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EL SR. PRESIDENT:
Començam aquesta sessió de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts. En primer lloc, substitucions.
LA SRA. LÓPEZ I OLEO:
Gràcies, Sr. President. Maria Anna López Oleo substitueix
Diego Guasch.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, president. Miquel Munar substitueix Francesc
Molina.
LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:
Gràcies, president. Joana Lluïsa Mascaró substitueix Antoni
Alorda, i si m’ho permet, he de demanar disculpes perquè
segurament me n’aniré abans que acabi la comissió perquè hi
ha una altra reunió en aquesta cambra a la qual també he
d’assistir. Per tant no es pensin que sigui una desconsideració
cap a la consellera, però ja llegirem en tot cas el Diari de
Sessions amb molta atenció. Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies. Sí?
LA SRA. SALOM I SOLER:
Aina Salom substitueix Andreu Crespí.
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 2007 (RGE núm. 8953/06).
EL SR. PRESIDENT:
Passam, idò, a la compareixença de l’Hble. Sra. Consellera
de Salut i Consum per tal d’explicar els pressuposts de la seva
conselleria per a l’any 2007. Assisteix l’Hble. Sra. Consellera
de Salut i Consum, Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer,
acompanyada dels següents alts càrrecs: Sra. Lucía Matías
Bermejo, secretària general; IlAlm. Sr. Antoni Pallicer Orzaez,
director general de Salut Pública i Participació; IlAlma. Sra.
Manuela Meseguer Barrios, directora general de Consum;
IlAlm. Sr. Jaume Orfila Timoner, director general d’Avaluació
i Acreditació; IlAlm. Sr. Josep Corcoll Reixach, director general
de Planificació i Finançament; IlAlma. Sra. Francisca Gili
Nebot, directora general de Farmàcia; Sr. Sergio Bertrán
Alonso, director gerent del Servei de Salut de les Illes Balears;
Sr. Rafael Romero Ferrer, gerent de GESMA; Sra. Antònia
Estarellas Torrens, cap de gabinet; i Sr. Juan Guijarro, director
econòmic financer del Servei de Salut.
Siguin tots benvinguts a aquesta sessió i té la paraula en
primer lloc la Sra. Consellera sense limitació de temps per fer
l’explicació del seu pressupost.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc en aquesta comissió de pressuposts per tal
d’explicar els darrers pressuposts de la Conselleria de Salut i
Consum d’aquesta legislatura, el pressupost per a l’any 2007,
i he de dir amb molta de satisfacció que són els millors
pressuposts sanitaris que ha tengut mai aquesta comunitat
autònoma pel que fa referència a la despesa que dirigirem a
finançar la despesa -valgui la redundància- en salut. Són els
millors pressuposts sanitaris de les Illes Balears i que pugen a
un import concret de 1.088.677.000 euros, la qual cosa suposa
un increment d’un 5,5% respecte del pressupost que va aprovar
aquest parlament per a l’any 2006. Per segon any superam la
xifra de 1.000 milions d’euros, la qual cosa crec que és una
qüestió molt positiva i que demostra l’interès d’aquest govern
per destinar els recursos públics a millorar la salut dels nostres
ciutadans.
L’aportació dels pressuposts autonòmics a la Conselleria de
Salut i Consum també hem de remarcar que ha crescut un 60%
entre els anys 2003 i 2007. Recordem que l’any 2003 el
pressupost de Salut eren 680 milions d’euros. Ara aprovarem,
si tot va bé aquest parlament aprovarà un pressupost per a l’any
2007, com els he dit, de 1.088 milions d’euros. Tornam estar,
senyores i senyors diputats, davant d’una mostra innegable de
l’impuls de la sanitat pública de les Illes Balears.
Malauradament també he de fer un petit incís quan parlam
de les xifres de pressupost. Com ja és un costum, per al 2007
el Govern de les Illes Balears haurà de fer un sobreesforç
pressupostari. D’altra manera els ciutadans de la comunitat
autònoma no podrien disposar d’una despesa sanitària a
l’alçada del que es mereixen, perquè hem de dir que l’aportació
als pressuposts sanitaris del Govern central arriba a una
quantitat de 909 milions d’euros, i queda una despesa per
habitant de 886 euros per persona, que lògicament ens situa a
un nivell molt inferior del que és la mitjana nacional. Per això
el Govern de les Illes Balears, i ho vull agrair molt
especialment al president de la comunitat autònoma i al
conseller d’Hisenda, una vegada més es veu obligat a fer una
aportació extraordinària que en aquest cas és de 146 milions
d’euros, i d’aquesta manera podem situar la despesa per
habitant a la mitja nacional; d’aquesta manera passam de 886
euros per habitant a 1.029 euros per habitant. Això sí que ens
situa a la mitjana estatal, com dic gràcies a un esforç del
Govern de les Illes Balears i d’un impuls de les polítiques
sanitàries per part del president de la comunitat autònoma.
És a dir, que el Govern autonòmic ha d’aportar al voltant
del 14% de la despesa sanitària real, quan realment això no
hauria de ser així. La situació és injusta perquè el Govern
central, tot i que per darrere ho reconeix, continua sense
reconèixer formalment l’increment extraordinari de població
que ha tengut la nostra comunitat autònoma. No oblidem les
darreres xifres o nombre de targetes sanitàries: a dia d’avui
disposam d’1.025.000 targetes sanitàries, 1.025.000 persones
tributàries d’aquests serveis sanitaris, que és un 12% més que
l’any 2003. Per illes a Mallorca n’hi ha 803.000, a Menorca
92.000 i a Eivissa 122.000, en nombres rodons, i a Formentera
7.000 persones.
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Els pressuposts que ara detallaré han de servir perquè l’any
2007 sigui el de la culminació dels projectes que marquen -i ho
dic amb molta satisfacció- un abans i un després en la política
sanitària d’aquesta comunitat, dels quals es beneficiaran tant
aquestes 1.025.000 targetes sanitàries, a més de totes les
persones que afortunadament ens visiten cada any, com els
professionals que fan feina a la sanitat pública.
Començaré pel Servei de Salut. El Servei de Salut destina
1.600.180.000 euros a cobrir les despeses o les necessitats
sanitàries de la població balear, la qual cosa representa, com
deia abans, un 5,5% respecte al pressupost que maneja
enguany. Per la seva banda les direccions generals de
Planificació i Finançament, Salut Pública i Participació,
Farmàcia, Consum, Avaluació i Acreditació i Secretaria
General comptaran amb 28,5 milions d’euros, amb un
increment del 7% respecte al pressupost de l’any passat.
I com deia començaré amb el pressupost del Servei de
Salut, en el qual destaca, com una qüestió principal i històrica
a la nostra comunitat autònoma, el gran esforç que s’ha fet en
infraestructures sanitàries. Durant l’any 2007 la sanitat balear
serà protagonista d’un fet històric: s’obriran tres nous hospitals
que estan programats per als principis de l’any 2007; s’obrirà
Inca, s’obrirà..., perdó, l’Hospital Comarcal d’Inca, s’obrirà
l’Hospital Mateu Orfila de Menorca i s’obrirà també l’Hospital
de Formentera. Però, a més, també s’obriran 16 centres
sanitaris nous que beneficiaran centenars de milers d’habitants
de la nostra comunitat autònoma.
Hem parlat i molt d’aquests tres nous hospitals, jo sé que a
determinats membres de l’oposició, i probablement ho tornaran
repetir avui, els sap greu que jo repeteixi tant que obrirem tres
nous hospitals. Però és que no podem oblidar que és un fet
històric per a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que
a més incorporaran una millora molt important en el que és
l’atenció sanitària als ciutadans tant de la comarca d’Inca, com
de Menorca, com, i sobretot, als ciutadans de l’illa de
Formentera. La posada en marxa d’aquests tres nous hospitals
millorarà l’assistència que reben devers 225.000 persones, amb
una inversió conjunta de 134 milions d’euros.
I, d’altra banda, es posaran en marxa l’any 2007 23
actuacions que hem desenvolupat a l’àmbit d’atenció primària:
serien els 16 centres de salut nous que els he comentat, que
serien Felanitx, Andratx, Bendinat, Fornalutx, Caimari,
Palmanova, Porto Cristo, Valldemossa, Maria de la Salut,
Galatzó, Sant Agustí, el Terreno, Aragó i Es Molinar -això a
Mallorca-, més Canal Salat a Menorca i el centre de salut de
Vila a Eivissa; a més de 7 grans reformes operades a distints
centres de salut que són Can Picafort, Badies, Muntanya, Pere
Garau, Son Gotleu, Establiments i Sant Jordi a Palma. Però a
més d’estar concloses aquestes actuacions, aquests 16 nous
centres de salut i aquestes 7 grans reformes a distints centres de
primària, en el 2007 també es posaran en marxa, s’iniciaran les
obres d’11 centres sanitaris més: a Mallorca Cala d’Or, Escola
Graduada, Can Pastilla, So n’Amonda a Inca, Son Roca, Son
Servera i Ariany; a Menorca Es Castell i a Eivissa Sant Antoni,
Sant Josep i Sant Jordi.
Com veuen és un pla molt ambiciós, i esperam que pugui
cobrir les necessitats dels ciutadans, tot i que òbviament el Pla
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d’infraestructures és dinàmic i està obert per rebre qualsevol
necessitat en aquest sentit.
Tampoc no ens podem oblidar a l’hora de parlar de les
inversions de la segona fase del centre d’investigació de la
Fundació Caubet CIMERA, centre internacional d’investigació
en medicina respiratòria que vàrem inaugurar ara fa pocs dies
i que té una ambició molt important a nivell no només nacional
sinó internacional en un camp que en aquests moments està
inexplorat a tota Europa.
