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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si

hi ha substitucions.

LA SRA. VINENT I BARCELÓ:

Sí, Assumpta Vinent substitueix el Sr. Fernando Rubio.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes substitueix la Sra. Maria Binimelis.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President, Miquel Jerez substitueix Josep Mayans.

EL SR. PRESIDENT:

Passam, idò, a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, que

consisteix a les preguntes registre general d’entrada número

1758, 1759, 1760, 61, 62 i 63 del 2003.

1) Pregunta RGE núm. 1758/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a les condicions del contracte amb la

UTE.

Assisteix l’Hble. Consellera de Salut i Consum, Sra. Aina

Castillo i Ferrer, i per formular la pregunta número 1758,

relativa a condicions del contracte amb la UTE, té la paraula la

Sra. Aina Salom i Soler, autora de la mateixa, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President. La següent pregunta ve

perquè dia 12 de febrer del 2003, es presentà als mitjans de

comunicació el nou transport sanitari de salut terrestre i en

aquell moment es varen presentar una sèrie d’ambulàncies, una

sèrie de transport aeri també, i la pregunta ve perquè voldríem

saber quin tipus de modificacions hi ha hagut en el contracte

que es va presentar a tots els mitjans de comunicació, tal i com

he dit dia 12 de febrer.

En aquell moment teníem 105 ambulàncies presentades de

transport programat; 14 ambulàncies de suport vital bàsic de

transport urgent; 16 de suport vital avançat, en total són 30 de

transport urgent. I això fa un total de 135 ambulàncies per un

costat envoltant els 35 milions d’euros. I la Sra. Consellera, la

Sra. Castillo, va presentar posteriorment a la premsa 5

ambulàncies més, amb unes modificacions, i voldríem saber

aquestes modificacions que ella anuncià, per 2 milions d’euros,

si és així que ha estat modificat aquest contracte. Perquè

nosaltres entenem que aquesta modificació és una modificació

que penalitza els ciutadans, perquè parlam, ni més ni manco, de

doblers públics; aquests doblers públics és fàcil donar-los

sobretot a empreses que, a un moment donat, varen ser

vinculades a familiars i amics, i perquè aquesta despesa, segons

les paraules de la Sra. Consellera, la Sra. Castillo, era un

contracte lleoní, que nosaltres no pensam que per als ciutadans

d’aquesta comunitat autònoma fos un contracte lleoní, sinó que

era un boníssim contracte, perquè l’empresa que va guanyar,

efectivament va guanyar perquè va presentar la documentació

que hem demanat, a l’oferta, 135 ambulàncies, no 130. I, com

que ella presentà aquestes cinc ambulàncies, jo ja m’avanç per

dir que les 135 ambulàncies funcionaven per totes les illes i

que, amb la nostra forma de veure, aquests 2 milions d’euros

pagats de més, si així ho confirma la Sra. Consellera, és clar

que només hi ha un beneficiari, que no és, precisament, els

ciutadans d’aquesta comunitat autònoma.

Jo aquí he duit diverses presentacions del 13 de febrer del

2003, on es pot veure que presentam 135 ambulàncies, per

valor de 35 milions, i també, a part, el transport aeri que no ve,

en aquest cas, al cas. Aquesta és la meva pregunta i esper la

resposta de la Sra. Consellera, què ha de dir de les

modificacions fetes en el contracte de la UTE guanyadora,

UTE-Lireba Servicios Sociosanitarios Generales?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, té la paraula la Sra.

Consellera de Salut i Consum, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.

Primer de tot, vull demanar disculpes perquè m’he retardat cinc

minuts, ha estat per mor del trànsit. I seguidament voldria

contestar la pregunta a la Sra. Diputada, però per contestar crec

que hauríem de canviar una mica el seu plantejament, perquè

ha dit una sèrie de falsedats que és important que constin també

com a falsedats.

Crec, Sra. Diputada, que vostè, com a mínim damunt els

papers, va ser l’anterior consellera de Salut i en aquests

moments no ho demostra, perquè li he de dir que el contracte

que, efectivament, vostè va adjudicar el transport sanitari

terrestre incloïa 130 ambulàncies, 5 eren una oferta de millora

de la UTE adjudicatària. És a dir, les bases, crec que les pot

llegir perquè, a més, me consta que ha duit una còpia, i si no li

enviarem, perquè també ens l’ha demanat per escrit, vostè es

pot llegir les bases i se n’adonarà que les bases establien 130

ambulàncies, tant per transport urgent com per transport

programat, i les 5 ambulàncies restants eren una millora per

part de la UTE, que supòs que va comptabilitzar per tal

d’adjudicar aquest concurs.

Vostè me diu que l’anunci que jo vaig fer, que això és ver,

que havien incrementat en cinc ambulàncies, penalitza els

ciutadans. Li he de dir, Sra. Diputada, que m’agradaria escoltar

quina opinió tenen, en aquest sentit, els ciutadans de la comarca

de Campos, de la zona de Campos, millor dit, que ja tenen una

ambulància que cobreix el transport urgent per a aquella zona;

m’agradaria també sentir si efectivament he penalitzat, amb la

meva decisió, els ciutadans d’Andratx, que també tenen

incorporada una altra ambulància de transport urgent, o els

ciutadans de Can Picafort, per exemple, que són els tres llocs

de part forana on hem incrementat l’activitat de transport

urgent a Mallorca. A Can Picafort, vull recordar que hi havia
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una ambulància durant l’estiu, però a l’hivern tornava a Palma

i s’aparcava; nosaltres, amb aquesta gestió, el que hem fet ha

estat reincorporar aquesta ambulància i prestar aquests serveis

a la zona de Can Picafort durant tot l’any. Per tant, jo no crec

que això sigui penalitzar, sinó més bé, millorar aquest servei.

Vostè diu que els motius són perquè les empreses estan

vinculades o per motius familiars o per motius d’amics. Li he

de dir que si vostè s’està referint al Sr. Lluís Castillo, que era

el gerent d’aquesta empresa, i que, me sap greu dir-ho, però,

per desgràcia existeixen persones desaprensives, com vostè, té

la desgràcia d’haver sortit damunt els papers, tot per haver fet

un gest que l’honra, era el gerent d’aquesta empresa quan vostè

va adjudicar aquest contracte, i quan jo vaig accedir al càrrec

de consellera va dimitir i va dimitir amb acta notarial, de fet

tenc constància de l’acta notarial de dia 17 de juliol, on ni el

notari li va voler signar que era per incompatibilitat, perquè li

va dir que ni tan sols hi havia incompatibilitat; i ho va fer per

motius ètics, perquè la seva germana era consellera de Salut.

