Nacional de
Salud, datos y cifras, que s’ha fet públic recentment, concreta
que l’aportació dels pressuposts autonòmics a la Conselleria de
Salut i Consum ha crescut més d’un 50% entre els anys 2003 i
2006, és a dir, hem passat d’un pressupost de 680 milions
d’euros l’any 2003 a un de 1.031 milions d’euros per al 2006.
Com els deia, crec que precisament això són fets i no paraules,
que demostren una clara aposta d’aquest govern en favor de les
polítiques socials a la nostra comunitat autònoma.

I això sí perquè no puc evitar dir-ho, aquest esforç i aquest
pressupost ha estat possible, malgrat el Govern central encara
no ha contemplat a la seva aportació financera per a la sanitat de
les nostres illes, per a la sanitat dels nostres ciutadans, el
destacat augment poblacional que hem tengut a la comunitat
autònoma en els darrers anys, ho hem parlat moltes vegades en
aquesta mateixa seu, aquí, al Parlament de les Illes Balears, però
no podem oblidar que a dia d’ahir, el nombre de targetes
sanitàries a la nostra comunitat pujava a 980.351, és a dir, prop
de 116.000 targetes sanitàries més que l’any 2003, quan jo
personalment i aquest govern va assumir la responsabilitat
sanitària a la nostra comunitat.

De fet, els he de dir que durant l’any 2006, l’aportació que
farà l’Estat per a la sanitat en aquests pressuposts que avui
presentam serà de 796 euros, és a dir, no arriba a 800 milions
d’euros, la qual cosa suposaria una despesa per habitants de 811
euros, és a dir, l’Estat ens transferirà per a l’any 2006 per
dedicar a la sanitat, no arriba a 800 milions d’euros, i un
pressupost per càpita de 811 euros. Gràcies precisament a
l’aportació afegida que fa el Govern de 208 milions d’euros, per
arribar als 1.004 milions d’euros que tendrà el Servei de Salut
de les Illes Balears, la despesa per persona protegida a la nostra
comunitat es podrà situar en 1.018 euros. És a dir, si atenem
aquestes xifres ens temem que el Govern de les Illes Balears
sempre ha d’aportar entorn a un 25% de la despesa sanitària real
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precisament per aquesta manca de reconeixement de l’augment
poblacional que hi ha hagut a les nostres illes en els darrers
anys. Jo crec que això, com els deia, demostra que efectivament
aquests són uns pressuposts socials i una vertadera aposta per a
la sanitat pública de les nostres illes, que fa aquest govern i el
nostre president.

Però, on aniran aquests doblers? On aniran aquests més de
1.000 milions d’euros que en el 2006 la comunitat autònoma
tendrà per destinar a sanitat? La conselleria, a través del Servei
de Salut de les Illes Balears, com els he dit, destinarà 1.004,6
exactament milions d’euros per cobrir les necessitats sanitàries
dels quasi milió de persones que actualment tenen targeta
sanitària a les nostres illes, el que suposarà un augment del
5,82% respecte de l’any actual, del 2005. Per la seva banda, les
direccions generals de la conselleria, la Direcció General de
Planificació, la de Salut Pública, la de Farmàcia, la de Consum,
la d’Avaluació i la Secretaria General disposaran d’uns
pressuposts de 26,5 milions d’euros.

Em permetran que comenci l’explicació d’aquests
pressuposts que, lògicament, serà resumida, perquè si no,
probablement no tendríem temps en aquesta comissió, de
detallar totes les actuacions que comprenen, em permetran que
comenci precisament pel pressupost destinat al Servei de Salut
de les Illes Balears.

Dins aquest pressupost, destacaria vuit grans eixos, i
destaca, com a primer gran eix dins aquesta política que durà a
terme la Conselleria de Salut a través del Servei de Salut de les
Illes Balears, la política dirigida a les inversions, l’esforç que fa
aquest govern, aquesta conselleria per millorar tota la
infraestructura sanitària de les nostres illes; és prevista en aquest
pressupost de l’any 2006 una inversió per un global de 67,4
milions d’euros, el que suposa 4 milions d’euros més que l’any
2005, per tal d’adequar les infraestructures dels hospitals i dels
centres de salut a l’alçada del que els usuaris i els professionals
de les nostres illes mereixen.

Els he de dir i ho he repetit moltes vegades perquè crec que
és un fet destacable, afegit a la quantitat global del pressupost
d’aquesta conselleria, que no hi ha cap altra conselleria de salut
de tot l’Estat espanyol que en aquests moments estigui fent
l’esforç inversor i la renovació de tota la infraestructura que
feim nosaltres en aquest moment i que fa aquest govern,
construïm quatre nous hospitals i prop d’una trentena de centres
sanitaris nous, també, o per substituir els actuals per tal de
millorar aquesta xarxa d’infraestructures sanitàries. Crec que és
un esforç prou considerable i, com els dic, cap comunitat
autònoma no el fa, proporcionalment, lògicament, a la seva
població a la resta de l’Estat. Com és lògic, dins aquestes
infraestructures jo destacaria l’inici, l’any que ve, del nou
Hospital de Son Dureta, un nou hospital de referència per a la
nostra comunitat autònoma, que estimam que es pugui
començar, en funció del procés de licitació que, com saben, ja
s’ha iniciat, abans de l’estiu del 2006. 

Per explicar-los aquesta inversió, crec que és important
també, atesa la nostra configuració per illes, territorialitzar
aquesta inversió per illes. En aquest sentit els diré que d’aquests
67,4 milions, per a Mallorca l’ib-salut invertirà 37,2 milions
d’euros, dels quals 27,4 es destinaran a atenció especialitzada,

és a dir a iniciar les obres de l’Hospital de Son Dureta, tot i que
hi ha una partida molt petita, perquè es començaran a pagar una
vegada estigui finalitzat aquest hospital, que serà l’any 2010, i
també a l’acabament de les obres i el pla de muntatge de
l’Hospital d’Inca que, si tot va bé, podrem començar a utilitzar
els ciutadans d’aquella comarca, a finals de l’any 2006. 

Per una altra banda, dins aquest pressupost de 37 milions
d’euros per a Mallorca, també hi ha 4 milions d’euros que
s’utilitzaran per construir o reformar centres de salut d’atenció
primària. Entre aquestes actuacions, no les detallaré totes,
destaca els centres de Sant Agustí, de Felanitx, de Son Amonda
a Inca, d’Escola Graduada, de Can Picafort, d’Alaró, de Son
Roca, etc., etc. Si després volen, podem detallar-ho.

També hem d’afegir a aquesta partida, una concreta de prop
de 2 milions d’euros, destinats a la gerència de Son Dureta,
d’atenció primària de Mallorca i del 061, que serviran per a la
reposició i el manteniment de les seves actuals instalAlacions.
Destaca, per exemple, a Son Dureta, la instalAlació d’un nou
TAC, a atenció primària, el 40% anirà destinat a ampliar
consultes, a climatització, a manteniment, a qüestions molt
importants perquè és la porta d’entrada del ciutadà a la sanitat
i és probablement on més freqüentment acudeixen els usuaris de
la sanitat pública. La gerència del 061 el que farà serà millorar
les seves comunicacions, amb una nova centraleta, et.

Per una altra part, tampoc no ens podem oblidar de les
inversions que aquesta conselleria realitzarà a les fundacions de
l’Hospital de Manacor i de Son Llàtzer, on s’han previst també
millores per als seus centres, així Son Llàtzer, per exemple, té
com a objectiu reestructurar l’àrea de consultes externes o
impulsar la unitat d’hospitalització domiciliària, una unitat que
ha donat molt bons resultats a altres hospitals i que posarem en
marxa a l’Hospital de Son Llàtzer. A Manacor acabarà durant
el 2006 la construcció de dos nous quiròfans que adequaran o
volen adequar les seves instalAlacions a la creixent demanda que
té el seu sector de referència.

Fins aquí les inversions en general destinades a Mallorca.

Pel que fa a Menorca, la inversió fixada per l’ib-salut és de
19,1 milions d’euros; per a atenció especialitzada són 17,6
milions, lògicament se’n van al nou Hospital de Menorca i al
centre d’especialitats de Canal Salat de Ciutadella, i per a
atenció primària, els centres de salut d’es Castell i Cap de
Creus, si finalment l’Ajuntament de Maó ens cedeix el solar
pertinent, tenim una partida de prop d’1 milió d’euros.

A Eivissa i Formentera el Servei de Salut destinarà prop
d’11 milions d’euros per a inversions, també per acabar
l’Hospital de Formentera, per concloure les obres que es fan de
diàlisi i pediatria a l’Hospital de Can Misses i començar la tan
espera reforma del bloc quirúrgic de l’Hospital de Can Misses,
el projecte del qual ja es troba licitat. També destaquen les
iniciatives dins l’atenció primària quant a inversions perquè
duim a terme el centre de salut de Vila, realment necessari per
descarregar de la pressió assistencial el centre de salut d’es
Viver, el centre de Sant Antoni, de Sant Josep i de Sant Jordi. 

No podem oblidar tampoc les inversions -això és a
Mallorca- que té previst realitzar l’empresa GESMA, una
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empresa que va destinada a gestionar el complex hospitalari de
Mallorca, amb els tres hospitals, General, Psiquiàtric i Joan
March, i que, lògicament, ha d’adequar les seves instalAlacions
al que és el Pla sociosanitari que impulsa aquest govern. Per
això, durant l’any 2006 es consolidarà la seva activitat
precisament com una entitat que gestiona un tipus d’hospital
molt diferent dels altres, un tipus d’hospital sociosanitari que no
té res a veure amb l’Hospital de Son Dureta o de Son Llàtzer,
que són hospitals dirigits a malalties agudes. Actualment són a
punt de concloure les obres de l’Hospital Joan March i també
s’han fet reformes a la planta baixa, s’ha creat un hospital de
dia, un gimnàs, s’ha ampliat la zona de consultes i s’ha millorat
moltíssim les plantes d’hospitalització. Aquest hospital
continuarà amb aquesta reestructuració per tal d’adequar les
instalAlacions, com deia, a un tipus molt concret de malalts, que
és el sociosanitari i que, per tant, té unes necessitats totalment
diferents dels altres malalts.

A part de les inversions, com els deia, a l’ib-salut destaquen
vuit eixos principals, el primer serien les inversions, però el
segon gran objectiu principal, gran eix dins el Servei de Salut
durant l’any 2006, és que les seves actuacions girin entorn a
potenciar l’accessibilitat de l’usuari al sistema sanitari públic,
i l’actuació més important en aquest sentit, ho hem dit des del
primer dia, és l’activitat, l’actuació dirigida a controlar les
llistes d’espera. Durant el 2006, finalment, podrà entrar en vigor
el Decret de garantia de demora, que suposarà que aquells
ciutadans que, per una circumstància o l’altra, hagin d’esperar
més de sis mesos per a una intervenció quirúrgica, o més de dos
mesos per a una consulta o una prova diagnòstica, tendran la
possibilitat, sempre voluntària, d’acudir al sector privat i pagarà
la factura la sanitat pública. Nosaltres assumim aquest
compromís, hem assumit aquest compromís sense necessitat de
tenir el decret, ho complim en termes generals, però, en
qualsevol cas, volem assumir un compromís més ferm amb
l’aprovació d’aquest decret de garantia de demora que, com els
dic, entrarà en vigor l’any que ve. I per a l’aprovació d’aquest
decret precisament hem previst una partida específica dins
aquests pressuposts de 7 milions d’euros per tal de poder
garantir que aquestes possibilitats, aquesta garantia de demora
màxima per als nostres ciutadans, serà real i efectiva. Això sí,
també els he de dir que esperam no haver de derivar molts de
malalts al sector privats perquè puguem assumir nosaltres
mateixos aquesta demanda, però, per si de cas i perquè els
ciutadans no hagin d’esperar molt de temps com passava no fa
molt de temps a la nostra comunitat autònoma, volem assumir
aquest compromís amb un decret de garantia de demores i amb
una partida específica de 7 milions d’euros que anirà dirigida a
garantir aquestes demores màximes, tant per a una intervenció
quirúrgica com per a una consulta o per a una prova diagnòstica.

No els he d’explicar les dades que tenim de llista d’espera.
Jo record que quan vaig assumir la responsabilitat de la
conselleria, una de les coses que més ens va sorprendre és que
hi havia més de 800 persones que feia més de 6 mesos que
esperaven una intervenció quirúrgica, algunes 7 mesos, però
n’hi ha via algunes que feia fins i tot un any que esperaven per
a una intervenció quirúrgica. Des del primer dia, juntament amb
els nostres professionals, que són els que més feina han fet i més
sacrifici han posat, ens posàrem mans a la feina i hem
aconseguit que a dia d’avui no hi hagi cap ciutadà que esperi
més de 6 mesos per a una intervenció quirúrgica, és més, també

els he de dir que en el mes de juny, Son Dureta i Manacor varen
tancar la seva llista d’espera amb una demora màxima de 5
mesos. I en consultes, la demora mitjana de les Illes Balears ha
estat, amb les darreres xifres de què disposam, de 32 dies. És
obvi que davant aquests resultats, la implicació de la conselleria
ha estat evident, però també, i més important encara, la
implicació dels professionals és clau, perquè sense aquesta
implicació, sense aquest esforç, seria difícil poder millorar
aquestes demores màximes. 

I precisament per això, perquè creim que els professionals
sanitaris són una peça clau dins el sistema, el tercer gran eix
dins la política del Servei de Salut anirà dirigida a ells, als
professionals sanitaris, i dins el terreny de recursos humans el
que volem és continuar amb la política de negociació oberta
amb els representants socials, amb tots els acords que ja hem
aconseguit, i sobretot amb la continuïtat d’un acord que és molt
important i que vàrem aconseguir el passat mes d’abril, un acord
global de negociació, a través del qual es varen obrir fins a vuit
taules de negociació de les quals destacaré la que discuteix,
dialoga i negocia el desenvolupament de la carrera professional
i de l’estatut marc, dos compromisos que vàrem assumir quan
vàrem arribar a aquest govern i que, per tant, volem dur a terme,
i esperam tenir les noves normatives el darrer any per aplicar-les
ja definitivament el darrer any d’aquesta legislatura.

Per una altra banda, una mesura important dirigida als
professional és augmentar els nivells de seguretat d’aquests
professionals i de la seva feina diària. Per exemple, una acció
molt concreta en la qual hem fet un esforç, i crec que val la
pena, ha estat un concurs que està a punt d’adjudicar-se per
adquirir material de bioseguretat que suposarà, durant els tres
propers anys, una inversió de quasi d’un milió d’euros, 870.000
euros anuals i que servirà per protegir la salut dels treballadors,
disminuir la sinistralitat i també els costs d’incapacitat laboral.