A Menorca l’any 2007 constituirà una etapa clau dins la
dinàmica sanitària marcada per l’entrada en funcionament de
l’Hospital Mateu Orfila. I, com deia, el pròxim mes de gener
esperam que es pugui produir a Formentera una fita històrica:
l’entrada en funcionament del primer hospital de l’illa;
comptarà amb un centenar de treballadors propis, perquè hem
optat per dotar-lo de plantilla pròpia, que oferiran als habitants
de Formentera més d’una vintena d’especialitats. La seva
posada en marxa, com sempre i com passarà també amb
l’Hospital d’Inca com a nou recurs sanitari, serà gradual, i per
primera vegada amb l’obertura d’aquest hospital els pacients
d’Eivissa podran estalviar-se haver de desplaçar-se fins...,
perdó, els pacients de Formentera podran estalviar-se haver de
desplaçar-se fins a Eivissa per rebre l’atenció sanitària que han
de menester.
També, òbviament, no ens limitam a contemplar en aquest
pressupost les noves infraestructures o aquests tres nous
hospitals i 16 centres sanitaris, a més de les 7 reformes; també
tenim molta cura a millorar els hospitals actuals i a millorar les
seves instalAlacions per tal que puguin continuar oferint la
mateixa qualitat a tots els ciutadans. A l’Hospital de Manacor
podem destacar, per exemple, l’obertura, les inversions per a
l’obertura del nou hospital de dia psiquiàtric, o la reforma del
quiròfan número 6 i també de diversos gabinets mèdics, amb un
import d’1,9 milions d’euros. A Son Llàtzer, per exemple,
s’ampliarà i es remodelarà l’àrea de consultes externes i se
separaran les urgències pediàtriques de les urgències d’adults
i, a més, s’ampliarà la zona del despertar quirúrgic.
Tampoc no ens oblidam de les inversions a realitzar en els
nostres recursos sociosanitaris; estic parlant de GESMA, que
és l’empresa pública encarregada de gestionar els hospitals
sociosanitaris de Mallorca: l’Hospital Psiquiàtric, l’Hospital
Joan March i l’Hospital General, on s’ha fet un important
esforç ja per millorar les seves infraestructures i es continuarà
fent; per a l’any 2007 GESMA augmentarà les seves inversions
un 20% en relació a enguany fins arribar a 1,2 milions d’euros.
En total en l’acabar aquesta legislatura a GESMA, en els tres
hospitals sociosanitaris de Mallorca, s’hauran invertit
aproximadament 5 milions d’euros en la reforma d’aquests tres
hospitals. En l’actualitat s’acaba d’enllestir un nou pavelló de
mitja estada i a més s’ha adaptat un altre pavelló per a pacients
de llarga estada a l’Hospital Psiquiàtric. Ambdues actuacions
superen el milió d’euros.
Del Joan March què els he dir? En el Joan March feia molts
d’anys que no s’invertia un euro en la seva remodelació, tot i
que rebia uns pacients que havien de passar molt de temps
ingressats en aquest hospital. S’ha fet una remodelació
pràcticament integral de les seves instalAlacions, tot i que
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queden pendents unes plantes també per rehabilitar, i a més
també s’ha fet una àrea de rehabilitació realment magnífica, on
hi ha fins i tot un espai per a aquelles persones que no poden
conviure i que han d’estar aïllades, i a més també s’ha posat en
marxa la unitat de desintoxicació alcohòlica, l’única que
existeix a un centre públic de tota la comunitat autònoma.
L’Hospital General en aquests moments té en procés la reforma
integral d’una planta i a més s’ha obert un hospital de dia i una
nova àrea de rehabilitació. S’ha reformat una part de les
façanes i a més s’ha millorat l’àrea d’admissions.
Un total, també, i sortint del que són les inversions en els
hospitals actuals de Mallorca i fent un bot cap a Eivissa, podem
dir que també està prevista una partida de 3,5 milions d’euros
per tal de poder dur endavant la reforma del bloc quirúrgic a
l’Hospital de Can Misses. Jo crec que és una obra molt
important que se sumarà a la reforma de pediatria i de diàlisi;
ja està licitada en el butlletí oficial i, per tant, adjudicarem de
manera immediata la seva execució i la posarem en marxa però,
com dic, en aquest pressupost per a l’any que ve hi ha una
partida de 3,5 milions d’euros.
Però a la conselleria no ens limitam a dur un esforç
important quant a inversions, que és molt important, atès que
teníem un dèficit important en infraestructura sanitària, tant per
renovar una sèrie d’hospitals que ja havien fet el 50 aniversari,
com per millorar els actuals. Però també ens preocupa i molt i
estam fent una feina intensa per millorar els serveis i la qualitat
que reben els ciutadans una vegada estan en funcionament
aquestes infraestructures, i estic parlant, i principalment en vull
parlar perquè és una qüestió a la qual hem dedicat temps i
recursos i, a més, he d’agrair tot l’esforç que han tengut els
professionals de la comunitat autònoma, estic parlant de
resultats obtinguts en llista d’espera. Tots els indicadors de
llista d’espera d’intervencions quirúrgiques i consultes han
millorat, a pesar que la població de les Illes Balears ha crescut
en més de 100.000 persones des de l’any 2003. En aquest sentit
l’any 2006 ha estat un any històric per a les llistes d’espera de
la comunitat autònoma de les Illes Balears; l’entrada en
funcionament el passat mes de setembre del Decret de garantia
de demores ha significat la materialització d’un compromís que
vàrem adquirir des del primer de govern: que cap pacient no
hagués d’esperar més de sis mesos o 180 dies una intervenció
quirúrgica. Tenc la satisfacció de poder dir que el mateix dia
que entrava en vigor aquest decret aprovat pel Consell de
Govern ja feia molt de temps que cap pacient no esperava més
de 180 dies una intervenció quirúrgica; però amb l’aprovació
d’aquest decret hem incorporat un dret més als pacients dins el
sistema jurídic.
Tenguin en compte, senyors diputats, l’esforç que hem fet
en aquest sentit. Quan vàrem arribar a la Conselleria de Salut
aquesta consellera i tot el seu equip ens vàrem trobar que hi
havia més de 800 persones que feia més de sis mesos que
esperaven una intervenció. Ens vàrem posar mans a la feina i
podem afirmar que a dia d’avui no n’hi ha cap que esperi més
de 180 dies. I perquè ho entenguin del tot bé, senyores i
senyors diputats, els parlaré, si m’ho permeten, de xifres
globals: el mes d’agost del 2003 12.729 pacients esperaven una
intervenció quirúrgica; a final del mes d’agost d’enguany eren
quasi 9.500, la qual cosa significa una reducció de la llista
d’espera global de més d’un 25%. Però és que, a part de reduir

el nombre total de persones que esperaven una intervenció,
també s’ha disminuït el temps d’espera. No només s’ha acabat
amb les esperes de més de sis mesos; els puc afirmar que avui
gairebé el 80% dels pacients són operats abans de tres mesos,
és a dir, vuit de cada deu pacients que a la comunitat autònoma
estan esperant per ser operats, són operats abans de tres mesos.
L’any 2007 el Decret de garantia començarà la seva
aplicació també per a les consultes amb l’especialista i les
proves diagnòstiques. En ambdós casos el Govern s’ha
compromès al fet que cap pacient esperi més de 60 dies. Però
també els puc dir que en aquest cas la gestió del Govern abans
de l’entrada en vigor d’aquest decret ha donat bons resultats. El
desembre del 2003 hi havia 48.000 persones que esperaven una
consulta amb l’especialista; el passat mes de setembre
esperaven no arriben a 29.500 persones. És una reducció que,
si en el cas de la llista d’espera quirúrgica era més d’un 25%,
en el cas de la llista d’espera per la consulta amb l’especialista
estam parlant d’una reducció del 40%, i el temps d’espera ha
passat de ser de 49,8 dies de mitja a 29,4 dies, 20 dies menys
de demora mitja. Jo crec que poques comunitats autònomes
tenen uns indicadors tan positius en llista d’espera com les Illes
Balears. De fet els contaré una anècdota: jo dilluns era a
Madrid a unes jornades de sanitat que hi havia amb altres
consellers, i els puc dir que hi va haver un conseller, que és el
que encapçala els millors resultats de llista d’espera, que és
Castella-La Manxa, perquè a més té moltes derivacions, que em
va donar l’enhorabona perquè efectivament havíem davallat
molt i li havia sorprès molt la davallada en llistes d’espera que
havíem realitzat. Per tant són dades que no només maneja
aquesta comunitat autònoma sinó que ens hem situat a un lloc
molt important i molt positiu respecte al Sistema Nacional de
Salut.
Els podria explicar com ho hem fet, però en tot cas, si els
interessa, hi entrarem en el torn de rèplica. El que sí vull afegir
respecte a aquesta qüestió és que, derivada de l’aplicació del
Decret de llista, perdó, del Decret de garantia de demora,
dedicam una partida en aquest pressupost per a l’any 2007 de
3 milions d’euros. Tot i així també he de dir que esperam que
la Conselleria de Salut pugui assumir la demanda d’assistència
que tenguin els nostres ciutadans i que la utilització d’aquesta
garantia i la derivació a recursos privats sigui pràcticament
residual, però no obstant això volem tenir aquesta partida
perquè volem garantir, i a més així està fet per decret, a tots els
ciutadans que no esperaran més de 180 dies per una intervenció
ni més de dos mesos per una consulta o una prova diagnòstica.
Però no només ens hem fixat amb la llista d’espera, que ha
estat una actuació realment important i, repetesc, vull agrair
l’esforç dels professionals en el sistema sanitari públic; també
ens hem dedicat durant aquests anys, i volem continuar amb la
seva implantació l’any 2007, a introduir noves prestacions i
nous serveis assistencials i millores assistencials, perquè a més
he de dir que l’any 2007 crec que serà un any de desafiaments
i d’extensió de beneficis als usuaris. Els desafiaments aniran a
càrrec, per exemple -i els citaré simplement els que jo crec que
són més importants-, de la completa implantació d’una qüestió
que és un poc tècnica però que és molt important i pionera a la
nostra comunitat autònoma, i és, com els deia, la implantació
del teleictus. Aquest sistema de telemedicina, un recurs que a
més derivat de la nostra insularitat ens dóna molts de beneficis
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per als usuaris i que, com els deia, és pioner a tot l’Estat i
pràcticament també a la resta del món, ha començat a funcionar
amb èxit fa poc temps a la nostra comunitat autònoma; segons
estimacions del servei de neurologia de Son Dureta el teleictus
permetrà que durant l’any 2007 entre 20 i 30 persones
afectades per un infart cerebral puguin ser ateses des de
qualsevol hospital públic de la nostra comunitat sense haver de
ser traslladats a la unitat d’ictus de l’Hospital de Son Dureta.