Com dic, crec que l’honra aquest detall, perquè, precisament,

no tenia cap motiu per dimitir i ho va fer, precisament, perquè

persones desaprensives no es poguessin aprofitar d’aquest fet,

i per tant, com dic, és una mica barrio bajero, diria jo, emprar

aquesta excusa per justificar aquesta millora del servei cap als

ciutadans.

I en definitiva, vostè parla que hi ha hagut un pagament de

2 milions d’euros a aquesta empresa i ho implica com a

modificació econòmica. I jo li he de dir que, precisament a la

seva pregunta de si hi ha hagut modificacions econòmiques en

aquest contracte administratiu, que li he de recordar que són

quatre contractes, no un, perquè hi ha quatre lots de transport

programat i urgent de Menorca, programat i urgent d’Eivissa,

programat de Mallorca i urgent de Mallorca, li record per si de

cas vostè no se’n recordàs, doncs, com li dic, d’aquests quatre

contractes no hi ha hagut cap modificació econòmica, des que

jo som consellera de Salut no hem pagat ni un euro més a

aquesta empresa.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Per a un torn de rèplica, té

la paraula la Sra. Diputada, Sra. Aina Salom, per un temps de

cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Passaré per alt tots els insults que he rebut, perquè ja hi

estic acostumada, de part de la Sra. Consellera, abans i ara. I

aquí l’única que falseja i que falta a la veritat és ella, jo no

m’ho he inventat. Qui diu que costa 2 milions de pessetes és

vostè, no som jo; jo he fet una introducció a la pregunta i

demanava aquests 2 milions de pessetes, quina justificació

tenien, quan el contracte que abans tenia -per això jo li deia que

vostè no me parli ni de Campos, ni de res, perquè a més dóna

la casualitat que tots són dels seus ajuntaments-, el que passa és

que tots els ciutadans d’aquesta comunitat autònoma hauran de

pagar més de la seva butxaca, quan abans, pel mateix, per les

135; i quan vostè me doni l’oferta, que no me l’ha donada, a no

ser que hagi entrat a les dues i mitja, quan vostè me dino

l’oferta de l’empresa que va guanyar, la UTE, vostè veurà que

són 135 ambulàncies. I l’única que falseja és vostè, o sigui, en

aquest cas, la que no diu la veritat i, a més, les proves

documentals que varen sortir per davant i per darrera a tots els

mitjans, escrits, orals, ràdios, televisors, vostè va dir que,

efectivament.

I el que queda clar és que vostè no ha justificat en absolut

una millora d’aquest contracte que, efectivament, va costar

molta pena i que en aquesta comunitat autònoma, no només

durant la legislatura del 99 al 2003, sinó abans, s’havia patit un

servei molt deficitari. I és veritat que en un any i poca cosa més

es va treure endavant un concurs que haguéssim pogut seguir

com havíem seguit fins ara, que era seguint pagant, com feien

abans de les transferències en sanitat.

La veritat és que desaprensiva no crec que sigui, el que

passa és que quan les coses es diuen clares i les coses es diuen

llampants fan mal, jo ho comprenc, jo comprenc que vostè

digui i aquí oblidi, i vostè és advocada, que la Llei de

contractes de l’Estat diu clarament que en primera línia no

poden ser familiars, per exemple, un germà, per exemple un

marit. De totes formes al seu germà ja li han arreglat i fa dos

dies que l’han fet de l’Institut Social nou, l’han fet assessor i

aleshores ja li han solucionat el problema, i sense anar més

enfora també li han solucionat al seu espòs, al qual també li don

l’enhorabona, perquè és assessor d’una altra institució, i

esperem, Sra. Consellera, que no tenguem més familiars

perquè, la veritat, és que desaprensiva no ho soc. Jo comprenc

que això dolgui, però a vostès tot els va bé.

Dit això, vostè, la CAEB diu que de cap de les maneres està

d’acord amb tot el que vostè diu, jo li he de recordar que la

CAEB denuncia que no s’ha fet ni una targeta més per a cap

ambulància, perquè estaven fetes, miri si és senzill, estaven

fetes perquè quan vàrem treure el concurs es varen treure 135

ambulàncies, i aleshores no trobaran. L’altra excusa que vostè

posa que pagarà la conselleria i no sé quantes coses més,

tampoc no es troba enlloc el personal addicional, per què?

Perquè el personal addicional ja hi era, com estaven tretes a la

Conselleria d’Obres Públiques les 135 targetes provisionals.

Jo li record tot això, perquè, en definitiva, vostè no m’ha

explicat de cap de les maneres les modificacions, l’únic que ha

fet ha estat faltar, com sempre, dir paraules grolleres que no

vull ni repetir, i la veritat, l’únic que li passa és que li dol que

li diguin la veritat; li dol que li diguin que el seu germà era -és

veritat que, en aquell cas, quan jo era consellera, no hi havia

incompatibilitat, però no me negarà que no era molt estranya

que avui, el conseller d’Educació fos l’advocat d’aquesta

empresa, el seu germà fos el gerent i todo queda en casa, i això

dol. I què vol que li digui Sra. Consellera? Doncs miri, què li

hem de fer?

Queda palès que les cinc ambulàncies que vostè va perdre

el caminar per córrer hi eren, hi eren aquestes cinc

ambulàncies, ho pot mirar. I li agrairia que me fes arribar

l’oferta per la qual va guanyar l’empresa del seu germà, i veurà

que són 135 ambulàncies per un valor de 35. I vostè a aquesta

UTE li ha regalat 2 milions d’euros, de totes les persones que

paguen imposts en aquesta comunitat autònoma.

Res més, gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica i per un

temps de cinc minuts, té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquí crec que hi ha

dues parts: una, la que fa referència al benefici dels meus

familiars, que, de fet, jo ni tan sols hi entraria, perquè crec que

ni tan sols mereix explicació i és evident per a tothom. Però

també pens que quan l’honor d’una persona, ara vostè ho ha

ampliat a dues persones, queda en entredit, també hi ha d’haver

una resposta. Després ja entrarem en el tema del contracte que,

ja li he dit, de fet no hi ha hagut cap modificació econòmica.

El tema dels familiars, miri, vostè, el seu exmarit fa feina a

l’Hospital General, jo mai no li he dit, i miri que ha estat

malament l’Hospital General, que vostè volgués perjudicar el

seu exmarit perquè era a l’Hospital General quan vostè tractava

malament l’Hospital General, per exemple, jo mai he dit això.