També està en fase d’alAlegacions un protocol de prevenció
d’atenció a les agressions, malauradament aquests darrers dies
hem tengut una sèrie d’agressions en els centres de salut,
motivades per una sèrie de circumstàncies, i és important que
els nostres professionals se sentin emparats per les actuacions
que duen a terme i que sàpiguen perfectament en cada moment
el que han de fer i que tenguin a la seva disposició aquestes
eines per tal de millorar la seva seguretat.

També la formació a la investigació, quan parlam de
professionals, una part important és la que destinarem a
formació i investigació. Tot i que parl dels objectius del Servei
de Salut, hem de dir que és un objectiu compartit també per la
Direcció General d’Avaluació i Acreditació, que crec que estan
desenvolupant ja de manera adequada i que destacarà l’any
2006 perquè s’impulsarà especialment la recerca, s’ampliaran
tots els espais destinats a recerca a tots els hospitals de les
nostres illes, no només els que tenim actualment, i a més es farà
a través del IUICS, l’Institut Universitari d’Investigació en
Ciències de la Salut, que crec que ha d’aglutinar tota la
investigació de ciències de la salut i que farà que puguem fer
una vertadera inversió entre els nostres professionals i també per
a la salut dels nostres ciutadans. No podem oblidar, lògicament,
en matèria d’investigació, un projecte nou que hem començat
relativament fa poc temps, però que és l’embrió d’un gran
projecte d’investigació, que té una aspiració, no només nacional,
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sinó internacional, que és precisament la Fundació Caubet
Cimera, una fundació que neix per fer una tasca important en
investigació, en medecina respiratòria i que, ben segur, tots els
ciutadans es podran beneficiar de la investigació que es faci en
aquest centre. La primera fase estarà culminada el febrer del
2006, i la segona fase, que ja està licitada, es culminarà a
mitjans del 2007.

Com a quart eix principal del Servei de Salut destaquen no
només les infraestructures, la llista d’espera o la defensa i la
satisfacció dels nostres professionals sanitaris, sinó també una
cosa important, que és la consolidació de les noves prestacions.
Són noves prestacions que hem posat en marxa durant aquests
dos anys i mig que duim al front de la conselleria i de les quals,
tan sols fa dos anys i mig, els ciutadans de les Illes Balears, no
podien gaudir. Em referesc, per exemple, i lògicament serà una
relació a títol d’exemple, perquè no ho puc dir absolutament tot,
però crec que podem destacar, sense cap dubte, la nova
prestació que s’incorpora a partir d’enguany, que és el PADI, el
Pla d’Atenció Dental Infantil, que comptarà amb un pressupost,
el 2006, de mig milió d’euros i que, a més, beneficiarà a quasi
20.000 infants de les nostres illes, aquells nins que tenguin,
l’any 2006 entre 6 i 7 anys es podran acollir a aquest Pla
d’atenció dental infantil i podran entrar en aquest programa; són
15.200 nins a Mallorca, 2.400 a Eivissa i Formentera, i 1.900 a
Menorca. També amb la nostra voluntat d’apropar els serveis al
ciutadà en lloc que el ciutadà s’hagi d’apropar a l’administració
sanitària, s’ha signat enguany un conveni amb la Policlínica
Nuestra Señora del Rosario a Eivissa, per als tractaments
d’hemodinamia, que des de la seva entrada en vigor, des de la
seva signatura que va ser el passat mes de juny, ja ha beneficiat
65 pacients, és a dir, hi ha 65 persones que fa un any s’havien
de desplaçar a l’Hospital de Son Dureta, a Mallorca, per rebre
aquesta assistència, i que a partir del mes de juny ja han pogut
quedar a Eivissa per rebre aquesta assistència, lògicament no
se’ns escapa, amb una millora de condicions humanes,
personals i també familiars importants.

Per una altra banda, la Conselleria de Salut ha fet possible
una cosa que tal vegada els que estam a Mallorca o a Menorca
ens sembla una petita cosa, però els puc assegurar que és una
gran passa per als ciutadans de Formentera. S’ha pogut, des
d’aproximadament el mes de novembre del 2003, s’han fet les
gestions oportunes perquè aquells pacients, aquells usuaris de
Formentera que s’han de desplaçar amb l’helicòpter sanitari a
l’Hospital de Can Misses, puguin anar acompanyats, pels seus
familiars o per la persona que ells designin. Això, com els dic,
sembla una petita cosa, però és molt important, jo els puc dir
que des que es va posar en marxa aquest nou servei, més del
70% de les solAlicituds fetes en aquest sentit s’han pogut
acomplir, i prop de 136 persones han pogut anar a l’hospital
acompanyades a l’helicòpter sanitari i els seus familiars no han
hagut d’anar per una altra via.

Aquesta conselleria també mantindrà i impulsarà la xarxa
d’atenció a aquells discapacitats que necessiten una atenció
bucodental o oftalmològica específica, una demanda important
de pares, mares, famílies que tenen nins discapacitats és que
tenien dificultats per anar al dentista o a l’oftalmòleg, perquè
són persones que requereixen una atenció específica, especial i
que moltes vegades era molt costosa. A través de l’Hospital
General, el circuit d’atenció primària, en colAlaboració amb

atenció primària, hem posat en marxa aquest servei d’atenció a
aquests nins discapacitats i es podran beneficiar, es poden
beneficiar i lògicament durant el 2006 es consolidarà aquesta
prestació.

Una altra prestació que es consolidarà serà l’atenció
neuroreflexoterapia de la Fundació Kovacs que es va posar en
marxa i té un pressupost de quasi 900.000 euros. També dins
l’atenció primària, una part que nosaltres volem potenciar,
volem potenciar la seva resolució perquè, com els deia, és la
porta d’entrada dels ciutadà al servei sanitari i la volem acostar
al ciutadà, hem generalitzat a aquest nivell, a atenció primària,
el que és el control de anticoagulació oral, el sintron que feia
que moltes persones s’haguessin de desplaçar a l’Hospital de
Son Dureta o a Son Llàtzer i que ara la poden fer des del seu
propi centre de salut. S’ha posat en marxa un nou programa com
és la consulta jove, que el que pretén és desplaçar els equips
d’atenció primària a determinats instituts perquè els joves
puguin fer totes les consultes que necessitin en matèria
d’educació sanitària. S’ha posat en marca en marca el programa
de Can (...) i també els programes de deshabituació tabàquica
que, com saben, om pioners a la resta de l’Estat espanyol. I en
el 2006, a part de consolidar aquest programa, es posarà en
marxa un nou servei, que és un avís, a través d’un missatge,
d’un SMS, per reforçar el compliment terapèutic de patologies
que requereixen una especial atenció, per exemple, els malalts
de SIDA o els malalts de tuberculosi rebran un missatge al seu
telèfon, al seu mòbil, per recordar-los el tractament
farmacològic que han de prendre per tal de tenir un ús racional
i correcte dels seus medicaments. També s’avançarà amb la
història de salut, una part important és la continuïtat de primària
amb especialitzada i el que volem és que tots els metges de
família, quan entrin dins el seu ordinador, que ja el tenen perquè
s’ha informatitzat tota l’atenció primària, puguin disposar de
tota la informació de l’usuari, sigui quina sigui la seva entrada,
si aquest usuari ha anat a un hospital, a un altre centre de salut,
és igual, el seu metge tendrà aquesta informació al seu
ordinador i, per tant, consolidarem la història de salut com a
element clau.

També en aquests pressuposts hi ha una partida de quasi 3
milions d’euros per consolidar la prestació per compensar els
desplaçats que han de rebre assistència fora del seu lloc de
residència, de malalts situats a Menorca, d’Eivissa i Formentera
per exemple que han de venir a Palma a rebre assistència a
l’Hospital de Son Dureta. En salut mental també me podria
referir a tots els avanços que hem aconseguit, com l’increment
de 40 professionals, la millora de les unitats infanto-juvenils.
Però per a l’any 2006 sí vull destacar que se posarà en marxa un
hospital de dia infanto-juvenil a l’Hospital de Son Dureta, no
existeix en aquest moment, amb 6 llits i que serà una unitat de
referència a la nostra comunitat. També assumirem la unitat
d’infanto-juvenil de salut mental d’Eivissa i posarem en marxa
en el nou Hospital d’Inca l’hospital de dia psiquiàtric que té
aquest nou hospital per a la comarca d’Inca.

I finalment, des de la coordinació de drogues, posarem en
marxa una iniciativa important que és el CAD Jove, un Centre
d’Atenció als Drogodependents que anirà dirigit exclusivament
als joves d’entre 14 i 30 anys per donar una millor atenció.
Aquestes serien actuacions, prestacions que hem posat en
marxa, que no existien abans i que avui els ciutadans de les Illes
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Balears ja en poden gaudir, o en gaudiran al llarg del 2006 i que
volia posar-los com exemples perquè són una de les qüestions
principals que vénen recollides en xifres dins aquests
pressuposts. Però també és veritat que a part d’aquests
exemples, aquestes noves prestacions, aquesta garantia de llista
d’espera, aquestes noves inversions que se faran des de la
Conselleria de Salut no podem oblidar una cosa que
probablement és tan o més important que tot això i és garantir
el dia a dia de les nostres gerències, dels nostres centres
assistencials. 

I per això si hem de desglossar el pressupost d’ib-salut per
gerències, els diré que l’Hospital de Son Dureta comptarà amb
un pressupost de 237 milions d’euros. L’Àrea de Salut de
Menorca tendrà quasi 50 milions d’euros. Eivissa i Formentera
gestionaran 64 milions d’euros. La gerència d’Atenció Primària
de Mallorca arribarà quasi als 94 milions. El 061 Servei
d’Emergències tendrà 8 milions d’euros. Gesma tendrà quasi 37
milions d’euros. L’Hospital de Son Llàtzer tendrà quasi 100
milions d’euros. I la Fundació de Manacor superarà els 55
milions d’euros.

Un altre objectiu prioritari com a eix d’aquest pressupost
dins el Servei de Salut d’aquesta conselleria és precisament el
Pla d’humanització. Vull recordar que és un objectiu clar, des
d’aquesta conselleria hem pensat que podríem tenir un servei de
la màxima qualitat professional, el tenim, però que també és
veritat fer una passa més i garantir que el tractament als nostres
usuaris és el més humà possible, que no se sentin un número
d’una història clínica, sinó que se sentin persones i que se sentin
ben tractats per part de tots els nostres professionals. Un altre
objectiu és el Pla d’humanització, com els deia, que està recollit
en aquest pressupost. I també els he de dir que no només ens
dedicam a demanar més doblers, no només vull demostrar la
meva satisfacció perquè el conseller d’Hisenda i lògicament el
President de les Illes Balears han donat a aquesta conselleria
més de 1.000 milions d’euros per gestionar la sanitat de les
nostres illes, sinó perquè també hem assumit, personalment he
assumit un compromís de gestionar aquests recursos, els
recursos de què disposam i lògicament no són molts, ni són
suficients, però que són els que tenim i no ens podem queixar.
Hem assumit el compromís de gestionar-los el millor possible,
de la manera més eficient possible. 

És a dir, volem aconseguir la mateixa qualitat amb el menor
cost possible. I exemples d’aquesta política d’eficiència en la
gestió, perquè sabem que no només podem demanar, també hem
de demostrar que sabem gestionar aquest pressupost, és per
exemple la implantació, ja s’està fent, d’un sistema informàtic
comú entre les gerències i els serveis centrals, la RP econòmica
financera i que estarà en funcionament al 100% el mes de març
del 2006. Aquesta aplicació, tot i que és una qüestió molt
tècnica, els he de dir que ens ajuda a avançar en allò que és
l’eficiència de la gestió perquè aglutina tota la informació
econòmica de tots els centres, cosa que fins ara no existia. Dins
l’àmbit econòmic també hem posat en marxa i seguirem posant
en marxa la plataforma de compres. En aquest sentit els he de
dir que actuar a través d’aquesta plataforma de compres, amb
una compra centralitzada de molts de productes, ens ha duit
entre el mes de gener i setembre d’enguany, a possibilitar un
estalvi de prop d’1 milió d’euros. També millorarem els mitjans
de finançament, com és la incapacitat laboral, o la millora en la

facturació, una cosa en la qual hem avançat molt, però que
encara hem de continuar avançant.

Per acabar amb l’explicació del pressupost del pressupost
del Servei de Salut, com a gran eix destacable dins aquest
pressupost, sí he de fer un esment especial a allò que és la
política farmacèutica. Dur endavant una adequada política
farmacèutica és essencial, no només per a aquest Govern, sinó
per a qualsevol Govern. Però aquí, a les Illes Balears, els he de
dir que la partida de farmàcia, la partida que pagam en
medicament dels nostres usuaris a la sanitat pública, representa
entorn al 20% del pressupost total de la Conselleria de Salut i el
8% dels pressuposts globals de la comunitat autònoma.
Aquestes xifres ens indiquen que precisament hem d’avançar en
aquesta racionalització i aquesta millora de l’atenció
farmacèutica, però també en la millora de l’eficiència. En aquest
sentit ja finalitza la implantació del Programa Gaia, que ens
dóna molta informació i ens permet sistematitzar la informació
en aquest sentit. I també s’instalAlarà un mòdul de prescripció
electrònica entre Atenció Primària i els hospitals per tal de
poder disposar d’una prescripció compartida i aprofundir en
l’objectiu que els esmentava d’integrar els dos nivells. Totes
aquestes accions seran la base de la futura recepta electrònica,
una eina molt important i que els puc avançar que a principis de
l’any que ve podrem començar a aplicar a l’Àrea de Salut
d’Eivissa i Formentera, com a prova pilot, i després la volem
estendre lògicament a les altres illes. Una eina important que
s’està intentant implantar a totes les comunitats autònomes
perquè ens permetrà millorar molt en allò que és la gestió de la
política farmacèutica.

D’altra banda també, per no estendre-me massa dins aquest
apartat, dir que disposar d’uns bons serveis farmacèutics, a
l’abast de tots els ciutadans també fa necessari revisar i
actualitzar allò que és el mapa farmacèutic de les nostres illes.
És a dir, les oficines de farmàcia de què disposam a les nostres
illes. I les hem d’adequar a les necessitats de la població real de
les nostres illes. Per aquesta raó i en aquest sentit ja puc
introduir l’explicació del pressupost de les direccions generals.
La Direcció General de Farmàcia comptarà amb un pressupost
que s’aproxima a 1 milió d’euros i mitjançant aquest pressupost,
a part de moltes altres actuacions, com les campanyes d’ús
racional del medicament i totes aquelles actuacions que estan
duent a terme, en colAlaboració amb el ColAlegi d’Apotecaris de
les nostres illes, posarà en marxa mesures per aconseguir
acreditacions de noves oficines de farmàcia i se convocaran els
concursos per a la seva adjudicació. 