Això és una millora assistencial que afectarà especialment els
ciutadans de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera. Té un
cost pràcticament petit perquè en qualsevol cas es tracta
d’aprofitar les noves tecnologies, els recursos que ja tenim però
que sense cap dubte té un benefici infinit per als nostres
usuaris.
Un altre apartat similar serà la consolidació de la fibrinòlisi
hospitalària, que efectivament és un apartat un poc tècnic, que
els metges són els que ho saben pronunciar, però que en
qualsevol cas també està dirigida en aquest cas als pacients que
han patit un infart agut de miocardi i a reduir o augmentar,
millor dit, les seves possibilitats de supervivència. Aquesta
fibrinòlisi extrahospitalària ja s’ha aplicat a 26 pacients a les
Illes Balears, i s’ha posat en marxa principalment des de la
Gerència del 061 de tal manera que ha pogut salvar vides a un
moment determinat. També relacionat amb la salut
cardiovascular es troba el tractament de l’hemodinàmia; durant
els 10 primers mesos d’enguany 128 pacients d’Eivissa no
s’han hagut de traslladar a Mallorca per rebre aquesta
assistència gràcies a un acord, a un concert assolit amb la
policlínica Nuestra Señora del Rosario de l’illa d’Eivissa; el
cost d’aquesta actuació l’any 2007 assolirà els 517.000 euros,
però en qualsevol cas respon a la voluntat d’aquest govern
d’acostar cada vegada més la sanitat als ciutadà.
I per últim, dins l’apartat de la lluita contra el risc
cardiovascular, també destaca el control de l’anticoagulació
sanguínia als centres de salut, el que comunament coneixem
com el Sintron; a dia d’avui ja s’ha incorporat a tots els centres
d’atenció primària la possibilitat de realitzar aquesta prova.
Abans aquestes persones, normalment persones majors,
s’havien de desplaçar a l’hospital per tal de poder practicar-se
aquest control; per posar un exemple, una persona de Caimari,
una persona major de Caimari, s’havia de traslladar de manera
periòdica l’Hospital de Son Dureta per fer-se aquesta prova; a
partir d’ara basta que es desplaci al seu centre de salut per tal
de poder realitzar aquest control que és tan important per a
determinades persones.
I deixant allò que és la lluita contra el risc cardiovascular,
també tenim altres incorporacions molt importants. Avui mateix
venim del centre de salut d’Inca, on s’ha incorporat el primer
espiròmetre emmarcat dins el Pla d’asma infantil aprovar a la
nostra comunitat autònoma. Els he de dir que és una iniciativa
també pionera a tot l’Estat i es tracta que, a través de la
colAlaboració amb un laboratori, el laboratori GlaxoSmithKline,
podrem fer qüestions tan importants com incorporar 30
espiròmetres a tots els centres de salut de la nostra comunitat
autònoma per tal que es pugui dur el control i es pugui fer una
detecció precoç de l’asma infantil en els centres de salut i per
tal d’evitar també els desplaçaments dels infants als hospitals
per fer-se aquesta prova; però també ens permetrà, a part
d’enllestir un ambiciós pla de formació per al personal

1733

d’atenció primària, poder regalar o, millor dit, donar sense cap
cost les cambres d’inhalació infantil per a nins fins a 4 anys;
són 5.000 cambres d’inhalació infantils anuals que fins ara els
pares i les mares que tenien un infant amb un problema d’asma
o amb un episodi respiratori particular que els havien de
subministrar el medicament de manera efectiva, l’havien de
pagar de la seva butxaca amb un cost de més de 35 euros per
cambra; a partir d’ara serà la sanitat pública que donarà aquesta
cambra i podrà suposar un estalvi per a les famílies dels nins
amb qualque malaltia respiratòria.
També -ens continuam fixant amb els nins més petitstornarà ser una prioritat i es consolidarà, s’anirà consolidant el
programa d’atenció dental infantil. Durant el 2007 es podran
acollir a aquest programa els nins de 6, 7 i 8 anys, i se’n
beneficiaran devers 30.000 infants de totes les Illes; d’aquests
són 23.500 de Mallorca, 2.700 de Menorca, quasi 2.800, i
3.774 d’Eivissa i Formentera. El cost per a l’aplicació del
PADI en aquest pressupost del 2007 serà de 695.000 euros.
Recordin que aquesta prestació s’està implantant de manera
progressiva fins arribar als quinze anys.
Una novetat també important, i m’hauran de disculpar si
som una mica extensa en la meva exposició, però a la
Conselleria de Salut no només feim moltes coses, sinó que, a
més, té un àmbit d’actuació molt ample, però una novetat a
incorporar dins les prestacions del 2007 serà que el sistema
sanitari permetrà que les persones majors de 65 anys, amb una
renda anual determinada, es puguin posar pròtesis dentals
subvencionades. Això és un compromís el qual recordaran tots
que va assumir el govern del Partit Popular quan vàrem arribar
a la Conselleria de Salut o quan vàrem arribar al govern i que
consta en el programa electoral del Partit Popular i, finalment,
el podrem posar en marxa l’any 2007. No només la Conselleria
de Salut sinó en colAlaboració tant amb el ColAlegi
d’Odontòlegs, com de Protèsics Dentals i principalment de la
Conselleria de Presidència, la qual durà, i supòs que els ho
haurà explicat prèviament a mi, aquesta forma, aquesta línia de
subvencions a través d’una convocatòria de la Conselleria de
Presidència.
Nosaltres calculam que aquest colAlectiu de les persones que
podrien beneficar-se de les pròtesis dentals, dels majors de 65
anys que se’n podrien beneficar, són aproximadament 72.000
persones, tot i que es calcula, per aquells índexs que manegen
els nostres tècnics, que al final les que poden necessitar
aquestes pròtesis són 12.000 persones a la nostra comunitat.
Tenim una partida, dins el pressupost de la Conselleria de
Presidència, tot i que l’actuació és conjunta, de 2,5 milions
d’euros, amb aquest objectiu.
També volem consolidar i desenvolupar el Servei
d’Odontologia per a nins i joves amb discapacitats psíquiques,
el qual enguany hem posat en marxa a l’Hospital General. Han
de tenir en compte que hem d’atendre les necessitats de les
persones més sensibles, aquelles famílies que tenen més
necessitats. Hi havia un colAlectiu de persones, famílies amb
nins discapacitats que tenien vertaders problemes a l’hora
d’anar a un servei d’odontologia, atès que requereixen un
servei especial i de vegades anestèsia. Al final, amb la
colAlaboració tant del Servei de Salut com de l’empresa pública
GESMA, vàrem posar aquesta servei, vàrem implantar aquest
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servei a l’Hospital General, i avui, prop de 200 nins amb
discapacitat física o psíquica han pogut anar a beneficiar-se
d’aquest servei que d’una altra manera havien de pagar de la
seva butxaca o no el podien rebre. Per tant, intentarem
consolidar aquest servei, al qual s’hi ha afegit no només el
servei d’odontologia, sinó també d’urologia i d’oftalmologia a
l’Hospital General.
També com a novetat s’engegarà un programa pilot de
detecció precoç de la ceguesa en els pacients diabètics, en el
qual participen els centres de salut i els hospitals. A través
d’aquest programa volem disminuir el risc que un pacient amb
aquesta malaltia, un pacient diabètic, quedi sense visió, cosa
que sol passar freqüentment. I per dur-ho a terme s’han adquirit
retinògrafs amb un import de 112.000 euros, els quals
s’incorporaran als pressuposts del 2007.
També, lògicament, continuarem desenvolupant el
programa de detecció precoç de càncer de mama i de càncer de
cèrvix adreçat a les dones que formen part de la població de
risc, amb una novetat i és que hem creat la figura de la
Coordinació de la Salut de la Dona, la qual donarà un impuls
a tots aquests programes i a totes les polítiques de salut de la
dona, per tal de poder millorar-les cada any.
També, vaig acabant amb les noves prestacions i millores
assistencials, durant els tres darrers anys s’ha promogut la
proximitat directa al pacient. Els he comentat aquests serveis
que hem volgut dur als centres de salut, per evitar que els
pacients es traslladassin als hospitals, doncs jo els vull contar
tres iniciatives més les quals hem duit a terme per tal
d’augmentar la resolució d’atenció primària: per una part, hi ha
les unitats de deshabituació tabàquica, 37 centres de salut les
han incorporat i me permetran que doni la més sincera
enhorabona als més de 340 pacients que avui han deixat de
fumar gràcies a aquesta assistència i a aquesta atenció de les
unitats de deshabituació tabàquica. Per una altra part, també
hem incrementat i continuarem incrementant les unitats de salut
de la dona, en vàrem obrir 8 de cop a la comarca de Llevant i
ja en disposam de 23 i hem de continuar en aquesta línia; i
també, de cara a l’assistència dels més joves, les consultes
joves, les quals van dirigides, sobretot, a tenir una bona
educació sexual i poder evitar tant contagis de SIDA, com
embarassos no desitjats i totes aquelles qüestions que hagin de
menester sobre informació d’educació sexual.