I jo faré una cosa que vostè no ha fet i no farà mai, i és demanar

disculpes, precisament al seu exmarit, per haver-lo citat aquí.

Doncs, de la mateixa manera, quan el meu germà, el Sr. Luis

Castillo, era gerent de l’empresa, qui va adjudicar el contracte

va ser vostè, Sra. Diputada, no vaig ser jo; jo vaig arribar a

consellera i el meu germà ja tenia adjudicat el contracte. Li he

de concretar que el meu germà no té cap empresa

d’ambulàncies, el meu germà feia feina a una de les empreses

que conformaven la UTE adjudicatària del servei de transport

sanitari, feia feina a una d’aquestes empreses i quan es va

constituir, i vostè va adjudicar el contracte, li varen oferir una

promoció professional que era ser gerent d’aquesta UTE. El

meu germà, li repetesc, dia 17 de juliol va anar al notari i va

intentar renunciar davant notari i perquè quedàs constància,

amb molta intelAligència per la seva part, perquè de fet jo, amb

molta bondat, li vaig dir que ni tan sols feia falta, va anar al

notari i va dir que volia renunciar per incompatibilitat, i el

notari ni tan sols li va voler firmar que era per incompatibilitat.

I de fet, l’escriptura, que si vol n’hi puc passar còpia, diu

expressament que el Sr. Luís Castillo “manifiesta que la

presente renuncia la realiza por motivos éticos, dado el cargo

que ocupa su hermana como Consejera de Sanidad de la

comunidad autónoma”. Per tant, crec que l’honor del Sr. Luis

Castillo que l’única desgràcia que té, precisament, a la seva

carrera professional és haver estat germà de la qui ha estat

nomenada consellera de Salut, mereix un poquet més de

respecte.

I després, si també s’ha de ficar amb el Sr. Julio Martínez,

que és el meu home, efectivament, que fa feina a l’ajuntament,

li he de dir que el meu home va començar a fer feina a

l’ajuntament abans que jo fos consellera. I crec que tots els

partits polítics, quan arriben al Govern, jo entenc que vostè tal

vegada encara no ha paït que el Partit Popular hagi guanyat les

eleccions, però tots els partits poden posar les persones que

trobin adients a aquells llocs que són precisament de designació

discrecional i política. I només ens faltaria que vostè, Sra.

Diputada, ens hagués de dir les persones que han d’ostentar

aquests càrrecs. Per tant, dit això, i repetesc, crec que és

humiliant, fins i tot per la meva família, i per a mi

personalment, haver de donar una explicació d’això, perquè

crec que és evident la circumstància i que s’estan aprofitant

precisament unes circumstàncies clares per fer un joc polític,

que és el que intentam evitar tots en el món de la sanitat, crec,

sincerament, que no faria falta ni que jo hagués d’explicar

davant aquest Parlament aquestes circumstàncies, perquè el

Parlament està, precisament, per debatre coses serioses i no

precisament per debatre això.

Dit això, i no tornaré entrar en aquesta matèria perquè crec

que ha quedat suficientment clar, li he de dir que vostè, Sra.

Salom, no coneix el contracte de les ambulàncies, supòs que a

vostè li feien la feina, i jo ho entenc, vostè es feia més fotos que

feina i després no entrava a conèixer les coses. L’empresa, les

bases del concurs oferien, demanaven 130 ambulàncies,

l’empresa va oferir aquestes 130 ambulàncies més cinc

ambulàncies de millora, que estaven, Sra. Diputada, en el

garatge, estaven aturades, precisament perquè eren de millora,

per si des cas una ambulància de les que hi havia en

funcionament s’espatllava i l’havien de substituir. Aquestes

ambulàncies estaven aturades.

Nosaltres, quan vàrem arribar al Govern, el que vàrem fer

va ser avaluar el transport urgent de Mallorca, perquè vostè

només me mostra els retalls de premsa que li interessen, però

vostè no mostra aquests retalls on diuen constantment que el

servei no funciona i que hi ha molts de retards; doncs, nosaltres

vàrem avaluar aquest servei i des de la gerència del 061 me

varen passar un informe, que també li he passat, perquè si no

m’equivoc m’ho va demanar per escrit, on se justificava la

contractació de cinc noves ambulàncies. Aquestes cinc noves

ambulàncies, fora de les 135 que vostè menciona, són aquí a

Mallorca, i s’està tramitant l’expedient per tal de poder fer la

modificació del lot corresponent al transport urgent de

Mallorca i que puguin entrar en funcionament. Però encara no

s’ha pagat ni un duro. I el que es va fer, com es va anunciar, és

precisament incrementar en cinc ambulàncies el servei de

transport urgent de Mallorca, perquè de les cinc ambulàncies

que estaven ofertes com a millora per l’empresa, una es va

derivar a la zona de Campos. Li he de dir que no és el municipi

de Campos, és la zona de Campos; si vostè conegués un poquet

el funcionament de les ambulàncies, sabria que no només

inclou el municipi, per tant és indiferent si és del Partit Popular

o no és del Partit Popular, a la zona de Campos; i vostè ho

digui als ciutadans de la zona de Campos. Una altra a la zona

d’Andratx; una altra a la zona de Can Picafort, que no és, ni

més ni manco, que aquella que durant l’hivern vostè va firmar

que s’ananàs al garatge perquè només la volia durant l’estiu a

Can Picafort i nosaltres l’hem posada durant tot l’any; i dues

més a Palma.

Per tant, Sra. Diputada, jo entenc que vostè no pot suportar

que el Partit Popular hagi guanyat les eleccions i que nosaltres,

una vegada que hem arribat, ho hem fet més bé, hem millorat

el transport sanitari urgent de Mallorca, però aquesta és, ni més

ni manco, l’explicació que hi ha.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.
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2) Pregunta RGE núm. 1759/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a la modificació del contracte amb la

UTE.

Per formular la següent pregunta, la 1759, relativa a

modificació del contracte amb la UTE, té la paraula la Sra.

Aina Salom i Soler, autora d’aquesta, per un temps de deu

minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Bé, la veritat és veritablement

lamentable que tregui que jo he estat casada, me vaig casar

molt joveneta, als 19 anys, ja que vostè ho diu, i que fa 23 anys

que estic divorciada i que la Sra. Consellera no tengui altres

arguments, per a no contestar el que se li demana, que parlar

d’una persona amb la qual no tenc cap vinculació, només és el

pare dels meus fills ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, hauria de formular la pregunta.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, però jo me sent, Sr. President, també obligada, per

motius obvis a contestar a la Sra. Consellera.