Dit això i explicat el pressupost..., lògicament en termes
generals de la Direcció General de Farmàcia, només em resta
explicar-los el pressupost de la resta de direccions generals. La
Direcció General d’Avaluació i Acreditació, que ja he esmentat
abans, amb una colAlaboració important en matèria de formació
i investigació del nostre personal sanitari, tendrà per a l’any
2006 un pressupost d’1,6 milions d’euros i els seus objectius
aniran dirigits a impulsar la investigació, com deia, a través dels
(...), però també de la Fundació Mateu Orfila, la promoció dels
trasplantaments i donació d’òrgans i teixits, amb la finalitat
d’augmentar el nombre de donacions i optimitzar-les al màxim.
També l’ordenació i coordinació de la formació i desenvolupar
un model d’acreditació de centres. Destaca també com actuació
dins aquesta direcció general, el desenvolupament del testament
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vital. Un projecte de llei que s’està tramitant en aquest
Parlament i que esperam que s’aprovi prest i que motivarà la
creació d’una oficina de testament vital perquè tots els ciutadans
de les nostres illes que ho vulguin fer, puguin fer el seu
testament vital per quan arribi el moment en què no puguin
manifestar els seus desitjos en aquest sentit.

La Direcció General de Consum comptarà amb 2 milions
d’euros i continuarà amb les polítiques de protecció i defensa
del consumidor. Destaca la consolidació del Programa consum
a ca teva i que ja hem signat amb uns quants ajuntaments de
Mallorca i que lògicament s’estendrà també a les altres illes.
Està donant molts bons resultats perquè a més suposa un
acostament de l’administració de consum als nostres ciutadans.
És exactament el mateix quan parlava d’Atenció Primària, se
tracta de què els ciutadans no s’hagin de desplaçar a Palma o a
un altre municipi per poder presentar una reclamació de
Consum, o per poder demanar qualsevol informació relativa als
seus drets com a consumidor i usuari i que ho puguin fer en el
seu mateix ajuntament. Com els dic, hem signat varis convenis
i tenim molts d’ajuntaments que ja han manifestat la seva
voluntat d’adherir-se a aquesta iniciativa. Lògicament allò que
farem serà donar suport a la Junta Arbitral de Consum, que tants
bons resultats està donant i durem a terme actuacions
informatives.

Per la seva part la Direcció General de Planificació,
destaquen entre els seus objectius i amb un pressupost de
772.000 euros, la redacció del decret que possibilitarà la
implantació de les pròtesis dentals per a les persones majors.
Vàrem assumir el compromís de millorar l’atenció bucodental
als nins i a les persones majors de 65 anys. El PADI ja està en
marxa i estam preparant la normativa de l’atenció bucodental als
nostres majors. I també destaca com a objectiu dins la Direcció
General de Planificació, la posada en marxa del Programa
d’excelAlència de la sanitat balear 2005-2007 i que disposarà
d’un pressupost de 180.000 euros. Un Programa d’excelAlència
de la sanitat balear que té com a objectiu augmentar els nivells
de qualitat de la nostra sanitat pública i que contempla un seguit
d’accions dirigides als ciutadans, als professionals, a la millora
d’infraestructures, als nivells d’interelació d’usuaris amb el
sistema sanitari, enquestes de satisfacció, etcètera. Però amb un
únic objectiu que és augmentar la qualitat del sistema sanitari.

Passarem ara a la Direcció General de Salut Pública i
Participació. Gestiona un pressupost de 14,4 milions d’euros.
Hem de dir que és la direcció general que més creix en
pressupost, un 4% respecte el pressupost que gestiona enguany
perquè aquesta conselleria, aquest Govern creu en allò que és la
salut pública, l’educació per la salut i també allò que són tots els
mitjans que puguin fer possible la garantia de la nostra
seguretat, ja sigui alimentària, la sanitat ambiental, etcètera. Un
dels eixos d’aquest departament serà precisament, com els deia,
l’educació per la salut. Per primera vegada en els pressuposts
d’aquesta comunitat s’ha creat una partida específica per a
educació per la salut de 155.000 euros. I la intenció és fer
campanyes de salut pública que intentin que els ciutadans
s’introdueixin en els hàbits saludables de vida, de la seva vida
diària i en el seu entorn. I aquestes campanyes se concretaran en
3 àmbits, l’alimentació dels nostres fills, dels nostres nins, el
tabac i la dona. 

També hi haurà una acció específica per conscienciar de la
necessitat de fer exercici físic com hàbit saludable dins el nostre
entorn, dins la nostra vida. El 2006 també se mantendran les
actuacions per tal de sensibilitzar els ciutadans per deixar de
fumar. Aquest Parlament ha aprovat una Llei de
drogodependències amb unes mesures molt noves, molt
pioneres respecte el tabac i el que fan no és prohibir fumar als
nostres ciutadans, sinó regular espais de convivència. Però li
mancaria una part important en aquesta llei si des de la
Conselleria de Salut no poséssim en marxa programes de
deshabituació tabàquica, perquè a més pensam que no se pot
obligar a la gent a deixar de fumar, però si aconseguim que
deixin de fumar guanyaran en salut, igual que ho han fet tots els
fumadors passius mitjançant la regulació dels espais de
convivència amb les mesures de tabac, aprovades a la Llei de
drogodependències. Per a aquestes actuacions destinarem
30.000 euros, llevat dels fons que podem rebre per part del
Ministeri de Sanitat. També es difondran guies per deixar de
fumar i se donaran coxímetres, un aparell que serveix per
mesures la presència de monòxid de carboni als centres de salut.

Una altra part important dins aquesta direcció general és la
coordinació autonòmica de drogues. Ja els he avançat un dels
projectes principals i que serà la posada en marxa l’any 2006 del
CAD Jove, és a dir, un centre d’atenció als drogodependents,
adreçat específicament als joves entre 14 i 30 anys. Dir-los que
es tracta d’una unitat pionera a les Illes Balears, integrada per
personal sanitari, educadors socials i també lletrats i que té com
a objectiu el tractament de casos que ho precisin, però també
detectar menors en situació de risc. I els seus serveis també
beneficiaran les famílies d’aquests joves. A finals d’any, dins la
coordinació de drogodependències, se publicarà una guia per a
pares i mares i respondrem a una demanda que hem tengut
d’associacions de pares i mares de distintes escoles per tal de
poder anar a fer xerrades i conscienciar que el problema de la
drogodependència, lògicament no és només un problema de
l’administració, és un problema que també afecta a totes les
famílies i lògicament se requereix una implicació directe de
totes elles per a la seva eradicació. 

En matèria de sexualitat en adolescents, embarassos no
desitjats, prevenció de malalties de transmissió sexual, com la
SIDA, consum de drogues o alcohol. S’està fent feina
conjuntament amb la Conselleria d’Educació, la Conselleria de
Presidència, Vicepresidència, Institut de la Dona, l’Institut del
Consell de Mallorca i la intenció és no duplicar actuacions, són
àrees en les quals hem de fer feina perquè en matèria de SIDA
i embarassos no desitjats estam al capdavant dels rànquings i
per tant, hem de sumar totes els forces per tal de deixar
d’encapçalar aquests rànquings. Estam fent feina conjunta, com
els he dit, i en aquest sentit també se dirigirà mitjançant les
seves actuacions la Direcció General de Salut Pública. Com els
deia, també és una prioritat la posada en marxa del nou Pla de
la SIDA, en el qual ja s’hi està fent feina perquè l’anterior se va
culminar. I és igualment important dins aquesta direcció general
la partida econòmica per dur endavant el Pla de prevenció del
càncer de mama i que passa de 147.000 a 186.000 euros. 

En matèria de prevenció destaca també en salut pública (...)
per primera vegada se posarà en marxa el Programa de
vacunació de la varicelAla. És a dir, s’administrarà aquesta
vacuna a nins de 10 i 11 anys que no han patit aquesta malaltia
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per evitar que la puguin patir quan siguin més grans i les
conseqüències siguin més greus. Per a això destinam una partida
de 105.000 euros. També feim un estudi d’obesitat infantil i a
partir dels resultats posarem en marxa i se concretaran les
accions a dur a terme. I finalment dins la Direcció General de
Salut Pública la salut alimentària és un dels temes que més ens
preocupen. Estam posant en marxa la informatització de tot el
sistema, que no existia fins ara i aquesta informatització ens
donarà molta informació i lògicament ens donarà més eines per
prendre decisions correctes. Dins aquest àmbit no oblidem un
compromís que vàrem assumir i és millorar i ampliar el
Laboratori de Salut Pública, les obres han començat enguany i
acabaran enguany. Però lògicament s’ha de posar en
funcionament i l’objectiu de l’ampliació d’aquest laboratori és
que anàlisis que fins ara s’havien de desplaçar fora de les illes
per fer-se, s’havien de derivar a Madrid, a València o a altres
comunitats autònomes i lògicament tardaven més, ara se poden
fer a les nostres illes i per tant, puguem tenir la informació més
aviat per prendre també les decisions més correctes.  

Hi ha una partida que són 400.000 euros i que va dirigida a
l’adquisició d’antivirals, el tema de la grip aviar probablement
és un dels temes que més preocupa a la nostra societat en
aquests moments i com sabem no existeix una vacuna contra
aquesta possible epidèmia de grip que pugui originar-se i que
l’Organització Mundial de la Salut diu que pot venir en 1 o 2
anys. I allò que s’ha decidit és destinar aquesta partida per
comprar aquests antivirals. Els he de dir que personalment no
estic d’acord que sigui la comunitat autònoma que hagi
d’assumir aquest cost, aquests 400.000 euros se poden convertir
en 2 milions d’euros si volem cobrir el 20% de la població. Però
ja que el Ministeri de Sanitat no està exercint les seves
competències, el que no volem és quedar-nos enrera i per tant,
hem de preveure aquesta partida específica perquè, si arriba el
cas, hem de poder tenir la partida consignada i lògicament fer
front a aquesta despesa.

Bé, si he estat una mica extensa, me sap greu, el que passa
és que la Conselleria de Salut i Consum, amb 1.031 milions
d’euros crec que fa moltes coses com per poder resumir-les en
poc temps. Jo simplement vull reiterar una cosa que ja fa molt
de temps que estic conversant a títol personal, però que vull
deixar constància avui en aquesta compareixença perquè, encara
que no ho sembli, té molt a veure amb els pressuposts. Crec que
aquest Govern ha demostrat que té una voluntat de defensar la
sanitat pública, de potenciar la sanitat pública, de millorar els
serveis sanitaris que donam a tots els nostres ciutadans. I vull
reiterar avui la meva disposició a tots els grups, a tots els partits
amb representació política, a tots els grups parlamentaris per
reprendre una feina que havíem començat, que anava molt bé
fins que se va rompre i que era el pacte per la salut. La meva
disponibilitat encara està damunt la taula, jo personalment crec,
ho he dit des del primer dia, que la salut és un tema en el qual
tots hi feim feina, tots sabem i tots creim que hem de fer feina
i hi hem de dedicar molts d’esforços i millorar la seva qualitat.
Per tant, no ha de dependre del color polític del Govern en
contret d’un moment o l’altre, que se facin bé les feines o
malament. El pacte per la salut jo crec que demostraria que tots
els grups polítics pensam que volem una bona sanitat pública,
el Partit Popular ho ha demostrat, aquest Govern ho ha
demostrat. Per tant, segueix demostrant aquesta disponibilitat
perquè reprendre aquestes converses, aquesta disposició pel

pacte per la salut crec que demostraria que la salut, la sanitat
pública, és un projecte comú de tots els grups polítics i per tant,
també de tots els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Conseller. Ara si cap grup no demana
suspensió passarem al torn de preguntes i observacions per part
dels grups parlamentaris. I en primer lloc té la paraula la Sra.
Mascaró en nom del Grup Parlamentari del PSM-Entesa
Nacionalista per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, gràcies a la consellera per
les explicacions, la veritat és que ja ens ha resolt algunes
preguntes que havíem de fer i li començaré pel final, reprendre
el pacte per la salut. Crec que no és moment de treure-ho aquí
perquè seria un bon sistema de debatre el tema del pacte de salut
i no poder acabar de comentar els pressuposts. Però això de què
el Partit Popular ha demostrat que creu en la sanitat pública,
crec que ho podem discutir un altre dia, no li ho discutiré avui
perquè m’interessa més parlar de pressuposts.

Heu parlat de l’increment del pressupost de salut,
evidentment. Estam d’enhorabona que hi hagi un increment,
però després hem de veure si realment s’executa el pressupost
o no s’executa i on van les partides, una vegada el pressupost ja
estigui aprovat, en marxa i les modificacions de crèdit, ja ho
veurem. Heu parlat de l’Estat, que el 2006 només tornaran
arribar 796 milions d’euros. Jo li he de dir que el 2005 ja n’hi
han arribat 811 milions d’euros, això és el que diu l’avanç
d’execució del pressupost procedents de l’Estat, contrets a
mitjans d’octubre..., perdó eren bastants més. I jo som
d’aquelles que crec que sí, que l’Estat encara ens ha de donar
més, però també li record que vostè hagués pogut ajudar més en
el seu moment per tenir-ne més dels que ens tocaven ara. 

Referent al nou Son Dureta. Ja fa 3 anys que sentim que
l’any que ve les obres i l’any que ve sempre ve i clar, un any
l’arribarà a endevinar. Però també li record que si no estan
iniciades les obres és per decisió seva i del seu partit. Per tant,
en aquest moment el que li puc dir és que el Partit Popular en
qüestió d’infraestructures el que ha fet ha estat ajornar que els
ciutadans el puguin tenir d’hora. Què més heu dit? Per exemple
el tema del Canal Salat de Ciutadella ja haurien d’estar les obres
acabes, segons el seu Pla d’infraestructures i no hi estan. Com
el bloc quirúrgic o el tema de diàlisi d’Eivissa i Formentera.

Heu parlat del decret de garantia de demora, també ja n’hem
parlat i hem fet esmenes a aquest decret que no han estat. 

Heu parlat del Pla d’atenció bucodental. El Partit Popular
tenia dins aquesta legislatura oferir a tots els infants el Pla de
salut bucodental i no només als de 6 i 7 anys. Fins el 2015 no se
complirà allò que el Partit Popular tenia en el seu programa
electoral per al 2003-2007. Per tant, són propostes vostres que
estan bé, però que se van retirant.
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Heu parlat també d’un hospital de dia infanto-juvenil a Son
Dureta. Me pareix fantàstic, crec que en temes de salut mental
hi queda molt per fer. Però jo li demanaria si a Son Dureta hi ha
espai suficient en aquest moment per obrir aquest nou hospital,
si se referia a una altra banda o com se reestructurarà. No ho
critic.