En salut mental, vàrem aprovar l’Estratègia, vàrem
incorporar 109 professionals, i l’any 2007, perquè vegin que no
és simplement un paper, com s’ha dit, al meu criteri, de manera
absolutament desconeguda i sense haver-se llegit l’Estratègia,
no és simplement negre sobre blanc sinó que hi ha actuacions
concretes, a l’any 2007 es construirà un nou hospital d’Inca,
perdó, un nou hospital de dia a Manacor, amb 15 places, amb
una inversió de 800.000 euros. I abans de concloure enguany
s’haurà encetat una unitat d’hospitalització breu infantil a Son
Dureta. També es posaran en marxa, a les àrees d’Eivissa i
Formentera i a Son Llàtzer un nou recurs, el qual crec que és
molt important, i que és un equip de tractament a l’actiu
comunitari i atenció domiciliària. Això que té un nom una mica
tècnic, vol dir que en aquells pacients més greus, amb trastorns
més greus, se’ls podrà atendre a ca seva amb una atenció
domiciliària, perquè ens trobàvem que moltes vegades no

anaven als recursos sanitaris i per tant no els podien fer el seu
seguiment.
També, lògicament, ja s’ha assumit la unitat infantojuvenil
d’Eivissa i Formentera. S’ha creat un equip complet de salut
mental infantojuvenil a Menorca i també s’ha incrementat la
unitat de salut mental infantojuvenil a Mallorca. La
consolidació de tots aquests nous recursos suposa una inversió
d’1,2 milions d’euros i en total, en aquesta legislatura, haurem
invertit més de 4 milions d’euros en desenvolupar l’Estratègia
de Salut Mental.
També en el 2007 trobaran una partida de 830.000 euros, la
qual va dirigida a finançar l’atenció al dolor lumbar, a la
consolidació de la NRT, la neuroreflexoteràpia que feim en
colAlaboració amb la Fundació Kovacs.
Fins aquí, crec que he destacat, tot i que encara que no s’ho
puguin creure, no és tot el que estam fent, però he intentat
treure el més important d’aquelles iniciatives que nosaltres
pensam que tendran més benefici per al ciutadà. Ara bé, si des
de la Conselleria de Salut hem d’atendre les necessitats del
ciutadà i li hem de donar un bon servei sanitari, tampoc no ens
podem oblidar de millorar cada vegada més la satisfacció del
professional, perquè tenim més de 12.000 professionals en el
sistema sanitari públic i perquè, a més, és una manera que, a
través de la seva implicació i satisfacció, aconseguir vertaders
resultats i millores de qualitat en el sistema sanitari. I si no
basta fixar-nos en l’exemple que he posat de llista d’espera, la
qual si no hagués estat per aquesta implicació i satisfacció no
hagués estat possible assolir aquests resultats.
Doncs bé, quant als recursos humans, en el 2007, i ho
reflecteixen d’aquesta manera els pressuposts que avui
presentam, es caracteritzarà per ser l’any que va entrar en vigor
la carrera professional, a la fi hem pogut assolir un acord per
unanimitat amb tota la part social per a la implantació de la
carrera professional. La carrera professional és un model de
promoció, un incentiu, una motivació i una implicació dels
llicenciats i diplomats sanitaris, perquè, a través del
reconeixement de la seva activitat aconsegueixen un
desenvolupament professional continuat i adequat, amb
l’objectiu que els deia de redundar en una millora de la qualitat
assistencial. A partir del pròxim dia 1 de gener es posarà en
marxa, els professionals començaran a veure reflectit aquest
desenvolupament de la carrera professional. I la partida
dedicada a aquest pressupost del 2007 de la Conselleria de
Salut és, aproximadament, de 4 milions d’euros.
També hi ha altres mesures important, com són les mesures
de conciliació de la vida laboral i familiar que és un tema que,
juntament amb la Conselleria de Presidència, preocupa aquest
govern, perquè és una manera més de donar satisfacció als
nostres professionals, i ho demostra, per exemple, l’obertura de
la segona escoleta hospitalària a tot el sistema nacional de salut,
l’escoleta hospitalària de Son Llàtzer. Però a més tenim tota
una sèrie d’actuacions previstes, a través també d’uns acords
per unanimitat a la Mesa Sectorial de Sanitat, els quals tenen un
cost de 3 milions d’euros; mesures com la reducció de la
jornada laboral, flexibilitat horària, permisos de maternitat i de
paternitat, i també la reducció de la jornada per a les persones
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víctimes de violència de gènere i també per tenir cura d’infants
i de persones amb discapacitat.
D’altra banda, s’iniciarà el procés d’estatutarització del
personal. Saben que en aquests moments tenim molts de règims
jurídics dins el personal sanitari del sistema públic i volem
unificar-los dins el règim estatutari, que és l’acord al qual hem
arribat també amb tota la part social.
I finalment, o quasi finalment, vull també destacar la
consolidació del Pla de seguretat en els centres sanitaris
dependents del Servei de Salut de les Illes Balears. Jo crec que
hem d’evitar qualsevol agressió, sigui grossa o sigui petita, i en
qualsevol cas es tractat que també des de l’administració, ens
impliquem per prendre mesures en aquest sentit i puguem evitar
i prevenir qualsevol agressió dins els nostres centres sanitaris.
També, per finalitzar amb l’apartat dels professionals, vull
remarcar l’impuls que seguirem donant a la formació i a la
investigació. En aquest cas ho farà el Servei de Salut en
coordinació amb la Direcció General d’Avaluació i Acreditació
i que continuam desplegant els seus esforços, també en
colAlaboració amb la Universitat de les Illes Balears. En aquests
moments tenim diverses estructures d’investigació, però jo
destacaria l’IUNICS, l’Institut Universitari d’Investigació i
Ciències de la Salut amb el qual acabam de firmar un conveni
important per al seu desenvolupament, tant la Conselleria
d’Hisenda com la Conselleria de Salut. I també la Fundació
Caubet-Cimera, la qual ja els he esmentat. Simplement,
remarcar que només l’inici de la segona fase d’aquest centre
d’investigació està pressupostat amb 5 milions d’euros.
El pressupost per gerències, seria: Son Dureta, 246 milions;
Menorca, 55; Eivissa i Formentera 67; Primària de Mallorca,
100 milions d’euros, i el 061, 8,6 milions d’euros. GESMA
tendrà 41,7 milions d’euros; la Fundació Hospital Son Llàtzer
tendrà 110 milions d’euros; Fundació Hospital de Manacor
supera els 60 milions d’euros; l’Hospital Comarcal d’Inca
tendrà 25 milions d’euros. També vull destacar la incorporació,
com a gerència, del nou Hospital Comarcal d’Inca.
Però, a part d’inversió i de millorar el servei sanitari, hi ha
un tercer objectiu que ens ha guiat en la nostra gestió i ens
seguirà guiant, i és la humanització. Podem fer moltes
inversions en infraestructures i podem millorar els nostres
serveis, introduir noves prestacions, augmentar el nombre de
professionals, però volem que la sanitat sigui més humana. I en
aquest cas, introduirem noves mesures a part de les que ja hem
inclòs, per exemple mediadors culturals. Sabem que som la
primera regió amb un índex d’immigració per habitant i per tant
hem de fer esforços en aquest sentit; tenim prevists 343.000
euros, triplicant la quantia d’enguany, per tal d’incorporar més
mediadors culturals en els nostres centres sanitaris. Continuaran
millorant i finançant els desplaçaments dels usuaris, sobretot
des de les illes Menorca, Eivissa i Formentera cap a Mallorca
i també de totes les illes cap a la península, amb una partida de
4 milions d’euros.
I com a gran novetat, la qual ja s’ha incorporat, però que
s’acabarà desenvolupant i consolidant l’any 2007, hi ha la
figura del Defensor de l’Usuari; crec que és una figura que, a
més, vostès saben que ocupa una persona amb molta autoritat
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que és el catedràtic de Dret Civil, el Sr. José Ángel Torres
Lana. Durant l'any 2007 es consolidarà aquesta figura, la qual
vol donar més empara als usuaris del sistema públic i, a més,
estic convençuda que colAlaborar a dur endavant aquest
humanització de la nostra sanitat. La partida destinada a la
posada en marxa d'aquesta oficina és de 150.000 euros.
Una altra qüestió que també desenvoluparé, i no m'allargaré
massa perquè m'estic allargant un poquet, serà el
desenvolupament de les noves tecnologies. Durant el 2007
continuarem, com ja els he explicat, en el cas del teleictus, per
exemple, amb el telèfon únic de cita prèvia o també l'enviada
de missatges de mòbil, recordatoris tant de les cites amb
l'especialista com del compliment de qualque prescripció
terapèutica quant a fàrmacs, la qual cosa ens dóna molt bons
resultats i creim que hem d'arribar a consolidar.
I com a exemple més significatiu de la implantació de les
noves tecnologies, no vull deixar de dir que ja s'ha començat
una prova pilot a l'àrea d'Eivissa i Formentera, i en el 2007
s'implantarà a tota la comunitat autònoma, la recepta
electrònica. La recepta electrònica és una eina que crec que
serem la primera comunitat autònoma que la podrem implantar
al cent per cent, però que afavorirà molt tant la feina dels
professionals dels centres de salut, perquè reduirà la freqüència
dels usuaris que van a cercar les receptes, com l'atenció
farmacèutica per part dels farmacèutics, com l'atenció que
reben els usuaris. Però en qualsevol cas, crec que és una prova,
una experiència que dóna molts bons resultats a Eivissa, que
continuam desenvolupant en colAlaboració amb el ColAlegi de
Farmacèutics i que comporta una inversió de 2,2 milions
d'euros en el 2007.
Política farmacèutica, com que sé que és una dada que
sempre els ha interessat, dir que la despesa farmacèutica
representa ni més ni manco que el 18% del pressupost de la
conselleria, però que, en qualsevol cas, tenim consignada una
partida de 197,2 milions d'euros.
Per acabar amb les direccions generals, Farmàcia té un total
de 906.000 euros dins el pressupost del 2007. Crec que un dels
principals objectius que té la Direcció General de Farmàcia és
posar en funcionament i concloure els expedients de les 21
noves oficines de farmàcia que tendrà aquesta comunitat
autònoma.