EL SR. PRESIDENT:

S’hauria de cenyir a la qüestió, Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

El que està clar és que aleshores o mentia dia 4 de setembre

del 2003, perquè ella aquí explica que posa cinc ambulàncies

i que aquest cost, aquest servei és molt dolent i molt deficitari,

etcètera, i ara ella nega que hi hagi hagut cap modificació; quan

ella explica i dóna tot tipus i tota casta d’explicacions de com

aniran aquests dos milions, a càrrec, una part, a la UTE, i l’altra

part a càrrec de la conselleria. Bé, doncs és que tal vegada els

periodistes diuen mentides, jo no sé què vol que li digui, clar,

jo tenc aquesta informació i la seva foto -que vostè també va

tenir molta pressa a fer-se-la.

Quant a les modificacions, miri, jo no sé si és ver o no és

ver, estic esperant la documentació, tenc aquí tota la carpeta de

la documentació, efectivament no sé quina ha entrat i quina no

ha entrat, esper que n’hagi entrat alguna i sobretot esper que

l’oferta, prengui nota, el que jo li he demanat és l’oferta que va

presentar l’empresa de la qual era gerent el seu germà i per la

qual s’atorgaven 135 ambulàncies per 35 milions d’euros. I

vostè, doncs miri, en pessetes perquè ens entenem tots, ha

regalat a aquesta UTE 332.772.000 pessetes, si a vostè li pareix

poc, la veritat, vostè sempre braveja i sempre la sentim parlar

de molta transparència, però la transparència deu haver entrat

a les dues o dues i mitja, perquè jo he vengut aposta a cercar els

papers i la documentació, per veure què era el que m’havia

contestat i no hi havia res, vull pensar que tal vegada a les dues

i mitja ha entrat ràpidament.

Quant a aquesta pregunta, vostè diu que no hi ha hagut cap

modificació, que vostè no ha pagat res, que vostè va trobar 130

ambulàncies, tot això, si em dóna la documentació ho podrem

demostrar a tothom, als ciutadans, i veurà que eren 135

ambulàncies que seguien funcionant i eren 35 milions. I després

la documentació, si també ens la lliura, perquè me sembla que

li hem demanat moltíssims de grups, sabrem si efectivament

vostè ha pagat o no ha pagat o no ho sé, no sé què dir-li, on

hauran anat els doblers aquests, o no han anat, o li han regalat

o han tornat arrera. Què vol que li digui?

Sent, de forma molt llastimosa, que vostè es posi nerviosa,

jo crec que en aquests moments és aquí per contestar les

preguntes que se li fan i, la veritat, jo no tenc la culpa que el

seu germà, el seu marit, tenguin casos de responsabilitat,

mentre governa el PP. Què vol que li digui? Són família seva,

no són família meva.

I punt.

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula la Sra. Consellera de Sanitat, per un temps de

deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Respecte de les preguntes

que diu que no li he contestat, Sra. Diputada, no es preocupi, la

veritat és que han entrat, una cosa històrica dins la conselleria,

que fins i tot tenc part dels serveis colAlapsats perquè han entrat,

des del Grup Socialista, més de 150 preguntes, i això implica

tal vegada una mica més de dificultat a l’hora de contestar-les,

però no es preocupi que li contestaré, de fet la majoria estan

firmades ja. No sé si han entrat al Parlament o no, però estan

firmades. I nosaltres sí hem fet un esforç, com a mostra de la

transparència d’aquest nou govern, a diferència del que va fer

vostè la legislatura passada, que jo encara tenc com a 30

preguntes sense contestar.

I anem a parlar de coses serioses, per favor, Sra. Diputada,

anem a parlar de coses serioses, anem a parlar de transport

sanitari, i anem a parlar de com estan les coses. Jo li explicaré

perquè veig que no li varen explicar en el seu moment. A veure,

hi havia 130 ambulàncies en funcionament, assignades a un lloc

concret i amb una funció determinada. Després hi havia 5

ambulàncies més que només La UTE que va guanyar les va

oferir com a millora. Aquestes 5 ambulàncies estaven aturades

a un garatge, i la diferència és que ara, aquestes 5 ambulàncies

que estaven aturades, estan, part d’aquestes, i després ja li

concretaré més quina ha estat la distribució perquè és

complicat, però li puc explicar, part d’aquestes estan en

funcionament i estan cobrint un servei; mentre es fa la

tramitació de la modificació del lot d’urgent de Mallorca, per

tal que les cinc noves ambulàncies que, efectivament, ja són

aquí a Mallorca i tramiten la targeta puguin entrar en

funcionament. L’única diferència entre les que actuen ara i les

que actuaran és el tipus d’ambulància; és a dir, unes són

ambulàncies, les que entraran en funcionament durant l’estiu

perquè hi ha més necessitat, són UCIS, vostè ha de saber el que

és, que tenen equip metge o poden ser medicalitzables; i les que
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ara mateix hi ha, com que a l’hivern hi ha menys necessitat

perquè tenim menys població, doncs són un altre tipus

d’ambulància. Però, en definitiva, el que hi ha són 130 que ja

estaven en funcionament, i cinc que eren a un garatge, doncs

estan en aquest moment complint un servei.

I li repetesc, vostè se’n vagi a demanar als ciutadans de la

zona d’Andratx i als ciutadans de Campos, i a Can Picafort

també, que ara la tenen tot l’any, i vostè els demani si

efectivament estan penalitzats o si realment el Govern ha fet un

esforç, simplement reassignant recursos, perquè encara no hem

pagat un euro més, per tal que puguin rebre un bon servei

sanitari. I aquesta és la qüestió.

Vostè me parla de família, etcètera, però la seva pregunta

fa referència a quines modificacions hi ha hagut i per quin

import hi són. Molt bé, li he de dir, li repetesc, Sra. Diputada,

modificacions encara no n’hi ha hagut cap; en projecte n’hi ha

dues, modificacions d’aquests quatre contractes: una,

precisament és la que hi faig referència, l’increment de cinc

ambulàncies que van per la modificació del lot de transport

sanitari urgent de Mallorca, que és un dels quatre; que anirà per

la modificació d’increment d’activitat, que vostè sap que la

legislació de l’Estat permet d’incrementar fins a un 20%, i a

través d’aquesta modificació es podran pagar aquestes cinc

ambulàncies, que encara no s’han pagat perquè encara no s’ha

tramitat l’expedient.