Després el CAD Jove. Crec que és una molt bona notícia i
segurament li demanaríem que en pogués obrir més, sinó de
CAD i a totes les illes. És una molt bona notícia, per tant,
enhorabona.

Campanyes de salut pública, estam d’acord que s’han de fer.
Ja en va explicar l’any passat algunes. I per exemple en el
pressupost del 2005 hi teniu 1 milió d’euros per a campanyes de
salut pública, però abans d’acabar l’any ja n’hi heu retirat,
només n’hi destinareu mig. Els pressuposts són per aprovar-los
i executar-los, no després per destinar-ho a altres coses.

I ja entraré a allò que jo tenia preparat per demanar. A la
memòria dels pressuposts se parla de la participació en tots els
àmbits de colAlaboració del sistema nacional de salut, això ho
parla a la Direcció General de Planificació de l’assistència
sanitària. I ens pareix molt bé, però la pregunta és a veure si la
consellera també hi participarà, o continuarà sense anar als
consells interterritorials de salut a defensar els interessos dels
ciutadans d’aquestes illes.

Després també parla d’un conveni amb la Fundació Avedis
Donabedian. Si me podria explicar quin tipus de fundació és i
quina quantitat hi destinaran.

Després el Programa d’excelAlència, vós heu parlat de
180.000 euros. Aquests 180.000 euros són per elaborar el
programa o és per dur-ho a la pràctica. 

Després la Fundació Covaks ja ho heu dit. Per tant, ja no vós
ho demanaré.

Sí que surt unes quantes vegades identificar i explorar noves
vies de finançament sanitari. Ja fa temps que parlau d’això,
d’investigar i explorar noves vies de finançament sanitari. Si me
podríeu explicar aquestes noves vies de finançament sanitari en
què consisteixen. Surt a diferents llocs de la memòria dels
pressuposts de salut.

També surt “implantació d’un nou model econòmic i
financer del Servei de Salut”. És això que heu explicat d’aquest
sistema informàtic, o si és d’ingressar més doblers d’una altra
banda. M’agradaria saber-ho.

L’ordenació de les professions sanitàries ja ho heu explicat.

Dins allò que són els pressuposts de la conselleria, jo no he
tengut temps de revisar tots els del Servei de Salut. He vist que
baixaven algunes inversions a algunes bandes. 

Dins ordenació i inspecció dels serveis sanitaris baixen les
inversions. I el pressupost del 2005 tampoc s’ha executat. Bé,
les campanyes de salut pública ja us ho he dit. 

El Pla autonòmic de drogues pràcticament té el mateix
pressupost que l’any passat. Puja un 0,07%. Per tant, m’hauria
d’explicar com voleu donar aquest impuls a la Llei de drogues
amb el mateix pressupost i tenint en compte que el 2005 heu
retirat 1 milió del programa de drogues. Hi havia destinats
inicialment 2.129.000, però definitivament n’hi ha 1,3 només.
Per tant, difícilment podrem donar un impuls si executam el
pressupost o si el destinam després a altres partides. I a mi me
preocupa aquest programa autonòmic de (...), perquè com
posaran en marxa el CAD Jove si no hi ha més pressupost, si és
el mateix que l’any passat i l’any passat no se va fer tot el que
s’havia de fer perquè han desaparegut doblers que han passat a
altres partides.

Després les inversions de Son Espases no hi surten, supòs
que arribarem a saber exactament dins el 2006 el sistema de
finançament de Son Espases. Nosaltres encara no el tenim clar,
si s’arriba a fer dins el 2006.

El tema d’infraestructures. Heu anat explicant poc més o
manco coses que jo tenia demanat. Programa de finançament
adient per als nous centres de salut, si ens podria explicar quins
són perquè la gerència de serveis centrals baixa bastant el
capítol 6. Puja el d’Atenció Primària, però supòs que deuen ser
aquests centres de salut que vós heu estat explicant, però baixa
en general.

Atenció especialitzada, ja ho heu dit, l’Hospital d’Inca, el de
Manacor i aquestes coses. 

I crec que no tenia res més a demanar. Però sí per exemple
el tema de drogues, m’agradaria m’expliqués com pensa fer més
coses amb els mateixos doblers.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Socialista té la paraula la Sra. Garcia Querol per
un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera i gràcies a
tots els responsables que l’acompanyen, per la seva presència
aquí. Suposo que seran capaços de donar-nos explicacions de
moltes coses tanta gent. Crec que és la segona consellera que ve
acompanyada de tanta gent, li guanya el conseller de Medi
Ambient que quasi arribaven a la porta.

Bé, després d’aquesta introducció per rebaixar la tensió,
permeti’m que li digui que nosaltres no tenim previst fer
intervencions polítiques en aquesta compareixença, les nostres
intervencions polítiques es produiran després d’un estudi més
detallat de tot el pressupost i del que vostès diuen en aquesta
sala, en el plenari, i després de què nosaltres facem les
corresponents esmenes; però permeti’m que li digui, després de
la seva intervenció, que dedica una part bastant important a
l’autobombo, que diuen en castellà, i al mateix temps ha deixat
ben clar que vostè ho fa molt bé i que tots els que l’han precedit
ho han fet molt malament, cosa que és habitual a les seves
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intervencions igual que a les intervencions de la resta del
Govern. Només que alguns, miri, li he de dir que fins i tot això
també ho fan millor, alguns consellers es dediquen més a aquest
tema i vostè és una de les que ho fa.

A mi m’agradaria saber quin pes li adjudica vostè a la llista
d’espera que vostè va heretar dels vuit anys de govern del PP a
Madrid, amb la responsabilitat de la sanitat pública i dels sis
mesos que la va tenir el pacte de progrés, no va arribar a un any
la responsabilitat; vostè a qui adjudica més responsabilitat sobre
la llista d’espera que vostè va heretar? És a dir que els vuit anys
que va governar el Sr. Aznar, amb responsabilitat sobre la
sanitat, en aquest país no tenen cap efecte sobre les llistes
d’espera que vostè va heretar. Estic segura que vostè, com jo,
com molts dels usuaris de la sanitat pública en aquells temps,
quan el Sr. Aznar sortia i deia que havia reduït les llistes
d’espera i nosaltres anàvem a la sanitat pública i ens deien que
senzillament no ens apuntaven a les llistes, enteníem
perfectament quin sentit té el PP a l’hora de reduir les llistes
d’espera sanitàries.

Sra. Consellera, aquest pressupost, a pesar que vostè ha
dedicat quasi tota la seva intervenció a les inversions que
realitzarà o a l’esforç inversor que fa, el seu pressupost gran,
molt gran, efectivament molt gros, però 67 milions que dedicarà
a inversions sobre els 1.000 milions que gestionarà és
comparativament poc. Estic segura que vostè sap que la partida
més important del seu pressupost és la partida de capítol 1,
personal, i vostè només l’ha mencionat des del punt de vista del
professional, però no des del punt de vista del cost. A nosaltres
ens agradaria saber quin increment de nombre, d’efectius es
produirà, és a dir, quanta gent més treballarà a la sanitat pública,
quants metges més tindrem, quantes infermeres més tindrem,
quin personal sanitari més tendrem, quin personal de qualsevol
tipus tindrem més dedicat a la sanitat pública i que està previst
en aquest pressupost i quin d’aquest increment és degut als
increments salarials normals que es produeixen d’un any a un
altre per assumir els efectes de la inflació d’aquest pressupost,
ens agradaria que ens ho digués, perquè estic segura que sap que
aquesta és una de les grans partides d’aquest pressupost,
juntament amb la despesa farmacèutica.

Pel que fa a una de les coses que ha dit i després passaré a
fer-li un seguit de preguntes, respecte de reprendre les
negociacions del pacte per a la sanitat, Sra. Consellera, vostè,
igual que el Sr. Matas cada vegada que fa un discurs de la
comunitat, promet pactes i promet diàlegs, vostè ja fa dos anys
i mig que governa, com vostè mateixa ha dit, i si aquest pacte ha
fracassat, jo som conscient i vostè també ho ha de ser que qui
comanda és qui té la responsabilitat, no qui no comanda, per
tant vostè ha de saber que quan anuncia que aquest any vol
reprendre, per dir-ho correctament, el pacte per a la salut, el que
vol dir és que fins ara no ha estat capaç d’arribar a un pacte, i
això després que crec que tots els grups de l’oposició han actuat
amb moltíssima lleialtat amb aquesta conselleria a l’hora
d’establir converses amb vostès.

Algunes qüestions concretes. Ens agradarà saber quants
doblers més gestionarà aquest any per compte del finançament
del Govern central, és a dir, quants doblers més gestionarà
enguany procedents del Govern de Madrid. I quants doblers li
ha liquidat enguany el Govern central, quants doblers ja ha rebut

durant el 2005. Estic segura que per fer les previsions del 2006,
vostè, una de les xifres que maneja sobre la taula és quants
doblers ja ha rebut enguany, ens agradaria saber-ho, ens
agradaria que ens ho digués.

Finalment, m’agradaria que confirmés que el capítol
d’inversions, enguany, és de 67 milions, és a dir, que la
conselleria invertirà en total 67 milions d’euros i que respecte
del capítol 6 de l’any passat l’increment és del 63,5 al 67, és
això del que parlam. Totes aquestes noves inversions que vostè
defineix de memòria, com dos hospitals nous, trenta centres de
salut, totes aquestes coses que sempre repeteix, que sembla que
fan cada any, es faran amb aquest increment de pressupost, és
així?

Ens agradaria que concretés quina partida específica, de
quants doblers, destinarà a això que vostè també ha promès i
que ara ha tornat a repetir de pròtesis dentals per a gent gran
durant el 2006, quants doblers hi dedicarà?

I també quina partida té, en concret, per al tractament
bucodental als nens per a aquest any.

Quants doblers té prevists per al projecte Cimera, l’ha
esmentat, però no ha dit quina quantitat de doblers aportarà la
conselleria o l’ib-salut, és a dir, quants doblers es dedicaran des
del Govern balear per a aquest projecte.

I quant dedicarà d’aquest pressupost d’inversions a les obres
de Son Espases, és a dir, del pressupost del 2006 quants doblers
dedicarà al nou Son Espases. I quants doblers té prevists per al
manteniment de Son Dureta, perquè suposo que un hospital com
Son Dureta haurà de continuar funcionant i haurà de tenir també
una partida de manteniment prevista.

Podria fer vostè una referència a la previsió que tenia
respecte dels ingressos de l’impost de vehicles? Perquè clar,
quan es va presentar el pressupost en aquesta cambra, del que
tenim aquí damunt la taula, hi havia 12 milions d’euros que es
destinaven a sanitat, i vostè ni tan sols ho ha esmentat. Hi ha els
12 milions, no hi són, hi són però el PP farà una esmena per
llevar-los-hi? Com ha quedat? Perquè clar, el conseller
d’Hisenda ha dit que els 12 milions de pessetes ja no van
destinats a sanitat, però el dia que el va presentar, és a dir que he
d’entendre que el que hi ha escrit aquí és que vostè té 12 milions
d’euros que es recaptaran o que té previst recaptar el Govern
amb l’impost sobre els vehicles de lloguer. I a quins projectes
tenia aquests doblers. Perquè si estaven aquí inclosos, algun
projecte devia tenir previst per finançar i millorar la sanitat
d’aquesta comunitat autònoma.

Ens agradaria saber, pel que fa a la medecina concertada,
que vostè quasi no ha mencionat tampoc, quina despesa té
previst fer en concerts amb centres privats. Si pot ser, diguin-
nos-ho per illes, quants per a Mallorca, quants per a Menorca,
quants per a Eivissa, desglossat com més millor, quants doblers
té prevists per al concert enguany.

Ha parlat d’un hospital sociosanitari que ha de posar en
marxa des de GESMA i ens agradaria saber quants doblers hi
destinarà a aquest hospital sociosanitari per a inversió, és a dir,
per realitzar-lo o per a manteniment.
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I quines previsions té la seva conselleria respecte d’una
reivindicació del Partit Popular a Menorca que és un hospital
sociosanitari a l’Hospital Verge del Toro quan tot el seu
personal es traslladi a l’Hospital de Menorca. Ja que el seu partit
a Menorca, totes les institucions han reivindicat que això sigui
un sociosanitari, quina partida té prevista per estudiar la
viabilitat del projecte o què té previst fer amb aquest
sociosanitari que el Partit Popular defensa igual que el defensa
el Partit Socialista, per cert, a Menorca.

Pel que fa a consum, ha esmentat el programa Consum a ca
teva, com un gran projecte estrella per apropar el consum als
ciutadans crec que d’una manera evident oblidant que ja hi ha
molts d’ajuntaments que han feina en aquest tema abans que hi
hagués aquest projecte. Hi havia ajuntaments que això, a costa
dels seus propis ingressos i de les seves pròpies despeses, ja ho
duien a terme, però bé, deixant de banda aquest oblit que ha
tingut, ens agradaria saber quants doblers té prevists enguany
per a la campanya Consum a ca teva. Quina normativa, és a dir,
tindrà una convocatòria pública, això, perquè els ajuntaments hi
puguin accedir, com es gestionaran aquests doblers? Quants
doblers i com es gestionaran aquests doblers de Consum a ca
teva?

I, per últim, ens agradaria saber quants doblers dedicarà a la
formació del personal que es dedica, des dels ajuntaments, com
vostè diu, i des de primera línia, a atendre les reclamacions de
consum i que inevitablement necessiten un reciclatge continu
per estar al dia i poder respondre als consumidors.

Per últim, quants doblers té en aquest pressupost per a
formació dels mateixos consumidors, és a dir, quants doblers
destinarà per què els consumidors siguem conscients d’aquelles
coses que podem fer o no podem fer i de quines coses ens
podem defensar i podem exigir que ens defensin i de les que no.
Crec que la majoria de qüestions queden dins l’àmbit familiar
perquè les persones no som capaces d’identificar que tenim uns
drets. Fa poc el conseller d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya deia que saben que només un 1% de les reclamacions
telefòniques, per exemples, en telefonia mòbil, en ADSL, es
produeixen materialment, és a dir, només un 1% de la gent va
i escriu una denúncia en contra d’una companyia telefònica,
doncs perquè això no es produeixi és bàsica la formació, no?
Quants doblers té prevists per formar els consumidors per tal
que siguem conscients que hem de defensar els nostres drets.