La Direcció General de Planificació i Finançament tendrà
un pressupost de 600.000 euros i principalment desenvoluparà
un pla d'excelAlència amb un import de 185.000 euros, el qual
vol donar precisament això, excelAlència al sistema sanitari.
Avaluació i Acreditació tendrà 1,5 milions d’euros i, com
a principal repte, té tant el desenvolupament de la Llei de
voluntats anticipades, mitjançant el seu reglament, tot i que ja
es poden fer efectives aquestes voluntats anticipades,
l’increment de places de formació, perquè la manca
d’especialistes és un problema que tenim tots, passam, per
exemple, de 88 residents a l’any 2002 a 128 residents a l’oferta
del 2007; com consolidar un programa que ha tengut demanda
social i que per a mi és molt important, que és la donació de
sang de cordó umbilical a tots els hospitals de les Illes, que
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feim en colAlaboració amb la Generalitat de Catalunya i que, a
més, dóna, com deia, molts bons resultats.
Salut Pública tendrà l’increment més gros de la conselleria,
un 12,25% d’increment, amb un pressupost de quasi 16 milions
d’euros, derivat precisament de la posada en marxa del Pla
autonòmic de drogues. Lògicament, des d’aquesta direcció
sanitària volem potenciar, seguir potenciant els hàbits
saludables, amb especial atenció a l’obesitat infantil o a
deshabituació tabàquica. Conclourà també l’Enquesta de Salut
enguany per tal de poder avaluar el Pla de salut de la comunitat
autònoma i també desenvoluparà la nova Estratègia de la SIDA,
a més de realitzar-se la vacunació de la varicelAla que va
aprovar el Consell Interterritorial fa pocs mesos.
El desenvolupament del Pla de drogues, ja els ho he
comentat, amb un pressupost de 3,5 milions d’euros. Tot i que
la prevenció en aquest sentit és el més important, també hem
volgut posar en marxa, es consolidarà en el 2007, una iniciativa
pionera també que és el CAD Jove, el centre d’atenció a les
drogodependències per als més joves, un recurs específic, que,
a més, pot donar una atenció específica als joves i que crec que
ens podrà donar molt bon resultat.
No vull finalitzar la meva intervenció sense fer un esment
a la Direcció General de Consum, la qual sempre és la darrera
i pareix que és la menys important, però no ha estat així, ja que
durant aquests tres anys i mig ha desenvolupat una feina molt
important, amb un programa Consum a ca teva el qual ens
posàrem com a objectiu des del principi de la legislatura,
acostar l’administració de Consum al ciutadà. Puc dir que al dia
d’avui hem firmat 58 convenis amb 58 ajuntaments que han
incorporat aquesta Oficina d’Atenció al Consumidor als seus
ajuntaments i per tant els ciutadans no han de baixar ni a Palma
ni a Inca ni a un altre lloc per tal de presentar les seves
reclamacions, els seus suggeriments o les seves peticions
d’informació, ho poden fer en el seu ajuntament i crec que és
una iniciativa que dóna molt bon resultat i que en el 2007 s’ha
de seguir desenvolupant a totes les illes.
Hi ha molts més projectes que volem posar en marxa dins
aquest pressupost, dins l’anys 2007, que, com deia, crec que és
el pressupost més important sanitari que ha tengut aquesta
comunitat autònoma mai. He intentat ser breu, crec que és
impossible en una àrea com és la Conselleria de Salut i
Consum, però que, en qualsevol cas, només els he destacat aquí
els aspectes que considerava prioritaris o que significaven una
novetat dins el sistema. No oblidin que cada dia els nostres
professionals i els centres sanitaris estan en funcionament i
cada dia tenen més ganes de donar un millor servei i de millor
qualitat. Qued, per tant, a la seva disposició per tal que puguin
fer aquelles consultes que vulguin respecte del pressupost.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera. Qualque portaveu demana
suspensió? No.
Idò continuarem passant al torn de preguntes o observacions
per part dels grups parlamentaris. I té la paraula la Sra. Salom,

en nom del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de 10
minuts.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Gràcies, Sr. President. En primer lloc, donarem les gràcies
a la Sra. Consellera per la seva compareixença per explicar els
pressuposts i a tot l’equip que ha duit amb ella i que és avui
present aquí.
En primer lloc, intentaré ser concreta, perquè deu minuts
per a una Conselleria de Salut és molt poc temps per poder
explicar veritablement tots els números i totes les transferències
que ha de tenir cada departament, aleshores començaria amb
una bateria de concrecions, com per exemple, la Sra.
Consellera ens ha explicat que ha fet 16 centres sanitaris nous
per al 2007 o que té planificats 16 centres nous per al 2007, ens
agradaria que ens digués aquests centres quins són i també ens
agradaria saber els terminis d’aquests centres, o sigui, pensar si
estaran en un any, si estaran en sis mesos, en nou mesos.
Després, també ens ha explicat que ha fet 7 reformes de
centres, grossos ha dit, globals, emblemàtiques, i aquí sí que no
ha detallat quines són les reformes; m’agradaria que digués
l’import i quins són aquests centres que ha reformat.
I després m’agradaria saber a Palma ciutat, els centres de
salut o els centres sanitaris nous, la xarxa dins Palma, dins les
barriades, tant el que significa reforma com nous centres, quins
són. Si no ho record malament, hi havia una valoració d’uns 14
centres de salut que eren totalment necessaris per a ciutat de
Palma, d’això ja fa, sí, tres o quatre o cinc anys que es va fer
aquesta valoració per part de l’Ajuntament de Palma, que feien
falta a les nostres barriades concretament aquests 14 centres. Al
dia d’avui seria significatiu que la consellera pogués explicar
com ha quedat aquest Pla de centres de salut i centres sanitaris
per a la ciutat de Palma.
Després, m’agradaria que explicàs la segona fase de la
Fundació Cimera, quines proporcions de doblers vostè rebrà
d’altres administracions, a part de la que vostè posi, si la vol
repetir, també quina part aporten la resta d’administracions.
Després explica, com no pot ser d’una altra manera, que
tant l’Hospital d’Inca com l’Hospital de Formentera faran una
posada en marxa gradual; òbviament tots els hospitals del món
s’hi posen d’aquesta manera. Però el que sí se sol tenir des del
Servei de Salut és una planificació d’aquest desenvolupament
gradual dels hospitals tant d’Inca com de Formentera. Vull dir
que si aquí ens pot explicar i també contar durant el 2007
aquesta planificació d’obertura dels dos hospitals, quins doblers
invertirà a cadascun d’aquests durant el 2007, per fer aquesta
obertura gradual? Quina significació d’àrees significarà, per
exemple consultes externes el 2007, si ja posaran un quiròfan
en marxa o dos, o els que pensin posar, dins l’hospital d’Inca
i de Formentera? Vostè ha dit, Sra. Consellera, que faran un
desenvolupament gradual d’aquests dos hospitals; òbviament,
jo li dic com tots els hospitals del món, no es pot posar tot de
cop. Però sí que li deman que ens digui els recursos de cada
hospital per al 2007 i el que suposa això a cada àrea, siguin
blocs quirúrgics, siguin consultes externes, proves
tecnològiques, etcètera.
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I després, com que està clar que això el seu equip ho haurà
planificat, m’agradaria saber aquest desenvolupament gradual,
vostès han de fer una estimació, per exemple han de dir
l’Hospital d’Inca estarà obert en dos anys, no ho sé, jo ho
deman, estarà obert en tres, en quatre anys, ho tendrem acabat,
i el de Formentera també, això ho han d’haver pensat.
Aleshores, jo li deman que vostè me faci aquesta valoració que
haurien de tenir planificada en el Servei de Salut: quin temps
tardarà tenir l’Hospital d’Inca i l’Hospital de Formentera
totalment oberts? Vostè pensa que serà el 2010? Doncs, ens ho
digui si ho tendrem acabat.

d’aquesta plantilla, quins recursos pensa dedicar-hi i quin
increment. Per exemple, si vostè ja ha tengut una estimació dins
planificació de, per exemple, dir “aquest 20% d’increment en
inversions i recursos significarà que necessitarem un 10% més
de plantilla”, jo li deman, eh? Aleshores aquesta planificació
ens agradaria conèixer-la perquè no només és important fer
inversions, sinó que dins salut és molt important no carregar en
excés les mateixes plantilles castigades i augmentades perquè
la pressió assistencial és molt grossa. Aleshores voldríem saber
la relació concreta entre inversions i plantilles que es durà a
terme durant l’any 2007 a GESMA.

L’hospital de Manacor, vostè ha explicat que posaran en
marxa un hospital de dia psiquiàtric i un quiròfan, i jo li vull
demanar per un departament concret, que és el departament
d’oncologia. M’agradaria saber com pensa dotar aquest
departament d’oncologia, precisament quan es rep a l’hospital
de dia la quimioteràpia? Aleshores, m’agradaria saber si vostè
pensa ampliar aquest hospital de dia oncològic per a quimio, si
el pensa adequar, si pensa fer-ho més humanitzat, com vostè
diu amb el Pla d’humanització, perquè aquests malalts són uns
malalts delicats els quals necessiten una posada en marxa dels
espais que han de compartir cada dos, tres o quatre setmanes,
segons el tractament, i al dia d’avui aquest servei pens que es
troben un poc precàries les seves instalAlacions, res a dir dels
seus professionals però sí de les instalAlacions les quals són un
poc deficitàries, i si vostè hi pensa invertir qualque euro.