Jo entenc que tal vegada, quan vostè era a la Conselleria, no

tramitava els expedients, ja me n’he adonat, desgraciadament

hi ha moltes coses en què no està ni tramitat l’expedient, i això

és un problema, nosaltres ho volem fer bé i ho feim bé. I

després hi ha una altra modificació, Sra. Diputada, i aquesta

modificació crec que no fa falta que li expliqui, perquè,

precisament, aquesta modificació fa referència a tots aquells

compromisos que vostè, quan era consellera de Salut, a través

del servei de Salut, va assumir amb aquesta empresa. Aquests

compromisos jo avui no els mencionaré, li puc avançar que

intentam complir aquells compromisos que vostè va assumir a

través d’un informe del Consell Consultiu, perquè és tal

escàndol el que vostè va assumir i en el que vostè es va

comprometre fa poc més de tres o quatre mesos, que hem hagut

d’anar al Consell Consultiu perquè ens digui si ho podem fer.

El problema és que l’empresa, evidentment, demana que

s’acompleixin aquests compromisos. Per tant, aquestes són les

dues úniques modificacions que en aquest moment estan en

marxa, però que encara ni s’han materialitzat, tant de bo,

perquè això voldria dir que ja tenim realment millorat el servei

del transport sanitari de les nostres illes, ni s’ha executat ni hi

ha hagut cap modificació econòmica.

Jo més clar no li puc dir, si vostè me vol atribuir paraules

que no he dit, doncs ho faci; però jo, avui, davant el Parlament,

que a mi me mereix molt de respecte i mai no diria cap mentida

davant aquesta institució, li dic que les coses estan així com li

he explicat. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. Per un temps de cinc minuts, té la

rèplica la Sra. Diputada formulant de la pregunta.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Ha quedat clar que segueix faltant a

la veritat, Sra. Consellera, segueix entossudida i tanmateix és

fals, esperem que pròximament ens lliuri la documentació. No

eren 130, eren 135 i ho he dit tot d’una que he començat la

meva primera pregunta, perquè ja sabia que diria aquestes

faltes a la veritat. Funcionaven les 135 ambulàncies, amb un

detall, Sra. Consellera, que aquestes 135 ambulàncies

funcionaven amb 2 milions menys, que vostè, amb aquestes

modificacions, haurà de fer algun tipus d’increment perquè

vostè ho va anunciar, o sigui, no ho sé; tal vegada ara haurà de

fer una roda de premsa demà de pressa i corrents per dir que

no, que no pagaran aquests 2 milions quan, a tota la premsa de

tota casta, escrita, oral i tal surt.

Hi ha una cosa molt clara, Sra. Consellera, no hi ha cap

escàndol perquè no vaig pagar absolutament res, absolutament

res. I és ver que el seu germà escrivia carta rera carta; uh, tenia

una pressada el seu germà, per cobrar i per arreglar la situació,

perquè devia pensar que amb la seva germana tal vegada ..., no

ho sé, no ho sé, no sé què devia pensar, l’empresa li devia

donar pressa i ell feia les passes pertinents, en tenc un caramull

de cartes del seu germà. I vostè aprofita la situació per crear

aquí l’incògnita i dir que el meu comportament en un moment

donat va ser escandalós. Hagués estat escandalós, Sra.

Consellera, si jo hagués accedit a les peticions del seu germà,

però aquesta senyora no va accedir...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, disculpi, no toleraré més referències a

terceres persones en termes despectius i insultants. Per favor,

se cenyeixi al contingut de la pregunta.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sr. President, a la pregunta, però li agrairia la mateixa vara

de mesurar, la tengués per a mi i també per a la Sra. Consellera,

perquè quan la Sra. Consellera es fica amb el meu ex-home jo

a vostè no l’he sentit piular, quan s’han ficat amb la meva

família jo a vostè no l’he sentit piular. I m’agradaria que el

mateix llindar el tenguéssim les dues i aleshores estaríem en

igualtat de condicions...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, he dit que a partir d’aquest moment no

tornaré a tolerar referències a terceres persones dins aquesta

comissió...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Però per a les dues...

EL SR. PRESIDENT:

Se cenyeixi a la qüestió per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:
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Sí, sí, m’hi cenyiré tot allò que faci falta. Bé aleshores,

vostè diu que ho farà properament. Aleshores jo li torn repetir

que es moria per una foto i també li diré una cosa, és que li va

aconsellar que es fes aquesta foto, jo no sé si és amic seu, si és

assessor, el que passa que d’amic res de res perquè colAlocar-se

darrera 5 ambulàncies que funcionaven i aquest assessor,

aquest director general, qui fos que li va aconsellar que es fes

aquesta foto, sabent, perquè tota Mallorca ho sabia, que hi

havia determinades persones que la podien perjudicar Sra.

Consellera a un moment donat, realment no és un bon assessor

i si no és bon assessor hauria de prendre les mesures pertinents

o tal vegada és que li mouen la cadira. I que quedi clar, perquè

vostè ha aprofitat quan el Sr. President m’ha interromput el

terreny que sempre deixa i a més és molt hàbil per deixar

sempre la incògnita de si qualcú fica la mà. No Sra. Consellera,

de cap de les maneres li acceptaré que ha hagut cap escàndol en

el tema de les ambulàncies. El tema de les ambulàncies es va

dur d’una forma correcte, d’una forma francament escrupolosa

i no hi ha hagut cap tipus d’escàndol, a vostè quan estava a

l’oposició li semblava tot bé perquè ja ho diu també a tots els

mitjans de comunicació, vostè no piulava, no deia res i jo li he

de dir que ara troba que el meu comportament va ser

escandalós, no, el seu comportament avui aquí en aquesta

cambra és vergonyós, Sra. Consellera, és vergonyós i de veritat

no m’ho esperava, francament, pensava que el seu tarannà

tranquil, de consens, tot allò que ens ha dit durant tots aquests

mesos el seguiria mantenint, jo no perdria els estreps com es

diu realment, però efectivament els ha perdut...

EL SR. PRESIDENT:

Té 15 segons Sra. Diputada. En torn de rèplica té la paraula

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, Sr. President. A veure Sra. Diputada,

respecte la pregunta de la qual avui estam parlant, que de fet jo

vull agrair aquesta oportunitat d’explicar el tema de les

ambulàncies perquè és un servei essencial i hem de ser tots

molt escrupolosos a l’hora de contemplar i de gestionar aquest

servei. És veritat que vostè no va pagar ni un euro més a la

UTE adjudicatària, és veritat, tant de bo ho hagués fet Sra.

Diputada perquè jo no tendria aquest problema en aquests

moments. Vostè no va pagar ni això, ni moltes altres coses, les

factures estan en aquests moments damunt la meva taula i que

fan que els pressuposts, precisament, del 2003 tenguin un

dèficit, ara ha pujat, de més de 150 milions d’euros. Tot això

no ho va pagar vostè i ho he de pagar jo evidentment, però no

sé d’on perquè el pressupost que va aprovar no té res a veure

amb la realitat.