I amb això crec que he demanat tot el que volíem posar
damunt la taula en aquesta compareixença. Moltes gràcies, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Vol contestar ara o intervé el
Grup Parlamentari Popular? Vol intervenir? Té la paraula,
sempre que no vulgui contestar l’Hble. Consellera ... Molt bé,
molt bé, en qualsevol cas, després de la intervenció de cadascun
dels grups parlamentaris sempre l’Hble. Sra. Consellera pot
demanar la paraula per contestar quan vulgui, però en aquest
cas, té la paraula el Sr. Munar, del Grup Parlamentari Popular.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Consellera, moltes gràcies a vós i al vostre equip per la
magnífica feina que heu fet, cauen fàcilment en la provocació,
és clar que som iguals i és clar que la consellera ens representa
a tots i que a més fa una feina per a tot, per tant, jo he de ser
coherent amb aquest principi que ella ha dimanat en tot el seu
discurs.

Jo sí que faré una valoració política perquè aquí estam per
fer política, i és que ha fet un discurs sensible, amb uns
pressuposts, naturalment, sensibles, solidaris, subsidiaris,
equidistants entre les illes i globals. Sensibles, perquè un govern
que destina a una conselleria sola aquest immens pressupost,
amb un 25% d’aportació pròpia, ho diu tot. Solidaris, perquè
nosaltres tenim una comunitat amb prop de 150.000 persones de
nova vocació que encara no havien pagat mai els imposts i
nosaltres ja els hem començat donant un bon servei al mateix
moment que començaven a pagar imposts, crec que això és la
màxima expressió de solidaritat. Subsidiaris, perquè fa coses
que hauria de fer el Govern central i les fa aquest govern
sensible. Equidistants, perquè amb tota cura he pogut veure com
les illes no són illes menors, són illes d’una cohesió balear que
jo crec que era ben hora que començàs a brillar. I globals,
perquè tenim les idees clares, vós i el vostre equip heu
demostrat que teniu el concepte de salut, que ja no hi ha aquella
petita reticència de sempre de la conselleria de sanitat, que tenia
una funció de vigilància, la salut és un escaló més, és una octava
més de la simfonia, i això implica investigació, que la teniu
present, docència, que la teniu present, prevenció, que la teniu
present, i teniu present que els màxims corresponsables que la
vostra magnífica feina tengui un final feliç són els professionals,
i que això va adreçat a un aplec que no són xifres, són persones
i que aquestes persones, amb el vostre pla d’humanització i amb
altres coses, heu demostrat que les teniu clares. 

Així de clar i així de curt ho he fet. Sensibles, perquè
demostra amb un 25% d’aportació a una comunitat petita com
la nostra, maltractada a nivell estatal, nosaltres continuam
incorporant doblers. Solidaris, perquè donam sortida i resposta
assistencial i preventiva a tots els ciutadans que vénen a aquesta
comunitat sense demanar-los a quina categoria són. Subsidiaris
perquè feim el que hauria de fer el Govern central. I equidistants
entre les illes, perquè el que deis en infraestructures, amb
aquesta magnífica planta d’infraestructura nova que tendrà
aquesta comunitat que fins i tot el mateix ministeri reconeix que
serà un esforç, el més important de l’Estat espanyol, crec que
està dit tot.

El nostre grup, per tant, agraeix la vostra sensibilitat, la
vostra capacitat i teniu tota la nostra confiança per fer aquesta
feina que feis i perquè la projecteu en l’esforç i en l’eficàcia que
fins ara heu demostrat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Munar. Té, per tant, la paraula l’Hble.
Sra. Consellera de Salut i Consum per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):



1228 HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 52 / 9 de novembre del 2005 

 

Gràcies, Sr. President. En general, moltes preguntes
coincideixen, però aniré per ordre i començaré contestant les
qüestions plantejades per la representant del Grup PSM. 

Primer, li he de dir que jo comprenc que posin en dubte que
aquest govern defensa la sanitat pública, perquè a vostès els
agrada dir que nosaltres defensam la sanitat privada en
detriment de la sanitat pública, però què vol que li digui, Sra.
Mascaró, és que en dos anys o en tres anys, des del 2003, quan
vàrem assumir la responsabilitat de cobrir les necessitats
sanitàries dels ciutadans de les nostres illes, d’aquesta comunitat
autònoma, hem augmentat el pressupost destinat a sanitat més
d’un 50%, i li he dit abans, hem passat de 680 milions d’euros
a 1.031 milions d’euros. Crec que això no són paraules, són fets.
A més, li diré que ens haguéssim pogut limitar a destinar a la
sanitat el que ens envia l’Estat, i en aquest sentit també, amb les
xifres que li donaré, contest una de les qüestions plantejades per
la representant del Grup Socialista, l’Estat l’any 2005 va enviar,
per entendre’ns, per al finançament sanitari dels ciutadans de les
Illes Balears 721 milions d’euros, i el Govern balear, amb la
major pujada de pressupost de tota Espanya, que fins i tot és
destacada pel Ministeri de Sanitat i Consum que no té res a
veure amb el color polític d’aquest govern com vostès saben i
és obvi dir-ho, va destinar 950 milions d’euros, hi destina
enguany 950 milions d’euros, és a dir 229 milions d’euros més
dels que rebem de l’Estat. Haguéssim pogut no fer-ho, però ho
feim, perquè creim que hem de donar un bon servei sanitari.
2006, el que rebem, i aquesta xifra me l’ha donada el conseller
d’Hisenda, per tant ha de ser similar o idèntica, millor dit, de la
que els ha donat a vostès, enguany és previst que l’Estat ens
doni 796 milions d’euros, i aquest govern destinarà 1.004
milions d’euros al Servei de Salut, que són les xifres
comparades, és a dir, 208 milions d’euros més. Si per l’Estat
fos, si pel Sr. Rodríguez Zapatero fos, aquesta comunitat només
destinaria 811 euros per persona per cobrir les seves necessitats
sanitàries i, en canvi, el que fa aquest govern és pujar aquests
doblers 207 euros més per persona, és a dir, destinarem 1.018
euros per persona en la sanitat, 207 euros més del que ens dóna
l’Estat per persona, i això ho fa perquè creu en la sanitat
pública, perquè si no hi cregués no faria el que ha fet, aquest
govern, destinar més de 1.000 milions a la sanitat pública,
s’hagués pogut limitar a destinar-hi els 796 milions d’euros que
rep de l’Estat i, en canvi, ha augmentat en 200 milions d’euros,
aquest finançament sanitari. Crec que és clar, jo entenc que el
seu discurs hagi de ser un altre, però em sap greu, Sra. Mascaró,
li he de dir que aquest govern creu en la sanitat pública, i vaig
un poc més enllà, no només creu en la sanitat pública, sinó que
creu en els ciutadans, creu que ha de fer un pressupost social i
creu que ha de millorar la qualitat de vida dels ciutadans, i per
això destina més de 1.000 milions a la sanitat pública de les
nostres illes.

Vostè em diu, ho ha reiterat, perquè altres vegades ja m’ho
ha dit, que hi ha un retard en infraestructures. Sí, pot ser que a
qualque moment jo digués una data i que s’hagi retardat, poden
succeir moltes coses, per exemple, a Canal Salat resulta que
quan tenim el pressupost licitam l’obra, hi ha un imprevist amb
el torrent, hem d’executar un mur de contenció, bé, hi ha una
sèrie de circumstàncies que fan retardat un poquet més el
procés, l’administració té aquestes coses, de vegades és lenta,
però jo crec que en lloc de mirar si ens retardam dos, tres, quatre
mesos, el que hem de veure és si complim els objectius. Què

farà aquest govern, què ha dit que faria aquest govern? Quatre
nous hospitals i més d’una trentena de nous centres sanitaris, ho
complim, esperem el final i llavors parlarem de si tenim retard
o no, per suposat si els feim és perquè no hi eren, per tant
qualsevol retard benvingut sigui sempre i quan es faci, perquè
hi ha moltes coses que estaven retardades des de fa molts
d’anys, com poden ser els eivissencs que són aquí davant, el
centre de salut de Vila, però que anys anteriors es retardava, es
retardava però no s’arribava a executar mai, enguany serà una
realitat. Jo crec que si la crítica de les infraestructures és el
retard, bé, tant de bo no fos així, però de vegades hi ha
circumstàncies que fan que ens demorem un parell de mesos.

El PADI, em deia que hi ha un retard, perquè fins al 2015 no
complirem amb el compromís d’aquest govern. Bé, l’hem posat
en marxa, el compromís era posar en marxa aquest pla d’atenció
dental infantil, enguany, ara ja, els pares i mares dels nins que
compleixen 6 anys enguany, prop de 9.000 a totes les illes,
comencen a rebre aquestes cartes, aquests abonaments per poder
anar a l’odontòleg que ells triïn, el seu odontòleg de família, que
li deim nosaltres, l’any que ve s’hi inclouran els que compleixin
6 anys, bé, algun dia havíem de començar i de qualque manera,
jo m’estim més això que tenir aquest decret dins un calaix com
estava quan jo vaig arribar, i a més amb tot el sector en contra.
Per tant, bé, hem començat, que ho haguéssim pogut fer tot de
cop, li dic que entre d’altres qüestions una explicació en aquest
sentit és que els mateixos odontòlegs, perquè jo crec que una de
les virtuts que té aquest programa és que s’ha fet consensuat
amb el ColAlegi d’Odontòlegs, si no, no aniria bé aquest
programa, però ho hem aconseguit, és que els odontòlegs no
podien assumir patologia d’un nin que en aquest moment
tengués, per exemple, 10 anys, perquè la virtut i l’objectiu
principal d’aquest programa és que sigui preventiu, i
l’odontòleg et diu, si jo agaf el nin als 6 anys, que és quan
comencen a aparèixer les primeres patologies a la dentició
permanent, em puc comprometre que a la franja d’edat de 6 a 15
anys, aquest nin estarà ben atès, però si jo ara agaf un nin de 10,
11, 12 anys que ja tengui patologia, no em puc comprometre a
fer una bona assistència. Per tant, hi ha qüestions tècniques
també al voltant d’aquest programa, però, en definitiva, jo crec
que l’important és que s’ha posat en marxa, enguany se’n
beneficiaran 9.000 nins, i l’any que ve, afegint a la (...) d’edat
que li toca al 2006, prop de 20.000 nins a les nostres illes es
beneficiaran d’aquest pla especial i nou d’atenció bucodental
infantil.

Li he d’agrair, Sra. Mascaró, igual que he d’agrair el to de
les intervencions que s’han fet a aquesta comissió, però li he
d’agrair el suport cap a la unitat d’hospitalització infantil de Son
Dureta, el Cap Jove i les campanyes de salut pública. Estic
contenta de comprovar que compartim aquests objectius. De fet,
crec que aquest és un exemple que no és tan difícil arribar a un
pacte per a la salut, el que passa és que no hem de fer dependre
el pacte per a la salut de temes polítics, clar, perquè si a mi se’m
diu, jo no m’assec a la taula que negocia el Pla de la salut, si no
es fa la reforma de Son Dureta, si no es finança el Viagra, si no
es finança la píndola del dia després, quan els ciutadans a les
eleccions han triat tot el contrari, òbviament jo no és que no
vulgui arribar a un pacte per a la salut, és que se m’està fent que
no puguem arribar a un pacte per a la salut. Per tant, jo crec que
en aquest sentit hi ha moltíssimes qüestions en què podem
arribar a un acord i que garantiran als nostres ciutadans que tots
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els grups polítics que som aquí, que a qualque moment podem
tenir la responsabilitat de gestionar la sanitat de les nostres illes,
tenim uns mínims d’acords i volem cercar uns objectius molt
clars per a la nostra sanitat, que són uns mínims de qualitat i,
lògicament, un servei digne per als nostres ciutadans i els
nostres professionals. Per tant, li agraesc, Sra. Mascaró, que
hagi donat suport a aquestes iniciatives, que compartim en
prioritat.

Consell interterritorial, jo hi vaig als consells
interterritorials, al principi no, però és que encara que hi vagi,
hi vaig per una qüestió, perquè arriba un moment que no saps
què has de fer, però és que per molt que vagi als consells
interterritorials, quan vull parlar d’una cosa, no em deixen, és
com si no hi fos, és que és igual que hi vagi, perquè si jo vull
parlar de finançament, la ministra diu que no, si jo vull parlar de
la vaga dels tècnics sanitaris, escolti’m bé, la vaga dels tècnics
sanitaris que ja fa prop d’un mes que està en marxa, fins ahir no
es va desconvocar, amb un compromís d’estudiar la qüestió, és
a dir que aquest compromís s’hagués pogut prendre fa un mes,
idò en el darrer consell interterritorial, quan estava en marxa
aquesta vaga, es va demanar a la ministra parlar d’aquesta
qüestió, i va dir que no, que no era matèria de consell
interterritorial. Vol que li expliqui l’impacte que ha tengut
aquesta vaga al nostre sistema? S’han anulAlat prop de 8.000
proves, vostè creu que això no és tenir impacte en el Sistema
Nacional de Salut? Idò la ministra va dir que no. Volíem parlar
de grip aviària, ara ja tenim un poc més d’informació, però en
el darrer consell interterritorial fa un mes, no n’hi havia, la
meva informació i la informació del director general de Salut
Pública, i és una vergonya haver de reconèixer això, era pels
mitjans de comunicació, i no la teníem, i quan li demanàvem a
la ministra que volíem parlar d’això, no ho volia, perquè la
ministra només vol parlar de tabac, viatja molt, això sí, viatja
molt, vol parlar, bé, de les coses que ella fa i ens dur informes,
pla de política farmacèutica, vaig arribar al consell
interterritorial i ho vaig trobar editat, editat, més clar exemple
que no es volia participació de les comunitats autònomes no
n’hi ha. Per tant, a la memòria hi ha l’esperit de colAlaboració,
perquè realment després de la transferència de les competències
a les comunitats autònomes o hi ha un ministeri que coordini i
que garanteixi aquesta cohesió del sistema i que es preocupi
dels problemes realment importants del sistema, o el que feim
es carregar-nos la cohesió del sistema, i personalment, Sra.
Mascaró, li he de dir que aquesta ministra de Sanitat no està
facilitant aquesta colAlaboració. Jo hi vaig, jo m’hi assec, però
les vegades que he demanat per parlar de les coses que
interessen als ciutadans de les Illes Balears i al sistema de salut
de les Illes Balears, no se m’ha deixat parlar. I la darrera
vegada, quan vaig demanar que en lloc de finançar la vacuna de
varicelAla a les comunitats autònomes, considerau que era una
política de cohesió perquè es feia per tot i que la pagàs el
Ministeri de Sanitat, o els antivirals, que és una responsabilitat
del Ministeri de Sanitat si ve una pandèmia? Sap que em va
contestar la Sra. Ministra? Que si volia renunciar als altres fons
que em venien per a tabac i per a d’altres qüestions, que hi
renunciàs, però que ella opinava així i que així es faria. Per tant,
jo hi vaig, però sincerament li dic que tenc poca fe, poca
confiança que en aquestes taules es parli dels vertaders
problemes del Sistema Nacional de Salut, el que passa és que
continuaré anant-hi perquè és la meva responsabilitat.