Després hi ha una pregunta, jo estic contenta, vostè diu que
faran les reformes integrals que ja han començat de l’Hospital
Joan March i també de l’Hospital General, és una pregunta
típica, vull dir que estic totalment d’acord que es reformin de
manera integral aquests dos hospitals, però com evitaran la
contaminació per obres i com evitaran les molèsties que
produiran les reformes integrals d’aquests hospitals, perquè,
clar, aquest és un dels motius més grossos pels quals vostès han
fet un canvi d’hospital. Aleshores fins i tot hem sentit a la
vicepresidenta que clamava al Parlament que hi havia
moltíssima preocupació per la contaminació de diversos
bacteris i que això era un dels principals, a part del personal, de
les molèsties que poden tenir i dels usuaris, clar, aleshores no
es veu molt bé i també en el cas de Can Misses, l’hospital
d’Eivissa, tampoc no podem valorar molt bé què és el passa.

A l’hospital de Son Llàtzer vostè ha dit que arreglaran les
consultes externes, separaran les urgències pediàtriques i
d’adults, i jo li vull fer una pregunta concreta: primer, aquestes
consultes externes i la separació de les urgències pediàtriques
i d’adults, concretament les partides i els doblers que això
suposa en el seu pressupost del 2007; partida i doblers concrets
que suposarà per a l’hospital de Son Llàtzer.
Després també li volia fer una altra pregunta concreta,
referida a l’hospital de Son Llàtzer, que és que la planta
principal, per on s’entra, es va desplaçar, si no ho record
malament, el 2005 a la quarta planta, perquè s’havia de fer una
renovació de l’espai segons s’entra directament a la porta
principal per on s’entra a Son Llàtzer i tot això es va traslladar
a la quarta planta. Però en aquesta planta que hi havia els
malalts que ara són al darrer pis, jo li demanaria en aquesta
planta concretament què s’ha fet, què s’ha fet aquí, o què hi
pensen fer o quins recursos hi pensen destinar o quins malalts
hi pensen desplaçar? Tenc informació que, des que es varen
desplaçar els malalts d’aquesta planta a la quarta no s’ha fet, no
sé si estic mal informada, però no s’ha fet cap cosa nova ni s’ha
ampliat amb cap cosa nova. Si vaig equivocada, m’ho diu i ja
està.
GESMA. Vostè parla del Pla sociosanitari i d’un increment
d’inversions d’un 20%. Aleshores jo li demanaria, aquesta
inversió del 20% en milions d’euros, quants són? A GESMA,
per exemple vostè ha dit que GESMA puja un 20% en el
pressupost, jo li deman, en inversions, si ens pot dir si és 1
milió, 2 milions, 5 milions. Després sí que m’agradaria saber,
ja que les inversions també creixen i també creix el nombre de
malalts sociosanitaris, que cada vegada són més com tots
sabem, aquesta plantilla de GESMA, de l’empresa pública
GESMA, com incrementarà vostè durant el 2007 la planificació

EL SR. PRESIDENT:
Vagi acabant, Sra. Diputada, ja ha sobrepassat el seu temps.
LA SRA. SALOM I SOLER:
Sí. Bé, Sr. President, veient que he quedat tota sola confio
que tengui una mica més de delicadesa perquè no puc acabar de
fer les preguntes concretes que per ventura jo hauria pogut fer
amb tots els meus companys.
EL SR. PRESIDENT:
Com sempre aquesta presidència serà benvolent amb
l’aplicació del temps, però l’avís que ha sobrepassat el temps
perquè de manera telegràfica vagi concretant les preguntes que
hagi de fer.
LA SRA. SALOM I SOLER:
En el pressupost del 2007, Sra. Consellera, hi ha un
augment de la partida de personal al capítol 1, estic parlant de
l’àrea de Menorca, que es produeix per poder augmentar la
plantilla de l’Hospital Mateu Orfila, que vostè ja ha anunciat
que s’inaugurarà properament. Aleshores, la pregunta és que
tenim per segur que s’ha contractat una empresa per programar
el trasllat i l’estudi de les necessitats d’aquest nou hospital a
Menorca, aquesta empresa ha programat un increment en
infermeria i en altres plantilles, però la informació que tenim és
que l’ib-salut no ho ha tengut en compte i no ho pensa fer. En
aquest cas, jo li demanaria que aclarís aquest tema.
Després, s’ha firmat un conveni per a la Clínica del Rosario
fins el 2010 per un valor de més de 10 milions d’euros i hi ha
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un altre conveni per fer angioplàsties i uns altres dos que sumen
un total de 2 milions. Jo li deman, Sra. Consellera, aquest nou
conveni que s’ha presentat inclou els anteriors o és un conveni
apart únicament i exclusivament amb la Clínica del Rosario fins
el 2010 per 10 milions d’euros. M’explic? Hi ha dos convenis
fets, anteriors, que sumen 2 milions d’euros, la pregunta és si
el conveni que ha anunciat, nou, a la Clínica del Rosario per fer
angioplàsties o per fer tot allò que és cardiovascular, puja per
un valor de 10 milions d’euros, és així al seu pressupost? Jo li
deman si inclou els altres dos o no, o si són 10 milions nous.
Estic segur que el Sr. Sergi Bertran m’haurà entès.
Les partides per a convenis per al 2007, per a distribució
per hospital, què pugen aquestes partides per a convenis? Per
a hospitals, per al 2007, pregunta molt concreta.
Hi ha un pla de la SIDA, pendent i la pregunta és en el
2007, quina quantitat hi tenen pressupostada?
La ressonància magnètica a l’Hospital de Menorca Mateu
Orfila està prevista en el pla de muntatge del centre? A quina
quantitat puja? I després li demanaria si ja ha tret el concurs o
el pensa treure en un altre moment.
En el seu pressupost del 2007, què pensa posar?, què hi ha?
Jo sé que vostè va prometre que faria una llei de l’alcohol,
apart de la de drogodependències, i que ho faria així com ho
tenen a altres comunitats autònomes, que tenen una llei
d’alcohol i una llei de drogues. Aleshores, jo li deman si ja té
pressupostada aquesta llei d’alcohol que vostè va anunciar a
començament de la legislatura.
A primària, m’agradaria saber quin increment de plantilles
té pressupostat per al 2007.
EL SR. PRESIDENT:
Sra. Diputada, si li queden algunes preguntes tendrà un altre
torn de rèplica, formuli-les a l’altre torn perquè ara ja dur
consumits 15 minuts, en tenia 10, gràcies.
Sra. Consellera, té la paraula per contestar.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
Gràcies, president. Intentaré contestar a totes les qüestions
formulades per la diputada del Partit Socialista.
Jo li ho havia comentat, però bé li ho puc tornar repetir.
Quant a les inversions he de dir que efectivament posarem en
marxa els 3 nous hospitals i 16 centres sanitaris, a més de les 7
reformes que hem duit endavant que les hem volgut separar
perquè entenem que és diferent fer un edifici nou que fer una
reforma i per a una millor comprensió ho havíem separat, però
que en qualsevol cas són 23 actuacions. Jo li diré que els 16
centres sanitaris del 2007 que obriran són -li he dit, està al
Diari de Sessions, però li puc tornar a repetir-: Felanitx,
Andratx, Bendinat, Fornalutx, Caimari, Palmanova, Porto
Cristo, Valldemossa, Sant Agustí, El Terreno, Aragó, El
Molinar, Galatzó a Calvià, Maria de la Salut, el centre de salut
de Vila a Eivissa i Canal Salat a Menorca. Amb un cost total de

prop de 40 milions d’euros i amb una població beneficiària de
més de 150.000 persones.
Les 7 reformes que li he dit que es posarien en
funcionament al 2007 són: Pere Garau, Son Gotleu,
Establiments, Sant Jordi de Palma, Muntanya a Marratxí -que
per cert record que el seu -crec- candidat socialista, Sr. Antich,
secretari general, estava fora del centre de salut de Muntanya
fent declaracions “que se ponga ya en marcha” quan estàvem
ja fent feina a dins, li dic per a la seva tranquilAlitat-, Can
Picafort i Badia. Aquestes serien les 7 reformes amb un cost de
prop de 7 milions d’euros i una població beneficiària de 80.000
persones.
I 11 actuacions que es posaran en marxa al 2007, més o
manco tots els centres tenen un termini d’execució de 12
mesos, per tant, probablement, el funcionament serà al 2008,
que són: Cala d’Or, Son Servera, Ariany, So n'Amonda a Inca,
Son Roca a Palma, Escola Graduada, Can Pastilla, Sant Jordi
a Eivissa, Sant Josep a Eivissa, Sant Antoni a Eivissa i Es
Castell, a Menorca. Amb una inversió de 34 milions d’euros i
una població beneficiària de 105.000 persones.
A Palma, que veig que li preocupa molt i, a més, insisteixen
i insisteixen en aquesta qüestió, i no ho entenc, perquè s’estan
posant en marxa, són 4 que es posaran nous, en funcionament
el 2007, Sant Agustí, El Terreno, Aragó i El Molinar; 4
reformes que també es posaran en funcionament dins el 2007,
Pere Garau, Son Gotleu, Establiments i Sant Jordi; i 3 obres
que començaran el 2007, que són Son Roca, Escola Graduada
i Can Pastilla, que fan un total d’11 actuacions, tot i que estam
contemplant una sèrie d’actuacions que vénen a posteriori, que
surten com a necessitat i que si és necessari s’incorporaran en
colAlaboració amb l’Ajuntament de Palma.
Per tant, esper haver-li aclarit quines són, perquè vostè em
cregui un poc més, jo entenc que és un poc difícil de creure,
perquè és que és una fita històrica, com els deia abans, és una
fita històrica perquè al 2007 a Balears es posaran en marxa 3
nous hospitals, 16 centres de salut nous, 7 reformes, es
començaran les obres d’11 centres sanitaris més i, a més, estarà
en construcció el nou Hospital de Son Dureta que, per cert, no
hem comentat res respecte del pressupost, perquè, com tots
saben és una concessió que es començarà a pagar quan estigui
finalitzada. És a dir, ha sortit el concurs per a una execució de
3 anys i 8 mesos com a màxim que, en el cas que no es
compleixin, l’empresa adjudicatària serà penalitzada i, per tant,
complirà en temps i a més ho farà bé perquè també serà
responsable del seu manteniment durant 30 anys, i començarem
a pagar i començarà a tenir reflex en el pressupost a partir que
estigui finalitzat aquest centre, L’única partida que tenim al
capítol 6 respecte de l’Hospital de Son Dureta és l’impost dels
honoraris de direcció d’obra dels arquitectes. Mirin vostès si
confiam que es posi en marxa, que hem pressupostat la direcció
d’obra que és l’únic que hem de pagar mentre es construeix
aquest hospital. Per tant, jo l’entenc, Sra. Diputada, crec que és
difícil de creure, però li he donat noms i llinatges i el temps, al
final, ens situarà on ens han de situar, 3 nous hospitals, el nou
hospital de referència en marxa i 16 nous centres de salut amb
els noms que li he traslladat.