Però com que estam parlant, repetesc, de les ambulàncies,

jo li diré perquè no m’agrada deixar incògnites, jo li diré la

modificació, a part de la modificació d’aquestes 5 ambulàncies,

jo li diré quina modificació hem de tramitar en aquests

moments. Miri, vostè és veritat que va adjudicar el servei...,

escolti, escolti Sra. Diputada perquè li interessa bastant, crec

que li faré un poquet de llumet, ja que no li vàrem fer quan era

consellera. Vostè va adjudicar el servei d’ambulàncies a una

empresa nova, a més jo crec que tots ens vàrem felicitar perquè

teníem una empresa que no funcionava bé i dia 1 de gener va

començar la UTE-Lireba Servicios Sociosanitarios prestant

aquest nou serveis d’ambulàncies. Però jo li diré quin problema

hi ha en aquest contracte que vostè diu que és boníssim, els

plecs estan mal redactats, en aquest moment tal i com vostè

avui diu aquí i tal com algú, per exemple la patronal, interpreta

aquests plets, jo li puc demanar a l’empresa adjudicatària 1.000

ambulàncies més que no li puc pagar ni un duro per aquest

increment d’activitat. Plecs mal redactats, a més ni tan sols i

escolti bé, ni tan sols contemplaven la subrogació de tots els

treballadors. Vostè sap que en el sector d’ambulàncies quan

una empresa ocupa un lloc que deixa una altra han de subrogar

tot el personal, idò ni tan sols estava cobert això. I vostès ho

volien fer a través de mangarrufes de les fundacions que no

varen arribar a fer, quan precisament es varen donar compte

que el gerent tenia el cognom Castillo.

Dos, l’adjudicació d’aquest servei està impugnat Sra.

Diputada i vostè em diu a mi si jo estic gestionant malament,

però si està pendent d’un fil per la seva adjudicació Sra.

Diputada, està impugnada penalment i administrativament, per

tant, estam pendents d’un fil en aquest servei tan essencial per

a la nostra comunitat perquè està impugnada la seva

adjudicació, no la meva Sra. Diputada. Just el mes d’abril, poc

després de començar aquesta empresa a funcionar, li envia un

escrit i li diu que té desequilibri econòmic-financer,

evidentment li demanava més activitat de la que en teoria

estava prevista i està perdent doblers. El Sr. Juli Fuster i tenc

aquí els documents perquè així els podrà veure, si no els ha vist

mai, on li diu el Sr. Juli Fuster que està d’acord que nomenarà

una auditoria, faran una auditoria per comprovar aquest

desequilibri econòmic-financer i que actuaran d’acord amb

aquesta auditoria. És a dir, el Sr. Juli Fuster li diu que si

l’auditoria diu que hi ha un desequilibri li farà front en aquest

desequilibri. Mentre resulta que el sector demana la signatura

d’un conveni colAlectiu per un augment de sous, clar ens estam

situat en aquests moments just abans de les eleccions i munten

una vaga i el Sr. Juli Fuster firma un document amb l’empresa

adjudicatària i tots els sindicats on obliga a l’empresa

adjudicatària a fer front a aquest conveni, a signar aquest

conveni colAlectiu amb la pujada de sou i a damunt diu que si

l’empresa no ho paga ho pagarà el Servei de Salut. Aquest

document està aquí i és de dia 5 de maig, que vostè també m’ha

demanat per escrit, però no es preocupi, encara que vostè

l’hauria de conèixer li ho enviaré.

Per tant, hi ha una concessió als sindicats perquè hi ha

eleccions i han muntat una vaga i vostè evidentment no es pot

permetre una vaga quan hi ha unes eleccions i a més el Sr. Juli

Fuster firma aquest document, escolti bé, sense quantificar el

que pot suposar aquest increment de sous, sense quantificar-ho

i sense passar per Intervenció, tothom sap que quan hi ha una

implicació econòmica s’ha de passar per intervenció. Idò aquest

document no ha passat per intervenció, Sra. Diputada. Clar hi

ha eleccions, arriba el Partit Popular al Govern, arriba la

consellera que els parla al Govern i rebem el resultat de

l’auditoria, l’auditoria diu que hi ha més de 6 milions d’euros

de desequilibri econòmic a l’empresa.

I, efectivament, agafam el document que va signar Juli

Fuster, obligant a fer front a la signatura del conveni colAlectiu

i a pagar aquest increment de sous a l’empresa adjudicatària i
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ens donam compte que això suposa més de 4 milions d’euros

també d’increment d’aquest contracte. És a dir, vostès s’han

compromès a pagar més d’11 milions d’euros a aquesta

empresa adjudicatària, però evidentment no els ho han pagat i

sap per què no els han pagat? A part de perquè no saben fer les

coses, perquè hi ha una Llei de contractes que diu que no es pot

modificar un contracte administratiu per més d’un 20% del seu

import i aquest 20% de l’import del contracte total és de 5

milions d’euros. 

Vostè Sra. Diputada enlloc de demanar què passa amb

aquestes 5 ambulàncies que li he explicat claríssimament que

enlloc d’estar en el garatge estan en funcionament, hauria

d’explicar i jo la rept a què m’ho demani, què va fer vostè amb

el servei d’ambulàncies? Vostè es va comprometre, com a

consellera de Salut, a assumir tan el desequilibri financer com

el conveni de les Illes Balears, el conveni colAlectiu en allò que

es denomina complement Illes Balears. Això implica un

augment del pressupost del servei de més d’11 milions d’euros.

Què hem hagut de fer nosaltres? Anar al Consell Consultiu

perquè precisament supera la quantitat del 20% i si el Consell

Consultiu no ens diu que ho podem fer, no ho podem fer perquè

a nosaltres ens agrada fer les coses ben fetes. Per tant, vostè no

em digui Sra. Diputada que vostè no ha fet res i que no ha pagat

un duro, perquè de veritat tant de bo ho hagués pagat,

evidentment amb pressupost perquè nosaltres arribàrem a la

conselleria i ens vàrem trobar aquest pastís, aquest pastís que

és molt difícil de solucionar i que té únicament...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Sí Sr. President. Únicament té una justificació i és la seva

mala gestió quant a moltes coses, però sobretot al servei de

transport sanitari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

3) Pregunta RGE núm. 1760/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a les raons per fer modificacions a les

condicions del contracte amb la UTE.