Fundació Avedis Donabedian, és una fundació que es dedica
a acreditacions de nivells de qualitat i que, precisament, està
dins la memòria de la Direcció General de Finançament i
Planificació perquè hem creat aquesta nova partida de 180.000
euros, destinada a fer aquest pla d’excelAlència de la qualitat del
sistema de salut de les Illes Balears. Aquests 180.000 euros van
dirigits a actuacions concretes, però també a la definició del que
ha de ser aquest pla d’excelAlència, el que passa és que aquest
pla contempla actuacions més amples, com pot ser la garantia
d’una demora màxima que lògicament té la seva partida
assignada dins el Servei de Salut, com pot ser el pla
d’humanització, com pot ser la compensació de dietes dels
usuaris que es desplacen a altres llocs de residència, per tant
aglutina tot un conjunt de partides dins aquest pressupost, però
que també lògicament contempla la definició.

Noves vies de finançament sanitari, ens referim, sense anar
més enfora, que vàrem arribar a aquesta conselleria i una de les
principals feines que han fet totes aquestes persones que avui
m’acompanyen, a qui he d’agrair el seu esforç i el seu treball de
cada dia, és que havíem de treure endavant el projecte sense
tenir doblers i amb un dèficit de 150 milions d’euros. Clar, et
trobes que has de fer el nou hospital de referència, has de fer el
nou hospital de Son Dureta, però que no tens doblers, i el de la
reforma, Sra. Mascaró, li he dit mil vegades, no hi havia ni un
euro pressupostat el 2003 per fer la reforma de l’Hospital de
Son Dureta, ni un euro. Per tant, no s’hagués començat, com a
mínim, fins el 2004, ni tan sols s’havien licitat les obres de la
reforma, per tant això que nosaltres duim retard quant al nou
hospital, és per discutir. Però és igual, s’havia de dur endavant
aquest nou hospital, s’havien de dur endavant les
infraestructures que els he relatat i havíem de cercar vies
alternatives, quines?, idò per exemple en el cas de l’Hospital de
Son Dureta el sistema de PCI, és a dir llave en mano, per
entendre’ns, de pagar quan es lliura un hospital, això du
contraprestacions no només és la construcció, també és el
manteniment, és la gestió d’una sèrie de serveis no clínics, però,
en qualsevol cas fa possible que aquest hospital comenci ja i
que, enguany, que tenim el 50 aniversari de Son Dureta en
marxa, que complim 50 anys de servei assistencial a Son
Dureta, dóna la satisfacció i l’esperança a aquests professionals,
més de 4.000 professionals que fan feina allà i a tots els usuaris
que a qualque moment han de tocar, han de visitar aquest
hospital, que s’està començant a fer un nou hospital de Son
Dureta. O també com feim els centres de salut, i aquí contestaré
també una pregunta que ha fet el Partit Socialista, a través d’un
sistema que nosaltres li deim Via Lexia, que vol dir la cessió de
drets de crèdits, vendria a ser, nosaltres tenim un acord amb una
entitat bancària, amb una sèrie de doblers per construir centres
de salut, els ajuntaments a través d’un conveni s’acullen a
aquest sistema, i nosaltres pagam aquest centre de salut en deu
anys, i aquesta entitat bancària ens va donant els doblers, no
entraré en temes tècnics, però en qualsevol cas seria una cessió
de drets de crèdits, un crèdit que tenim contret amb un banc. Li
he de dir que és un sistema que no el vaig idear jo, el vaig trobar
fet a la Conselleria de Salut i l’hem utilitzat perquè vàrem
pensar que estava ben fet. Però és igual, es tracta de dir que no
tenim doblers, però en lloc de quedar-nos quiets i no fer coses,
creim en la sanitat pública, creim que hem de destinar-hi els
nostres esforços i que hem de treure les coses endavant, i això
és el que feim.
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Hospital de Son Dureta, començarem a pagar les partides
que vostès ens demanen, el 2010, és que precisament és aquest
sistema llave en mano, fins que no es lliura l’hospital, no es
comença a pagar. Això què garanteix? Que ho faran aviat, i, de
fet, la data prevista de finalització de l’hospital és el 2010, igual,
per cert, que el que estava previst per a la reforma, en principi,
perquè una reforma tots sabem el que després s’allarga, però
igual. I es començarà a pagar el 2010 i per això en aquests
pressuposts hi haurà una petita partida, no la tenc detallada dins
la inversió de Mallorca, els ho he relatat en termes general, en
qualsevol cas els ho podré traslladar quan la tengui més
concreta, però hi ha una petita partida perquè realment es
comença a pagar en el 2010 i, de fet, així es va aprovar el
plurianual a la licitació al Consell de Govern de fa unes
setmanes.

Bé, els centres de salut els cofinançam, els centres de salut
crec que li ho he explicat. I la relació de centres de salut que
feim li he dit que era una trentena. Bé, idò miri: Sant Agustí,
Son Gotleu, Canal Salat, Es Migjorn Gran, Es Mercadal,
Felanitx, Bendinat a Calvià, centre de salut de Vila, centre de
salut d’Aragó, Can Pastilla, Palmanova a Calvià, Sant Jordi,
Escola Graduada a Palma, Porto Cristo, Sant Antoni de
Portmany, Rafal Nou, Andratx, Son Roca, Santanyí, Can
Picafort, Badia Gran, Es Castell a Menorca; també estan
pròxims a licitació Son Amonda d’Inca, Son Servera, Camp
Rodó, Pere Garau, Secar de la Real, Valldemossa, Caimari,
Ariany, Fornalutx, Alaró i Maria de la Salut. Són 33 centres
sanitaris que estan en aquest moment en marxa, tot i que tenc
qualque ajuntament que ja m’ha demanat una iniciativa, com
per exemple se m’ocorre en aquest moment Sa Pobla, o
Bunyola, i que s’estan avaluant i que per tant es poden
incorporar si el servei estima que és adequat i que és necessari.

Crec que més o manco li he contestat totes les seves
qüestions i per tant em restaria contestar a la portaveu del
PSOE.

Autobombo. Què vol que li digui, autobombo? Jo no tenc
factures de publicitat sense pagar, vull dir que jo li vull donar
les factures que vaig trobar sense pagar. El que passa és que no
vull entrar en aquestes qüestions perquè crec que els nostres
ciutadans, quan escolten la consellera de Salut no volen escoltar
aquestes coses que em vaig trobar dins els calaixos, el que volen
escoltar és que es faran coses i que es millorarà la sanitat, però
que vostès em digui a mi que faig autobombo, sincerament m’és
igual; entenc que potser ho han de dir, però si autobombo és la
llista d’espera que estam aconseguint, jo entenc que vostès
hagin de dir que es maquillen perquè és que no poden contrastar
les dades que nosaltres donam, és a dir, 800 persones que
esperaven més de sis mesos el juliol del 2003, zero el juliol del
2005, per donar-los les darreres dades de què dispòs exactes i
tancades. 

Llista d’espera de consultes externes. Bé, idò jo li puc dir
que des del juliol del 2003 fins al juliol del 2005 ha baixat un
30,6% amb una demora mitja que ha baixat 20 dies. Exemples
concrets. Traumatologia: el juliol del 2003 hi havia 6.700
persones que esperaven una consulta amb un traumatòleg; juliol
del 2005, 3.123, un 53% menys que esperaven per la consulta.
Oftalmologia: un 30% aproximadament menys de persones que
han d’esperar. I les darreres dades que tenim: un 63% de tots els

pacients que estan a la llista d’espera quirúrgica no esperen més
de tres mesos; nosaltres deim que no esperaran més de sis
mesos, però lògicament són màxims perquè volem que esperin
menys; idò un 63% de pacients, 2 de cada 3 pacients dels que
estan esperant actualment en aquesta comunitat per operar-se no
esperen més de tres mesos. Home, jo entenc que són xifres que
vostès diguin autobombo. No, autobombo no, feina, i feina
principalment dels professionals.

Infraestructures, és autobombo? Autobombo és construir
quatre hospitals i més d’una trentena de centres de salut? El
PADI és autobombo?, que 20.000 nins de la nostra comunitat
autònoma de 6-7 anys es puguin beneficiar d’un programa
d’atenció dental que els evitarà moltes malalties en un futur?
Idò sincerament, si tot això és autobombo benvingut sigui
l’autobombo. Vostè i jo no tenim el mateix concepte
d’autobombo, sincerament, però, en qualsevol cas, nosaltres
creim que allò que estam fent no és ni molt manco autobombo,
estam fent feina perquè la sanitat de les Illes funcioni, i la
veritat és que la meva percepció és que lògicament hi ha moltes
coses per millorar, hi ha moltíssimes coses per fer, tampoc no
tenim tots els doblers que necessitaríem, però que s’estan
millorant i que s’estan posant les bases per poder tenir un bon
sistema sanitari, això no li ho dic jo, jo crec que tots els
professionals de les Illes ho poden acreditar i donar-ne fe,
perquè a més és part de la seva feina.

Després vostè deia que la part de la inversió era petita en
proporció a allò que és el pressupost. Idò precisament perquè
hem de cercar recursos per vies alternatives, és a dir, l’Hospital
de Son Dureta es paga a partir del 2010, els centres de salut es
paguen en deu anys i per tant hi ha fraccionat el cost d’aquests
centres en deu anys i només és la part corresponent al
pressupost del 2006, i per això només puja 4 milions més que
l’any passat, però és aquest el motiu que la part de la inversió
sigui petita. Si el Sr. Zapatero compleix el seu compromís i
envia més recursos a aquesta comunitat potser podrem finançar
via pressupost i hi haurà més doblers per a inversions, però és
el que tenim, i com li he dit el que no volíem era deixar de fer
les coses.

Capítol 1, vostè em deia el personal. Li he de dir que
respecte al personal les pujades per a pujada salarial hi ha una
pujada d’un 3% del capítol 1, i la resta d’increments per a
ampliacions és un 3,5% que es determinarà en els contractes
programes de cada gerència, però bé, en qualsevol li record que
hem augmentat 40 professionals en salut mental, més de 65 en
atenció primària, i ara no record la xifra però sí que hem
consolidat l’obertura de Son Llàtzer i també hem incrementat
una part important de professionals en aquest hospital.

Bé, pacte per la salut, tenc apuntat aquí. Jo crec que els he
contestat. Jo continuaré repetint, reiterant que la meva
disponibilitat és absoluta, però per descomptat des d’un
plantejament seriós. Miri, no es pot fer que a la mesa de
negociació del pacte per la salut cada dia vengui un representant
diferent per part del Partit Socialista, perquè, clar, això ja ens
indica que, molta voluntat, no n’hi ha, perquè no hi ha una
continuïtat. Que se’ns digui que -allò que deia abans- que se
sotmet al fet que no es faci el nou hospital de Son Dureta, que
es pagui la Viagra, la píndola... Vull dir que allò que vostès
volen a través del seu hipotètic pacte per la salut és guanyar
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unes eleccions que varen perdre fa dos anys, i això és
impossible, arribar a un pacte. El que jo els propòs és que en
aquelles qüestions principals arriben a pactes, és a dir, una de
les qüestions que es parlaven era que el pressupost de cada any
creixés al mateix ritme que el PIB; ho hem fet, enguany, és una
qüestió que haguéssim pogut pactar precisament, i s’hagués
pogut plasmar en aquest pacte per la salut i s’ha complit, s’ha
complit per voluntat del Govern però hagués pogut ser mèrit
també de tots els grups. 

Jo el que els dic és que en matèria de salut, de veres, els
ciutadans de les Illes Balears no han de resultar perjudicats per
colors polítics ni per polititzar la sanitat, sinó que estic
convençuda que vostè i jo, i que la Sra. Mascaró i jo, que el Sr.
Ramon i jo, que el Sr. Munar i jo, pensam el mateix, de la
sanitat, pensam que hi hem de destinar recursos, que hem de
millorar la qualitat i que hem de donar un bon servei, i que quan
el ciutadà necessita un metge el tengui el més aviat millor,
perquè això sé cert que ho pensam tots. Idò això és la base, igual
que pensam que hem de fer campanyes de salut pública, que
hem de millorar la salut mental i tantes altres coses; és la base
per aconseguir aquest pacte, i jo reiter la meva disponibilitat, i
no és per aquesta consellera que en aquest moment no s’estan
fent les actuacions necessàries per arribar a aquest pacte, li ho
puc assegurar, és perquè el Partit Socialista es va aixecar perquè
no fèiem aquestes actuacions que li he dit. Si vostès fan un
exercici de responsabilitat i se n’adonen que allò que no poden
fer a través del pacte és guanyar les eleccions que varen perdre
fa dos anys, sé cert que entre tots podem arribar a aquest gran
pacte, del qual es beneficiaran els professionals i també els
nostres ciutadans.

Pròtesis dentals de les persones majors, s’hi està fent feina.
En principi no sé si hi ha prevista una petita partida, però la
intenció és que es pugui posar en marxa el gener del 2007
perquè s’està consensuant aquesta prestació amb el ColAlegi
d’Odontòlegs i de Protèsics Dentals, i a més s’està configurant
de tal manera que sapiguem com l’hem de donar. El PADI, el
pla d’atenció dental infantil, té una partida de 465.000 euros; la
fundació Caubet Cimera té prevista una inversió de 5 milions
d’euros entre construcció i pla de muntatge; manteniment de
Son Dureta una partida d’1 milió d’euros.

I què vol que li digui?, l’autotaxa. Miri, a mi no em
preocupa que els 12 milions estiguin o no estiguin en aquest
pressupost; és que a mi el conseller d’Hisenda m’està donant
208 milions d’euros més per destinar a la sanitat dels que rep de
l’Estat. Per tant, què m’importen, a mi, aquests 12 milions
d’euros? És que aquest govern està posant més de 200 milions
més per a la sanitat que no rep de l’Estat, està apostant per la
sanitat en aquest sentit. Per tant els 12 milions d’euros jo
m’estim més que em posi els 208 que no que em digui que el
producte de l’autotaxa vendrà a la sanitat perquè hi surt
guanyant. I no és d’enguany, només, perquè l’any passat ja hi va
haver 220 milions d’euros més per a la sanitat dels que venien
de l’Estat, els ho he dit anteriorment. Per tant sincerament no és
una qüestió que a mi personalment em preocupi.