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Centre internacional de medicina respiratòria, és un dels
projectes de què em sent més orgullosa, perquè és un centre
d’investigació (...), és a dir, que no simplement serà
investigació, que també és molt bona, bàsica pel que fan els
investigadors a la Universitat, sinó que es podrà aplicar al
sistema sanitari a nivell assistencial, i també tenc la gran
satisfacció que ha estat un projecte tan bo i tan ben dirigit pel
doctor Álvaro Agustí, que ha aconseguit, fins i tot, abans de la
seva posada en funcionament, tenir el suport de moltes
empreses privades, a més d’altres institucions. Les aportacions
que vostè em demanava són, en inversió hem emprat els fons
FEDER, d’Europa, amb un import de 2,5 milions d’euros, i el
Govern, perquè també hi està implicada la Conselleria
d’Hisenda, ha aportat 6 milions d’euros, però per al
manteniment, per a la despesa corrent, que és el que realment
costa quan poses en marxa alguna cosa. El Consell Superior
d’Investigacions Científiques, el CSIC, del Govern central, a
qui he d’agrair també, al seu president, Carlos Martínez, que
hagi apostat per aquest projecte, ja du posat 1,5 milions d’euros
i encara està pendent de concretar l’aportació d’enguany, del
2007. L’empresa Carburos Metálicos Air Products ha posat i
hem firmat un conveni per import d’1 de dòlars, per tres anys,
L’aportació de la indústria farmacèutica on hi ha altres
laboratoris, jo no els record tots, però sé que hi ha Glaxo i
algun laboratori més, ha aportat 1,5 milions d’euros més. I la
conselleria té pressupostat per al seu funcionament 1,5 milions
d’euros més. Amb això, esper haver satisfet la seva petició.
L’obertura dels hospitals, òbviament ha de ser gradual,
supòs que això no ho posarà en qüestió, Sra. Diputada, perquè
és impossible posar en marxa un hospital al cent per cent el
primer dia. Què farem? Idò miri, Inca, em diu el gerent del
Servei de Salut que la previsió en el contracte de gestió de
l’obertura completa és de 45 milions aproximadament,
nosaltres tenim pressupostat enguany 25 milions
aproximadament de funcionament de l’Hospital Comarcal
d’Inca, i es farà una obertura progressiva aproximadament en
un any o any i mig. El primer trimestre s’obrirà per a consultes
i àrees ambulatòries, s’aniran incorporant a poc a poc els
centres de salut i es farà intervenció quirúrgica programada; el
segon trimestre s’incorporarà diàlisi i s’augmentaran les
intervencions; el tercer trimestre s’incorporaran les urgències;
i, perdoni, li he dit 25 milions d’euros, però em diu el gerent
del Servei de Salut que el pressupost del 2007 són 34,2 milions
d’euros.
A Formentera està prevista la incorporació d’especialitats
al llarg del 2007, i esperam tenir-lo obert completament l’any
2007, dins els primers nou mesos de funcionament.
Lògicament, això anirà en funció del procés de selecció
d’especialistes, he de dir amb satisfacció que sembla que hi ha
hagut resposta d’especialistes a l’oferta d’ocupació que s’ha fet
des de l’Hospital de Formentera i que, en funció de quins són
aquests especialistes, i les especialitats lògicament que tenen,
farem una temporalització de la seva obertura el millor possible
per als ciutadans de Formentera. Això sí, si alguna cosa tenim
com a prioritat i he donat instruccions perquè així es faci és que
es pugui obrir l’hospital amb urgències, amb parts, perquè les
dones puguin tenir els seus fills a Formentera i amb diàlisi, que
era una altra petició que em feien com a demanda social a
Formentera.
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A l’Hospital de Menorca, vostè em parla d’una consultora
i em parla de plantilles, està equivocada, Sra. Salom, no sé qui
l’ha informat. En qualsevol cas, hi ha una consultora que
efectivament ens ajuda en l’obertura dels tres hospitals, vostè
comprendrà que no es fa cada dia a una comunitat autònoma i
hem demanat ajuda. Aquesta empresa ens ajuda a programar
l’obertura d’aquest hospital i fer el trasllat d’especialitats d’una
banda, de l’Hospital de Verge de Monte Toro, al nou Hospital
Mateu Orfila, però no ha entrat per a res en plantilles, per tant,
no sé si no era la pregunta que em volia fer, però està bastant
mal informada en aquest sentit.
A Manacor em parla d’un hospital de dia oncològic, he de
dir que és un hospital de dia psiquiàtric, això és el que jo he dit
que faríem a Manacor i, per tant, no sé si és que no ens hem
entès bé.
Son Llàtzer. Les reformes que feim per mantenir Son
Llàtzer, em pensava que havia dit la xifra, 1,7 milions d’euros,
he dit els conceptes. Però, és que ja està bé, ara fa pocs dies ja
hi havia gent que em deia “per què teniu la quarta planta de Son
Llàtzer buida?, perquè no l’emprau, amb tot l’espai que fa falta
a sanitat?”, és fals, és que la quarta planta de Son Llàtzer està
en funcionament ja fa molt de temps, però hi ha algú que
contamina i que diu que encara està tancada, això vol dir que
afortunadament no l’han de visitar, però està oberta. A
l’Hospital de Son Llàtzer, la quarta planta, on es va fer una
reestructuració, que a més funciona molt bé, perquè s’ha
potenciat la part ambulatòria d’aquelles persones que no han de
quedar ingressades, sinó que hi van el matí per rebre, ja sigui
un tractament oncològic, de quimioteràpia, o ja sigui per fer-se
una prova determinada, però que se’n poden anar a casa seva
els vespres i no han de quedar hospitalitzades, a part que això
funciona molt bé, a la quarta planta, el que hi ha són dues
unitats de medicina interna, amb cent llits que no hi eren el
2003, per tant, vostè em deia què hi havia a la quarta planta. A
la quarta planta hi ha 100 llits més que no hi havia i dues
unitats de medicina interna.
A GESMA, li ho he dit, però li ho puc tornar a repetir. Són
1,2 milions d’euros el 20% d’increment a les inversions, i
òbviament van dirigits a les reformes que no s’havia fet res, el
diputat Sr. Munar sap bé aquest tema, perquè hi fa feina, a
GESMA no s’havia fet cap inversió. Mentida, una, a l’Hospital
General, que em sap greu que no hagi pogut arribar el Sr. Rafa
Romero, perquè tenia una altra qüestió més urgent, i ja
s’incorporarà si arriba a temps, però que la que feren caien les
parets, vàrem haver de tornar-la a fer, varen caure les parets de
l’Hospital General. Per tant, eren molt necessàries unes
infraestructures sociosanitàries on la gent no va a passar un o
dos dies, sinó que hi va a passar molts de dies, que tenguessin
unes bones condicions, i aquí és on va dirigida la inversió, a
més de posar en marxa nous recursos sociosanitaris que, a més,
duran el seu personal corresponent, com no pot ser d’una altra
manera. El que sí li diré serà l’augment de plantilles d’atenció
primària i li donaré completa, perquè ha estat una de les coses
amb què més m’he volgut fixar aquests dies. A primària,
derivats de la posada en funcionament dels nous centres
d’atenció primària que els he dit, aquests 16 centres o 23
actuacions, com ho vulguin mirar, supòs que quedarà al Diari
de Sessions i supòs que la diputada, si li interessa, ho podrà
consultar després, per al plenari, s’incorporaran o tenim previst
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incorporar 45 metges, 8 dels quals són pediatres, 40 infermeres,
2 d’aquestes matrones, i la resta de personal, auxiliars
d’infermeria, administratius, treballadors socials,
fisioterapeutes, 28 persones i, per tant, tenim un càlcul fet que
al 2007 es puguin incorporar 113 persones més a atenció
primària que, per cert, s’afegiran als increments de plantilla que
venim fent des del principi de legislatura que ens situen o ens
diuen que des que vàrem començar comptant el que tenim
programat l’any 2007, haurem incorporat 200 professionals
més a atenció primària.
Sap què vol dir això, Sra. Salom? Vol dir que, efectivament,
tenim uns increments de població extraordinaris que són els
que el Govern central no vol atendre, i aquestes són les
conseqüències, que òbviament hem d’anar incorporant
professionals a atenció primària perquè han de donar resposta
a aquesta demanda sanitària, i això és una de les coses on el
govern autonòmic ha de fer un esforç perquè el Govern central
no ho vol reconèixer, però les xifres ho marquen.
Després vostè em criticava les obres de l’hospital, i em deia
com evitaria els problemes de bacteris que hi pot haver.
Sincerament, Sra. Diputada, duen un discurs perillosíssim,
perillosíssim, que vostès se’n riguin quan nosaltres els deim
que una reforma implica riscs de salut, és que són uns
ignorants, i perdoni que sigui així de dura, i em disculparà la
paraula, però és que no saben res. I, si no, basta que se’n vagin
a altres comunitats autònomes. Afortunadament, no hem tengut
res a la nostra comunitat autònoma, afortunadament, fa molts
d’anys que no passa res, però vagi vostè a parlar amb el
conseller del País Basc i que li conti quants de morts ha tengut
precisament d’aquest bacteri, de l’aspergillus derivat de les
obres que es poden produir dins un hospital, però és que no
som jo que ho diu, ho diuen les societats científiques i està dins
tots els plans de prevenció. A mi em sembla molt perillós que
vostès se’n riguin que la vicepresidenta va usar aquesta
informació, perquè és important, i Déu no vulgui que quan
tenguem una reforma dins un hospital, com pot ser Can Misses,
tenguem aspergillus, perquè hi ha un risc i, òbviament,
prendrem les cauteles adequades. Però que vostès se’n riguin?,
em sembla realment d’ignorants, és que és no conèixer la
realitat sanitària ni com funcionen les coses. I, per cert, Sra.