Passam a la següent pregunta la 1760, relativa a raons per

fer modificacions a les condicions del contracte amb la UTE.

Té la paraula la Sra. Aina Salom i Soler, autora de la mateixa,

per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. La pregunta en qüestió que era la

formulació feta per les raons per les quals s’havia modificat i

ja la Sra. Consellera ens ha dit que encara no ha modificat res,

que ho comença a modificar, que pensa fer dues modificacions,

per la qual cosa en aquesta qüestió supòs que ens haurà de

contestar el temps que les hagi fet efectives, perquè ella nega i

jo m’agradaria que es reafirmés, ella nega que hagin pagat un

duro, ella diu que va trobar 130 ambulàncies, quan eren 135,

etcètera. Totes aquestes no.

Aleshores clar, la pregunta era raons per les quals vostè

modifica unes condicions de contracte i ella s’estén, ni més ni

manco que 20 minuts controlats, per dir que se m’ha encès un

llumet. Allò què passa és una altra cosa, a qui li fan llum de gas

és a vostè Sra. Consellera perquè conec molt bé tot aquest

contracte de les ambulàncies, sé allò que es va patir, sé allò que

es va fer i sé allò que va firmar el Sr. Juli Fuster i em sé de

memòria les cartes del seu germà. O sigui una de les coses

bones que tenia i que vostè fa..., a mi em sembla molt bé,

vostès governen, aleshores vostès poden fer, però el que passa

és que no han d’enganar a la gent, en el personal, pot fer allò

que hagi de fer, regalar 2 milions d’euros, com si en vol regalar

40, si les té idò miri.

Precisament aquest contracte de les ambulàncies allò que

tenia de bo és que la UTE i per això va guanyar i per això la

CAEB protesta, és perquè s’havia de donar aquest servei per 35

milions d’euros sense que s’hagués d’ampliar absolutament res.

Per tant, tot allò que torna, ha tornat dir tot aquest

memoràndum que ens ha fet era una altra vegada més del

mateix, sempre la mateixa història, s’ha pres molt bé el

catecisme. O sigui, faltar a la veritat, en poques paraules

enganar a les persones, enganar els ciutadans, enganar tota la

gent que estam aquí, faltar a la veritat i no demostrar

absolutament res. Era un bon contracte per a la comunitat i per

a tots els ciutadans perquè precisament es posava un servei que

era molt necessari i que durant moltíssims d’anys havia fet patir

a les persones d’aquesta comunitat autònoma i sense haver de

donar ni un duro, ni una pesseta més. Vostè es fica aquí ja amb

els treballadors, també falta a la veritat Sra. Consellera, es

varen subrogar els treballadors i si no em conti per què feien la

vaga, o sigui la vaga la feien els treballadors perquè volien

cobrar més, cosa totalment lícita i nosaltres vàrem dir, el Sr.

Juli Fuster va escriure una carta al seu germà perquè ell

demanava que es pagassin ja tots aquells doblers, li deia que

demostrés que efectivament s’havien posat aquelles persones,

que s’enviassin els TC1 i els TC2 i quan es demostrés que

efectivament s’havien incrementat les persones nosaltres ho

estudiaríem, efectivament dia 25 de maig varen ser les

eleccions i no ho vàrem poder fer, s’hagués duit al Consultiu,

que és allò que ha fet vostè, o sigui que no és que em fa falta

que s’encengui el llumet, és que a qui no la informen bé és a

vostè i li fan creure que la Mare de Déu nom Joana.

O sigui, jo li dic exactament com era el cas, hi havia un bon

contracte d’ambulàncies per 35 milions d’euros, 135

ambulàncies i en qualsevol cas les cartes que es remetien, no es

remetien a mi, però les sé de memòria totes aquestes que vostè

ha demostrat i si no les llegeixi, li diu Sr. Lluís Castillo i Ferrer,

vostè em demostri que efectivament ha fet una ampliació de

plantilla, perquè clar no pagarem sense saber que..., els han

ampliades i clar no es pot pagar una cosa que no es demostra i

com que el seu germà no ho va demostrar mai, carta rera carta

només feia demanar aquest increment salarial per a les persones
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que feien feina, sense demostrar efectivament havien

incrementat els sous a les persones que hi feien feina.

A mi em sap greu que vostè faci un discurs, vostè governa

i vostè pot parlar i no la tallen i vostè té tot el temps del món,

falti i faci esquerdes posant en dubta tota una gestió, que en

aquest moment jo ho he dit una altra vegada, tot li semblava bé

a vostè i a tots els advocats que duien aquest cas i tot era

perfecte i ara no ho és. I que vostè em digui que és veritat que

s’ha obert una diligència també, hi ha la premsa lliure i

independent que posa el “el juez cree que no hubo información

privilegiada en el caso de las ambulancias”. És veritat que s’ha

tornat a reobrir i ja li dic per endavant, no torni vostè a repetir

que jo no sé que dic, no sé mentides en definitiva i això pot

estar 2 anys, com pot estar 4, vull dir que això és una cosa que

va per molt llarg i al final el pobre senyor que li han posat

aquest... i que el jutge va desestimar, torn mirar premsa

independent, vostè sabrà perquè dic premsa independent,

tothom sap qui és aquesta premsa, no he duit els altres he duit

la seva. I no em sembla bé que vostè creï dubtes damunt una

persona que no ha estat condemnada i que és la tàctica que

vostès fan, tu tires i escampes murta, com es diu en bon

mallorquí i després els altres que la se llevin quan ja ningú se’n

recordi absolutament de res. 

Allò que hi ha és una sentència allà on el jutge no va trobar

absolutament res, és veritat que després s’ha reobert una cosa

massa llarga i que no ve al cas en aquest moment, però que a mi

no em sembla digne d’una Sra. Consellera, que vagi posant i

escampant imprecisions i dubtes damunt una persona que té la

mateixa dignitat que vostè Sra. Consellera, encara que no sigui

ni conseller ni tengui cap altre càrrec, sigui un treballador

normal i corrent. Això no hauria de funcionar així, que vostè

tregui aquest tema en política.

Per altra banda, vostè diu que ja ens informarà quan hi hagi

les mocions, quan hi hagi els canvis, com que jo em regia per

les informacions que vostè havia donat, per això jo li demanava

per quina raó vostè feia aquestes modificacions en el contracte

perquè jo ho vaig llegir així i em sembla que totes les persones

que estàvem aquí també ho vàrem llegir. 