El tema dels concerts, jo sé que preocupa molt al Partit
Socialista el tema dels concerts a Eivissa, perquè hi ha una
polèmica que no volem pagar peonades, hores extres als
professionals de l’Hospital de Can Misses. Què vol que li

digui?, miri, nosaltres tenim tres vies per garantir la llista
d’espera: recursos propis, peonades i concert; estam emprant la
que més convé als ciutadans perquè és la més eficient en cada
moment. Que farem peonades enguany?, probablement
n’haurem de fer per garantir aquesta llista d’espera, però no em
preocupa, a mi el que em preocupa és que cap ciutadà d’Eivissa
i de Formentera no hagi d’esperar més de sis mesos per a una
intervenció quirúrgica o més de dos mesos per a una consulta
amb l’especialista, o més de dos mesos per a una prova
diagnòstica, i això ho farem a través de totes les vies que
tenguem. El tema dels concerts no és privatitzar la sanitat
pública, no s’enganin, perquè pareix que vostès diuen això i el
ciutadà ha de pagar la sanitat, i és mentida, és fals, és incert. És
a dir, el que fa simplement és administrar els recursos, i en
aquesta comunitat, amb un 30% de doble assegurança i amb un
sector privat com el que tenim, ja no és que sigui una opció, és
que és una responsabilitat d’aquesta consellera que es colAlabori
sanitat pública sanitat privada per donar el millor servei possible
als nostres ciutadans.

Hi havia una partida de 7 milions d’euros per garantir la
llista d’espera i compliment del decret de demora màxima, com
he dit a la meva intervenció, i a més d’aquests 7 milions
d’euros, no tenc relacionats aquí els concerts que tenim, però
record que hi havia devers 20, 22 milions d’euros destinats a
aquesta política de concerts, política de concerts que té molts
d’exemples. També estam parlant del que pagam a l’Hospital
Sant Joan de Déu i a la Creu Roja per l’assistència que estan
prestant i que han prestat tota la vida al servei sanitari de les
Illes Balears. 

El tema de Menorca estarà a finals de l’any 2006, i per tant
jo crec que allò del sociosanitari i de l’actual hospital no només
ho ha de decidir aquest govern; hi tenen competència
l’ajuntament, la Tresoreria i el Govern, i per tant és una qüestió
que hem de parlar i per tant arribaren a un consens.

I consum. No em digui que ja es feia perquè, què vol que li
digui?, una reclamació de consum a través d’una oficina
d’aquesta xarxa d’oficines del consumidor que es varen crear la
passada legislatura ens costava 800 euros, una reclamació 800
euros. En canvi amb aquest sistema de “Consum a ca teva”, que
no té molt de cost econòmic, perquè a vegades les coses no
tenen per què tenir molt de cost econòmic, és simplement pensar
com s’han de fer i canalitzar les actuacions; idò en aquest sentit
se signa un conveni amb l’ajuntament corresponent, el
funcionari del registre d’aquest ajuntament recull les
reclamacions i se li dóna tota la informació per part de la
Direcció General de Consum perquè pugui informar els usuaris
que li demanen. Això té un avantatge, també, i és que a cada
municipi sabem quines coses preocupen a les persones d’aquell
municipi, i quan hem de preparar una xerrada informativa
sabem de quins temes hem de parlar. Per tant el cost no és el
més important en aquest sentit, sinó la colAlaboració
institucional i el fet que els ciutadans no s’hagin de desplaçar a
Palma. Ja li dic que l’oficina ens costava 800 euros una
reclamació i en canvi amb aquest sistema pràcticament no ens
costa absolutament res.

Idò crec que no li he fet molt política la intervenció, tampoc,
però en qualsevol cas sí que vull agrair una altra vegada al Partit
Popular, al Sr. Miquel Munar, el seu suport, que probablement
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sempre és més exagerat del que aquesta consellera mereixi, però
si que ha donat la clau en un dels punts que jo crec que és més
important, i és que hem intentat no tractar Menorca, Eivissa i
Formentera com illes menors; al revés, hi anam molt sovint,
estam donant un suport important a les Illes, no només amb
l’Hospital de Formentera, amb el nou hospital de Menorca o
amb les reformes de Can Misses, sinó incorporant serveis que
no existien, com li he dit el servei d’hemodinàmia, i jo crec que
això és un dels punts principals en el qual el Govern de les Illes
Balears, que té una tendència a vegades centralista de fer les
coses a Mallorca, hem de fer un gran esforç. Ho estam intentant
i jo li agraesc la seva consideració perquè a vegades no es
percep i és realment important.

En qualsevol cas repetesc el meu agraïment perquè sempre
hem tengut un suport clar per part del Grup Parlamentari
Popular, com deia, probablement més elevat del que realment
ens mereixem. I moltes gràcies a tots pel to de les seves
intervencions.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Torn de rèplica, la Sra.
Mascaró té la paraula per un temps màxim de 5 minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No els empraré, Sr. President. Només per agrair les
respostes i, de fet, ara ja entraríem en un debat que podem tenir
en el Parlament en el moment de debatre les esmenes perquè les
14,30 no són... Simplement això: vostè té unes dades, nosaltres
tenim les mateixes i les interpretam de forma diferent, i ja ho
discutirem un altre dia.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Querol, també un torn de 5 minuts.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. A mi no em rendeixen ni les
condicions ni l’hora, Sra. Consellera, ho sento, però jo sí que
estic disposada a discutir algunes de les coses que ha dit.

La primera cosa, vostè diu que l’any 2005 van ser 721
milions que va rebre de l’Estat, crec que he pres bé les notes, i
que enguany té previst rebre’n 796, és a dir, una diferència -si
he fet bé la resta, que fins aquí crec que arribo- de 75 milions
d’euros més el 2006 que el 2005. Bé, idò, el conseller d’Hisenda
ens va dir 63 milions, és a dir, que cada conseller que vengui a
aquesta cambra li tornarem demanar l’increment de finançament
perquè veig que és inflacionari: cada un que ve ens diu més
doblers. Potser arribarem a saber quina és la veritat. La veritat,
la sabrem, perquè un cop liquidat el pressupost sabrem
exactament què hem rebut de l’Estat i quin ha estat aquest
increment. Però qui dels dos diu la veritat?, el conseller
d’Hisenda, que diu 63 milions, o vostè, que diu 75 milions de
pessetes?, encara que no m’ho ha contestat formalment tal com
jo li he formulat la pregunta: quin increment rep enguany?, i
vostè m’ha contestat el que ha volgut.

Pel que fa al pacte de la sanitat, miri, Sra. Consellera, jo, no
sé, crec que és un poc..., no ho sé, no sé com qualificar-ho per
no ser ofensiva, però això que quan un no vol pactar sempre és
culpa de l’altre és un poc relatiu, no?, és a dir, no hi ha pacte per
l’ocupació perquè els sindicats no volen, no hi ha pacte per la
salut perquè els socialistes són molts dolents, molt males
persones i a més volem donar Viagra a tothom, pel que es veu,
perquè és l’única cosa que treu constantment com si a l’hora de
posar com exemple sembla que nosaltres haguéssim posat això
com a condició sine qua non per a la firma del pacte. No, Sra.
Consellera, això no és veritat, això no és veritat, és radicalment
mentida, és mentida que el Partit Socialista hagi posat una
condició per a la signatura del pacte, igual que és mentida que
cada vegada tingui un interlocutor. Vostè sap que és una única
persona la interlocutora; en canvi vostès sí que han convocat des
de Presidència o des de la conselleria en diferents àmbits, i en
diferents moments, i amb diferents conclusions la premsa, i
vostès també han avançat qüestions a la premsa que s’estaven
pactant en taules de reunió, que per tant feien inexistents les
taules de reunió quan vostè sortia d’aquelles taules de reunió i
explicava a la premsa el que s’havia pactat o no pactat. Bé, és
igual, el que vostè ha de reconèixer és que és vostè que ha
fracassat, no el pacte, vostè no ha sabut fer i cada any promet i
demana a l’oposició que tinguem present això. 

És el súmmum de la seva explicació dir que el Grup
Socialista vol, a través del pacte, guanyar unes eleccions. Miri,
Sra. Consellera, fa molts d’anys i és molt antic això de aquí no
venimos a hacer política; aquí no venimos a hacer política no
és veritat, és una mentida i a més és una demagògia molt grossa
per la seva part i per tots els polítics que ho facin servir. Vostè
és una responsable política, vostè és una responsable política
triada pels ciutadans d’aquestes illes, i quan es fa sanitat es fa
política, Sra. Consellera, i no és veritat, no pensem el mateix en
sanitat, no pensem el mateix ni l’entenem igual, perquè si fos
així no hi hauria sentit que hi hagués els partits polítics i molt
menys el Parlament de les Illes, i si fos així com vostè diu, que
no hi ha política a l’hora de parlar de sanitat, no faria falta ni
que ens reuníssim a la seu del Parlament. Per tant no pensem el
mateix en temes de sanitat.

Sra. Consellera, vostè té competències en matèria de govern
i el que ha de fer és exercir-les, i no dedicar la seva resposta als
grups que li han fet preguntes concretes, que no ens ha
contestat, com després diré, per dir que vostè va a Madrid i
demana doblers a la ministra, i la ministra no l’escolta i no li vol
donar doblers. Per molt menys que això a nosaltres ens van
acusar de pidolaires, Sra. Consellera, vostès mateixos. Vostè
exerceixi les seves responsabilitats i expliqui als ciutadans de
les Illes Balears què és el que vol fer, com ho vol fer i, en tot
cas, deixi que cadascú faci la seva política i denunciï tot allò que
trobi que no s’està fent en igualtat de condicions, si vostè troba
que és així, però exerceixi la seva responsabilitat. Té
competències, i que jo recordi aquestes competències les va
negociar el Partit Popular a Madrid, i a més ens les va donar
així. Per tant vostè exerceixi les competències que vostès
mateixos no es van donar. 

I una altra cosa li he de dir: tampoc no serviria de res que la
ministra li donés més doblers perquè no és garantia tenir més
doblers, és com es gasten aquests doblers. Nosaltres no estam
d’acord a gastar 140 milions més d’euros a Son Espases i, per
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tant, no només que li donin més doblers invertirà més, sinó en
quines inversions els gastarà i com els gastarà, que era el que
intentàvem fer.

Mirin, vostès passen del blanc al negre en qüestió de dies,
dependent dels resultats electorals. Abans de les eleccions
l’endeutament no era permès en aquesta comunitat autònoma ni
a tota Espanya, i a més allò del dèficit zero va ser eslògan
electoral, i el dia després de les eleccions ja s’hi val, ja podem
demanar, i allò principal és fer inversions. El dia abans es critica
el conseller del pacte de progrés d’Educació per fer cessió de
crèdits per fer escoles, i el dia després vostès fan cessions de
crèdit per fer centres de salut i es queden tan amples, perquè el
canvi de postura política vostès creuen que no els afecta
políticament, i ja els dic que una de les coses que té més
importància políticament és la credibilitat, i vostès en tenen zero
en aquests temes, perquè fan cada dia un discurs diferent.

El pressupost de Son Llàtzer no és un problema, no és un
problema perquè, com que començarem a pagar l’any 2010...
Ah, perfecte; vostès pensen governar aquesta comunitat
autònoma 30 anys?, és això que ens estan dient? Idò sí, idò no
ho tinguin tan clar, sobretot quan els ciutadans descobreixin que
vostès el que fan és desplaçar en el temps la seva responsabilitat
i deixar sense possibilitats de maniobra els pròxims governs que
hi hagi en aquesta comunitat autònoma. 

Les factures sense pagar. Miri, això és un discurs ja, ara sí
que li qualificaré d’una cosa que ara està molt de moda, és un
discurs -deixi’m que inauguri una nova frase- és un discurs
freaky; sap què és? Sí, sí, freaky, un discurs freaky
absolutament; és un discurs que fan els freakies a la televisió...

(Remor de veus)

...sí, Sra. Consellera, els freakies cada dia que diuen: “A mi
no me gusta criticar, pero...”; vostè fa això: “a mi no m’agrada
dir que hi ha factures al calaix però deixi’m dir-li que hi ha
factures al calaix”. Sra. Consellera, fa dos anys i mig que
governa, fins llavors va governar vostè aquesta comunitat
autònoma, vostès i el Partit Popular, i a Madrid feia vuit anys
que governaven. Deixin fer les factures que hi havia als
calaixos, perquè si obríssim els calaixos, si obríssim els
calaixos, Sra. Consellera, hi hauria molts calaixos per obrir i no
sé quantes coses sortirien. Deixi de fer discurs freaky en aquest
sentit.

(Continua la remor de veus)

Pel que a la davalla de les llistes d’espera, jo només les
conec com a usuària, les llistes d’espera, no soc una experta
sanitària, com hi ha en aquesta cambra, que avui m’ha tocat
defensar aquest tema. Sóc més experta, més experta en
pressupostos, però també conec com es gestionen les llistes,
com es gestionen les cues, com es gestionen les llistes d’espera
de qualsevol servei, perquè no és diferent la sanitat del servei de
Correus, que també té gestió de cues. En realitat les cues es
gestionen igual, i li he de dir dues coses que són fonamentals
per a la gestió de cues: la transparència, la transparència, i que
es mesurin igual abans que ara; però en aquest sentit li vull dir
que vostè fa el seu discurs i no em contesta el que jo li he
demanat, que és quina responsabilitat creu que té sobre les

llistes d’espera que va heretar vuit anys de govern del Sr. Aznar
a Madrid, amb responsabilitats sobre aquest tema. No m’ha
contestat; digui’m el que vulgui, vostè té la paraula després que
jo, digui el que vulgui però contesti allò que li demano.

EL SR. PRESIDENT:

Acabi, Sra. Diputada. 

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Això és el que li he demanat.

I després això que 12 milions no li importen si estan o no
estan al pressupost, és molt curiós, perquè és el mateix que diu
el conseller d’Hisenda. Idò si a vostè no li importa si hi ha 12
milions d’euros més o menys en aquest pressupost, ja em dirà
què fem aquí i tots els diputats estudiant l’últim euro que hi ha
apuntat a les partides pressupostàries. Els pressupostos són
importants, i els aprova tot el Parlament, qui vol els aprova i qui
vol els vota en contra, però en qualsevol cas un cop aprovats són
de tots els ciutadans de les Illes i d’obligat compliment pel
Govern de les Illes.

Llavors vostè no m’ha contestat: hi són o no hi són, els 12
milions? Quan el conseller d’Hisenda va presentar aquests
pressupostos i va dir “aquí hi ha 12 milions d’euros que van
destinats a sanitat”, hi són o no hi eren?, perquè si hi eren vostès
mateixos hauran de fer una esmena per treure’ls, no?, ja després
del que ha dit, i si no hi són en tindrà més o en tindrà menys,
però hi ha 12 milions dels cotxes aquí? Sí o no?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Garcia Querol, ha d’acabar que du molt sobrepassat el
seu temps.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

I li he de dir una cosa... Ja acab, ja acab. Li he de dir una
cosa: sí que importa perquè no és el mateix que els doblers
siguin finalistes que no ho siguin, no és el mateix que a vostè li
donin 1 milió d’euros per gastar en una cosa o que no l’hi donin,
perquè canvien de lloc i es destinen a altres coses. Per tant
digui’m en aquest sentit si estan dient altre cop la veritat o no la
diuen, o si efectivament és veritat el que vostè diu: “A mi m’és
igual perquè no m’importa si hi estan com si no hi estan”.