Salom, que vostè em vengui a dir quines mesures prendria
perquè hi ha un risc d’infecció respecte d’altres hospitals i em
mantengui encara que la reforma de Son Dureta és millor que
un nou hospital, sincerament no l’entenc, crec que vostès duen
el discurs que els convé a cada moment perquè l’únic que no
volen és que posem en marxa el nou hospital de Son Dureta i
puguem obrir els 3 hospitals i els 23 centres sanitaris que
posarem en marxa l’any 2007.
A Menorca li he comentat el tema de la consultora, la
Policlínica del Rosario, sí, aquests 10 milions inclouen tots els
convenis que tenim amb aquesta policlínica i són en tres anys,
tres o quatre anys, no són en un any, ho dic per la demagògia
que solen fer sempre, i aprofitaré per dir que ens està donant
molt bon resultat, ens ajuda a tenir el millor resultat de llista
d’espera a Eivissa, a més, ens ha estalviat el desplaçament de
128 persones a Mallorca, no en termes econòmic que són,
probablement, els que menys em preocupen, en termes de
comoditat per a aquests usuaris que han pogut quedar a Eivissa

i hem continuat amb els concerts que vostè mateixa va mantenir
i que duia la Policlínica quan vostè era consellera de Salut.
El pressupost per agències li he dit, en qualsevol cas li
traslladaré perquè jo ara mateix no sé els increments concrets
de cada gerència.
I la llei d’alcohol que també em demanava, li he de dir que
estem en aquests moments consensuant la normativa amb el
ministeri, què ens va passar amb el tabac?, que aquest govern
va prendre la iniciativa, es va avançar, perquè quan el Ministeri
de Sanitat va dir que faria una llei de tabac, la llei de
drogodependències ja era dins aquest parlament, per cert, amb
una redacció quant al tabac que és la mateixa que vostès varen
deixar, per tant supòs que hi estarà d’acord, es va aprovar per
unanimitat, però això ens ha creat algun conflicte. Ara és quan
es comença a veure que la llei de Balears és millor, perquè
molta gent que se’n va fora diu, “com és que a tots els bars
deixin fumar, i a Balears entram i sempre hi ha un espai per a
no fumadors?”, clar, perquè això ho fa la llei autonòmica, cosa
que no preveu la Llei estatal del tabac, idò per evitar aquest
conflicte i que es pugui entendre una agressió institucional,
cosa que no volem en cap moment, perquè quan parlam de salut
no jugam amb conflictes institucionals, amb la llei d’alcohol
vàrem decidir que ja que el ministeri havia dit que després del
tabac venia l’alcohol, anar de la mà, i és aquest motiu pel qual
no l’hem presentada al Parlament de les Illes Balears, però en
aquest moment participam activament amb la ministra de
sanitat, fent les alAlegacions oportunes i esperant que es posi en
marxa com més aviat millor. Ara bé, tenim pressupostada una
quantitat, jo ara no la hi sé concretar, però des de la
coordinació de drogues, el que sí li puc dir és que si en alguna
cosa es fa feina, a part del tabac, és a lluitar contra
l’alcoholisme entre els joves, tant des de la coordinació de
drogues, com en colAlaboració amb altres entitats, com
l’Associació del Càncer, com vàrem fer l’altre dia presentant
una iniciativa, perquè creim que l’alcoholisme és un tema
contra el que hem de lluitar, sobretot si afecta els joves.
Jo esper haver aclarit totes les preguntes que em feia, però,
en qualsevol cas, l’entenc, Sra. Diputada, entenc que és difícil
fer una crítica a una conselleria que està posant en marxa tantes
iniciatives, tantes coses que al final es tradueixen en un benefici
per als ciutadans.
Gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Gràcies, Sra. Consellera. Sra. Salom, en torn de rèplica, no
vol intervenir? Així, el Sr. Munar, pel Grup Parlamentari
Popular, té la paraula.
EL SR. MUNAR I CARDELL:
Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
Jo no confondré una comissió de pressuposts amb una
compareixença i per tant no faré preguntes concretes, només
faré una valoració política i aquesta valoració política parteix
d’una frase de Nietzsche que diu “Quan saps on el com és molt
fàcil”. Jo crec que aquí el que s’ha pogut veure són dos estils,
un que és el que va presidir aquesta consellera amb un estil
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erràtic, que no saps gairebé cap on vas, que has de consultar a
tota la resta què és el que estan disposats a fer de distints
programes electorals i un projecte en què hi ha una orquestra
molt ben formada per alts càrrecs preparats per gestionar, una
bona directora de l’orquestra, que és la consellera, i una
magnífica partitura que va dissenyar el president Matas, i això
és tan senzill exactament com això.
És a dir, està clar que aquests pressuposts esdevenen de
dues realitats polítiques evidents, una és que el Govern del
president Matas ha apostat per fer un sal qualitatiu en salut; és
a dir, millorar l’assistència, apropar-la als ciutadans i a més
lluitar per l’excelAlència. I per això necessitàvem tot el que era
vell reformar-ho o construir de nou. I sobretot s’ha tengut en
compte que hi ha un abans i un després, en aquests moments hi
havia un desgavell a nivell de professionals; jo agraesc des del
vessant professional mèdic i com a diputat d’un grup que es
preocupa d’escoltar els professionals, de quines són les seves
necessitats i que ha posat en marxa qualque cosa que era
absolutament imprescindible que és la carrera sanitària, que és
una altra forma de coordinar millor tot aquest trull.
S’ha tengut en compte el paradigma que sempre dic, és a dir
que l’assistència és una part de la salut, però després hi ha la
investigació i la docència. Això de Cimera hi ha gent que li
costa entendre-ho, perquè es va des d’un caire liberal i aquest
caire liberal implica que les empreses privades hi puguin
participar; que es concerta transversalment amb altres
institucions d’altres comunitats i d’altres països d’Europa i del
món i per tant això és excelAlència i és fer, com diria l’esquerra,
país.
I aquest bot qualitat nosaltres l’agraïm perquè va a càrrecs
del pressupost de la comunitat autònoma i això és una comissió
de pressuposts i això és el que hem de dir; el govern del
president Matas ha d’afegir un 14% de la sensibilitat que li falta
al Govern central i que nosaltres tenim al dia d’avui 100.000
targetes sanitàries més que no teníem i no ens les paguen i les
cobren a través de les empreses que cotitzen. I això és
simplement i planerament un atracament. I per tant aquesta és
la valoració política que es pot fer d’uns pressuposts solidaris,
responsables, sensibles enfront del que està clar de què és el
que està passant.
I per tant jo no tenc molta més cosa a dir, perquè l’allau de
dades que heu donat són aclaparadores. Nosaltres, des del
nostre grup no podem fer més que alegrar-nos, sentir-nos
orgullosos de colAlaborar amb aquest govern amb idees clares.
I el que resta d’aquesta legislatura no farem res més que seguirvos suportant, perquè afortunadament sabeu el que feis, on
voleu anar i com hi voleu anar.
Moltes gràcies.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sr. Munar. Sra. Consellera, ja per tancar
aquesta compareixença, té la paraula.
LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina
Maria Castillo i Ferrer):
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Moltes gràcies, Sr. President. Agrair la intervenció del
diputat del Grup Parlamentari Popular Sr. Munar que, a més,
sempre fa una defensa convençuda d’aquesta consellera i del
seu equip, cosa que li agraesc moltíssim perquè, almanco,
reconeix l’esforç que es fa i, com ell ha dit, efectivament hi
haurà un abans i un després de la gestió de la política sanitària
a la nostra comunitat autònoma. Però no només per aquest
equip, sinó per a tots els professionals perquè crec que si una
cosa hem aconseguit, també amb la seva colAlaboració, Sr.
Munar, des del lloc que li correspon, hem aconseguir tenir més
implicació, més satisfacció dins els professionals, arribant a
acords importants, no només en el desenvolupament de la seva
carrera professional sinó també en altres qüestions que són
importants, però també hem posat l’accent als usuaris, intentant
millorar les seves prestacions.
I, per suposat, el que vostè diu, és així, si podem aconseguir
patrocinis d’empreses privades, ho hem de fer perquè, al final,
es tracta de gestionar els doblers públics el millor possible, i no
només demanar més doblers a Madrid, que ens els mereixem i
és injust que no se’ns hagi reconegut aquest increment de
població, però també gestionar amb eficiència, un apartat que
m’he botat del meu discurs, perquè entenia que m’allargava
massa, però que, sense cap dubte, a part del compromís de
millora de salut dels ciutadans i de les condicions dels
professionals, també en formació i investigació, un altre dels
compromisos que tenim, és gestionar bé els doblers que tenim,
i si les aportacions de els empreses privades van en benefici del
ciutadà, com pot ser el centre d’investigació la Fundació
Caubet-CIMERA o la implantació del Pla d’asma infantil, per
posar un altre exemple, per suposat sempre seran benvingudes.
Per tant, moltes gràcies al Grup Parlamentari Popular i a
vostè, Sr. Munar, tant per la seva intervenció com pel suport
que sempre ens ha donat.
EL SR. PRESIDENT:
Moltes gràcies, Sra. Consellera, per les seves explicacions.
També vull donar les gràcies als alts càrrecs que l’han
acompanyada i a tots vostès per la seva colAlaboració.
Gràcies i s’aixeca la sessió.
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