I per últim pel que fa a consum, miri, vostè diu que jo no li
he fet cas. Escolti, vostè no m’ha escoltat el que jo li he dit. Jo
li he dit que fa 25 anys que els ajuntaments de tota Espanya,
inclosos els de les Balears, fan política de consum, 25 anys, i els
ajuntaments no fan política de consum des que vostè ha arribat
a la conselleria, és independent de vostè. Els ajuntaments ho han
fet perquè sentien la responsabilitat sobre els seus ciutadans, fa
25 anys que els ajuntaments, o alguns, no tots però alguns, fan
polítiques de consum. Jo li he demanat quant doblers hi
destinarà i com els gastarà, es farà una convocatòria pública
perquè hi pugui accedir tothom en igualtat de condicions?, o es
repartirà a la carta? És molt senzilla la pregunta. Me la podria
contestar, per favor?
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Garcia Querol. Sra. Consellera té la
paraula per contestar.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Mascaró, estic d’acord que
potser no són hores d’entrar a segons quines qüestions, però
com que jo estic acostumada a entrar en segons quines qüestions
fins més tard, em permetrà que l’enredi un poquet més la
comissió contestant a la portaveu del Partit Socialista.

Començaré per allò darrer. Polítiques de consum els
ajuntaments, qualcun, en feia, pot ser que sí, però n’hi ha molts
que no feien res perquè en aquests moments nosaltres ho estam
detectant. No es feia res. De fet la gent, per posar una
reclamació, havia d’anar a Palma a molts de llocs. És més,
també li diré una altra cosa: jo crec que és un bon servei, que no
entenc una mica la crítica; és que no l’entenc, no l’entenc, si
nosaltres acostam l’administració de consum al ciutadà i a més
a un cost ridícul, mínim, idò benvinguda sigui aquesta
iniciativa, no? No m’aplaudeixi però com a mínim no em
critiqui una cosa que jo crec que evidentment beneficia els
ciutadans. I no he de fer cap concurs: s’ha ofert a tots els
ajuntaments de les Illes Balears, a tots; n’hi ha que han dit que
sí i n’hi ha que han dit que no, i a més hem firmat convenis amb
colors polítics diferents, no només amb ajuntaments del Partit
Popular. Per tant jo crec que hi ha un acolliment important
davant aquesta iniciativa, i sincerament jo supòs que sortirà
endavant perquè és una bona iniciativa que està posant en marxa
la Direcció General de Consum, la directora general de Consum,
que implica un esforç personal perquè ha d’anar passejant-se
pels ajuntaments, però per a això estam i així es farà, i tots
aquells que ho vulguin fer es farà. Nosaltres no feim concurs per
deixar uns fora i uns a dins, no; tots els ajuntaments que vulguin
s’acolliran i tendran la colAlaboració d’aquesta conselleria per
dur-ho endavant en qualsevol sentit, qualsevol despesa que
origini aquesta circumstància.

Entrant en sanitat, vegem. 63 milions són els que hem
aconseguit gràcies a aquest magnífic, “supermegamagnífico”
acuerdo de la conferencia de presidentes del Sr. Rodríguez
Zapatero, que no ens serveixen ni per a pipes; li ho he dit mil
vegades: 63 milions són aquests doblers que vendran de més per
una sèrie de conceptes a través de l’Estat, però l’increment
lògicament no respon només a aquests 63 milions, després hi ha
unes variables que s’actualitzen en funció del pressupost, no sé
si ara..., no sé si és l’IPC o no sé quina variable és en aquest
moment, però que actualitzen els pressuposts i per això passa de
les 121 a les 196, que són més d’aquests 63 perquè hi ha alguna
cosa més, però els 63 milions són els que ens varen venir
d’aquella pompa que es va preparar a Madrid amb el president
del Govern de l’Estat, el Sr. Rodríguez Zapatero, que pareixia
que ens havia de solucionar el tema del finançament sanitari, i
que Balears va “ningunear”, “ningunear”; va reconèixer la
insularitat, benvinguda sigui, però llevat d’això no ens va donar
res. Es va fer per beneficiar determinades comunitats autònomes
i ho podem dir ben clar, perquè és evident. Per tant no sé què
em ve a dir vostè. 

A més, siguin 721, siguin 796, sigui el que sigui, no arriben
als 1.031 que destina aquest govern a la sanitat. Vostè en el que
s’ha de fixar és en això: què gasta aquest govern de les Illes
Balears per a la sanitat dels nostres ciutadans. 1.031 milions
d’euros. Vénen tots de l’Estat? No, no, és que aquest govern
posa 200 milions més. A posta li dic que a mi no em preocupen
12 milions de l’autotaxa, és que no em preocupen. A mi el que
em preocupa és que en el meu pressupost tengui un pressupost
suficient per dur a terme la meva responsabilitat. No només
me’n posen 12, me’n posen 200. Jo lògicament callaré, no sigui
que em llevin els 200, està claríssim. Per tant fixi’s vostè en el
fet que sigui quina sigui la quantitat que destina l’Estat no
arribarà mai a aquests 1.031 que hi destina el Govern de les Illes
Balears, i que li dic que estic ben contenta, perquè a mi el
president i el meu conseller d’Hisenda m’haguessin pogut dir
“et queden amb els 800 milions d’euros -no arriben- que vénen
de l’Estat per gestionar la sanitat i ja t’espavilaràs”, però no és
així. Han fet una aposta per la sanitat i han destinat 200 milions
d’euros més a la sanitat, destinen 200 euros més per cada
ciutadà de les Illes Balears per a la sanitat del que realment ens
finança el Govern central, on estan gestionant els seus
companys. Jo crec que estaria més preocupa per això, perquè no
ens han reconegut l’increment de població, que per qualsevol
altra cosa, i no ens l’han reconegut perquè les comunitats que
creixem no som precisament del Partit Socialista o de partits
que fan xantatge en aquest moment al Govern.

(Remor de veus)

El pacte per la salut. Jo què vol que li digui?, està clar que
així no podem arribar mai a un pacte per la salut, és una mica
ridícul, però jo només he dit avui que pos la meva disposició, i
vostè ve aquí pràcticament a insultar. Miri, vostè diu que ha
vengut sempre la mateixa persona; jo li puc anomenar fins i tot
quatre persones que han vengut a aquestes sessions on es
negociava el pacte per la salut, que aquesta consellera mai no va
fer públiques, mai, i on s’han aconseguit acords importants
perquè, per exemple, la reglamentació del Consell Balear de
Salut va sortir a través d’un pacte d’aquests grups polítics. La
Sra. Mascaró hi era. La reglamentació del defensor de l’usuari
també va sortir a través de la incorporació de les alAlegacions
d’aquests grups polítics. Jo el que li dic és que hi ha qüestions
amb les quals podem arribar a tenir acords. 

Lògicament vostè i jo no pensam igual me diu. Home, no, hi
ha coses en què no pensam igual, vostès s’estimen més tenir
llista d’espera en lloc de concertar amb la privada i jo no, jo
m’estim més concertar amb la privada en lloc de tenir llista
d’espera; vostès s’estimen tenir llits supletoris a les habitacions
de l’Hospital de Son Dureta, las famosas camas x, i jo m’estim
més fer el que hem fet per primera vegada en la història la
campanya passada, derivar aquests pacients que volen a la
sanitat privada perquè no hagin d’estar a un llit supletori a
l’Hospital de Son Dureta, des d’aquest punt de vista no pensam
igual.

Però estic segura que vostè i jo pensam igual en què volem
garantir un temps màxim d’espera als ciutadans, per exemple,
com a màxim per a una intervenció quirúrgica; com ho facem
ja dependrà de cada gestor, vostès com ho faran? Doncs a través
de pagar peonades; jo? Pagaré peonades les mínimes i tal
vegada derivaré, perquè el cost és menor en moltes ocasions i
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per tant, com que tenc pocs recursos, cerc l’eficiència. És igual
com arribem, l’important és aconseguir grans objectius, com per
exemple la llista d’espera. Hi podem arribar, hi podem arribar,
si vostès no volen, no volen, que puc tenir responsabilitat, clar
que tenc responsabilitat, tal vegada puc fer més, clar que puc fer
més, però jo avui aquí he vengut a dir-los que pos la meva
disposició per reprendre aquest pacte, no és la primera vegada
que ho dic, ho he dit moltes vegades a títol personal als
responsables polítics sanitaris.

Però en qualsevol cas, lògicament, dos no s’entenen si un no
vol, i per tant, si això no és possible, doncs no serà possible. Jo
li dic que, a més hi ha un comunicat de premsa, perquè record
que ha quedat per escrit, era condició no negociable fer la
reforma de l’hospital de Son Dureta per arribar a un pacte per la
salut; jo li dic, el programa electoral del Partit Popular duia fer
un nou hospital i si vostès posen com a condició no negociable,
el que volen es guanyar les eleccions a través d’això. Vull dir,
està claríssim, però en qualsevol cas jo és que no me vull
enfadar en aquest tema, pos la meva disposició i estic oberta i
quan vostès no posin aquestes condicions no negociables
podrem començar a reprendre les negociacions com estaven, en
que, a més, hi havia temes molt avançats, hi havia una llista de
vint temes en els quals teníem molt d’acord. Però bé, en
qualsevol cas, queda damunt la taula i, si vostès volen, ho
podem reprendre.

Per cert, l’hospital de Son Dureta ni costa 140 milions més
ni du un retard de quatre o cinc anys com vostès diuen, no, no,
...

(Remor de veus)

... ja ho he explicat, el que passa és que si no me volen
escoltar és un altre tema. Mirin, l’hospital de Son Dureta costa,
li dic de memòria, entre 20 i 30 milions d’euros més que el
projecte de reforma. És ver, és ver, té coses que no tenia la
reforma, com un heliport, el soterrament dels pàrquings, un
edifici d’investigació, una àrea d’urgències molt més àmplia,
etcètera. A més, hem hagut de prendre mesures per preservar
l’entorn, que ho hem fet, Sra. Mascaró, ho hem fet. Però en
qualsevol cas, costa aquests doblers més, i li dic perquè són els
números que hi ha i que es poden justificar en qualsevol
moment.

I quant al temps, bé, i per cert, damunt el pressupost inicial
de la reforma, perquè jo, sí puc contar l’experiència de
l’hospital de Cantàbria, de l’hospital de Valdecillas, que han fet
un pla director, no, no, no se’n riguin, estan fent un pla director,
estan fent una reforma integral de l’hospital i duen 42 milions
d’euros més damunt el pressupostat i cinc anys de retard damunt
l’inicialment previst. Tenim una experiència, però en qualsevol
cas, jo els ho repetesc per si encara no han arribat a agafar el
missatge, ni costa 140 milions més l’hospital de Son Dureta
nou, ni du retard en la seva execució, probablement estigui fet
abans de què hagués acabat la reforma i amb molt menys
problemes, i si no ho demanin als professionals.

Jo entenc que vostès es posin en contra, perquè no poden
percebre, no poden sofrir que aquest Govern dugui endavant
aquesta nova infraestructura, que fa molt de temps que està
pendent, però en qualsevol cas es durà endavant, s’ha licitat.

Nosaltres veurem si no hi ha cap problema, perquè ara hem
d’estar a l’espera de si hi ha licitadors que puguin començar les
obres abans de l’estiu que ve i amb quatre anys estiguin fetes
aquestes obres.

Bé, la veritat, això de freaky m’estim més no contestar-ho,
sincerament, jo, com que no veig aquests programes
sincerament no sé exactament a què es refereix vostè, veig que
li agrada molt i que probablement podria fer un màster damunt
d’aquestes actituds.

(Remor de veus)

Jo ni sé el que és ni m’ha paregut una cosa massa positiva
com per haver d’entrar a una comissió del Parlament de les Illes
Balears.

Llista d’espera, què volen que els digui, llista d’espera. Tal
vegada vostès maquillaven, aquí no maquillam i més
transparència de la que hi haurà quan estigui aprovat el decret
de demora, no, ara hi ha transparència perquè sap què feim ara?
Cada tres mesos penjam les dades de llistes d’espera a la pàgina
web de la conselleria. Sap què va fer aquesta consellera a la
legislatura passada? Va haver d’anar a presentar a la Conselleria
de Salut no sé quantes instàncies perquè no me varen voler
contestar les dades de llista d’espera, per tant de transparència
no en parlem. Perquè aquesta consellera, sempre que vostès han
demanat preguntes parlamentàries sobre llista d’espera, els he
contestat, perquè no tenc res a amagar. En canvi a la legislatura
passada encara no me les han donat, òbviament no me les han
donat encara, però és que no les vaig aconseguir. Per tant, hi ha
transparència i a més es reafirmarà aquesta transparència perquè
aprovarem un decret, amb un registre d’usuaris en llista
d’espera, i que, per tant, sabran en cada moment en quina
situació estaven.

En definitiva, i per acabar, perquè jo crec que sí que ja és
hora d’anar a dinar, aquest govern destinarà 1.031 milions a la
sanitat de les nostres illes, la primera vegada que es destinen
tants de doblers a la nostra sanitat, jo crec que demostra, i
repetesc, una voluntat per millorar la nostra sanitat, i des
d’aquest punt de vista aquesta consellera, la responsable de
sanitat en aquests moments, estic satisfeta, perquè amb aquest
equip de feina podrem avançar en els objectius que els he
intentat plasmar en aquesta compareixença. I continuarem fent
les infraestructures per renovar la xarxa sanitària a nivell
d’infraestructures de les nostres illes; continuarem fent feina en
llista d’espera, perquè no és un tema per fer autobombo, com
vostè deia, sinó que és un tema en el qual hem de fer feina cada
dia; continuarem amb les noves prestacions, totes aquelles que
els he esmentat i que fa només dos anys no estaven a la nostra
comunitat autònoma.

I en qualsevol cas, els convidam a venir de la mà amb
nosaltres en aquestes actuacions i li reiter i no me fa vergonya
reiterar-ho, però, en qualsevol cas, aquests seran els objectius
d’aquesta conselleria i esperam que durant el 2006 tots aquests
projectes i els que no he tengut temps d’esmentar es puguin
veure reflectits amb una millora del Servei de Salut de les Illes
Balears i, en definitiva, amb una millora de la salut dels nostres
ciutadans.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I esgotat el debat, només em
queda agrair la presència de l’Hble. Consellera i dels alts
càrrecs que l’han acompanyada en aquesta sessió, i a tots vostès
per la seva colAlaboració.

I no havent-hi més assumptes, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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