No tenc res més a dir, només que és lamentable que s’hagi

dut aquestes preguntes en aquests camins que mai s’hi havien

d’haver duit i que només hauria de contestar les preguntes

pertinents i allò que està escrit, tal i com el Reglament en vigor,

que també l’he duit, posa que s’ha de fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Sra. Consellera té la paraula per un

temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Tanta sort que a la fi ha fet la

pregunta Sra. Diputada perquè venia preparada per contestar

aquesta pregunta, però no sabia molt bé per on havia de

començar.

A veure, les raons per les quals aquesta consellera ha

incrementat en 5 ambulàncies i està tramitant l’increment de 5

ambulàncies en el Servei Urgent de Mallorca, és ni més ni

manco que millorar el transport sanitari urgent de l’illa de

Mallorca perquè era deficitari i així ho va detectar la gerent del

061, la Sra. Dolors Riart, quan va arribar a la gerència va

elaborar un informe, que el tenc aquí Sra. Diputada, allà on

recomana aquest increment d’activitat, aquestes noves

ubicacions d’ambulàncies, repetesc a les zones de Campos,

Andratx, Ca’n Picafort i Palma, per tal de mantenir la isocrona,

que vostè ha de saber què és, en 15 minuts, que és el temps

recomanat. La isocrona per aquells diputats que no coneguin la

terminologia sanitària és el temps que es tarda des del lloc de

l’accident, o des del lloc on ha d’actuar l’ambulància, fins el

centre sanitari on s’ha de traslladar aquest pacient. Aquestes

isocrones no es complien i per tant, la gerent del 061 va veure

que es podia reorganitzar el servei i poder complir els barems

que normalment estan recomanats.

Per tant, aquesta és l’única i exclusiva justificació de la

modificació de 5 ambulàncies que s’ha fet des d’aquesta

conselleria, aquesta i també el fet que des de la Conselleria de

Salut, des d’aquesta Conselleria de Salut l’únic interès que

tenim és millorar el servei sanitari dels nostres ciutadans i

aportar tots els recursos que puguem per tal de què tots els

serveis sanitaris, inclòs el transport, siguin de la millor qualitat

i adients a les seves necessitats. Si vostè em demana les raons

de la modificació que està dins el Consell Consultiu i que són

herència de la seva gestió, home jo crec que vostè és la que ens

ha de dir quines raons hi va haver per comprometre-se a

demanar un auditor i fer front a un desequilibri econòmic que

ha resultat ser més de 6 milions d’euros, precisament pel mal

plantejament de la qüestió i vostè també ens hauria d’explicar

les raons per les quals va obligar a l’empresa adjudicatària que

ja li estava dient que no tenia capacitat econòmica perquè ja

perdia doblers, li va obligar a firmar aquest conveni colAlectiu

que suposava un increment bastant important en els sous dels

treballadors. Les raons, com dic Sra. Diputada, les hauria

d’explicar vostè, jo crec humilment que varen ser electoralistes

perquè no trob una altra explicació i també crec que responen,

precisament, a una mala gestió des de la seva conselleria, de la

legislatura anterior. Aquestes són les raons que jo li puc

contestar que ens han duit a fer les modificacions que estan en

projecte en aquest moment.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Aina Salom per un temps de 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot dir-li a la Sra.

Consellera que jo ja em vaig examinar l’anterior legislatura i

era jo la que contestava, la que ha de contestar és vostè i

s’hauria de posar el xip, o sigui vostè no m’interpelAla a mi,

som jo que li faig preguntes a vostè.

En qualsevol cas vostè ve aquí i braveja una miqueta, de les

isocrones i que els altres no ho saben. La veritat és que sabem
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perfectament, crec que tots els aquí presents, allò que són les

isocrones i vostè sap si les ambulàncies arriben prest o tard

perquè precisament en aquest contracte amb (...), en aquestes

pliques mal fetes i que estaven mal fetes perquè hi devia haver

responsables i responsables propers a vostès. Efectivament dins

aquest sistema es va posar en marxa el GPS, que és el sistema

que tenen els vaixells i per primera vegada en tota la història de

la comunitat autònoma el control de les ambulàncies el té el

061 i com que es té el control de les ambulàncies se sap si es

tarda, jo precisament ho he vist, vostè s’ha barallat amb l’112

dient que hi havia problemàtica i que no s’entenien, no sé unes

coses realment estranyes perquè sent del mateix Govern i

depenent un de Funció Pública i l’altre el 061 de Salut, no hi

hauria d’haver aquests desencontres que hem pogut veure a la

premsa no? Però sabem perfectament allò que són les

isocrones, coneixem perfectament aquest sistema que fa que en

qualsevol moment sabem l’ambulància que està més a prop de

l’accident o de la persona que ha tengut un infart o de la

persona que ha tengut qualsevol entrebanc en la seva salut i tot

això ho vàrem posar dins la cinquena legislatura, dins la

legislatura del pacte de progrés. 

I la veritat dir-li que n’estam satisfets, d’allò que no estam

satisfets és que vostè vagi regalant doblers sense fer falta,

perquè la veritat és que el contracte estava molt ben fet i les

empreses privades han de demanar doblers cada moment i a

més això és una cosa, li ho he de reconèixer, passa a tot

Espanya, és a dir, si tu fas un contracte amb una empresa poses

unes condicions i al cap d’un mes ja no li van bé aquestes

condicions i demanen més doblers i l’Administració ha de dir

que no. Vostè diu que..., no sé realment no l’he entesa gaire bé,

perquè diu que no hi ha modificacions, que no s’ha pagat ni un

euro de més. Per altra banda tota la premsa escrita, oral diu que

sí, que efectivament es pagaran un doblers. Allò que jo crec  és

que era un bon contracte i per això aquesta empresa va guanyar

perquè les condicions eren els que eren, sé perfectament el

número d’ambulàncies, sé perfectament els helicòpters, l’avió,

vostè també ha anunciat que comprarà un helicòpter. També

m’agradaria saber si li regalarà l’empresa perquè vostè ha

anunciat als diaris i estan escrits aquí que també veu la

necessitat d’un altre helicòpter, bé un altre helicòpter no és ni

més ni manco que 2 o 3 milions d’euros. Tal vegada també li

regalen, no ho sé. Allò que li puc assegurar és que l’helicòpter

no hi era, les 135 ambulàncies sí i si vostè és tan transparent

com braveja, idò aleshores podrem veure als papers, anirem

directament a la pàgina per la qual va guanyar aquesta empresa

i podrem parlar, ara de la resta no.

I que n’estic satisfeta perquè vostè s’ha trobat una feina

feta, la veritat és que amb un any i poc més jo hagués pogut

deixar fet allò que feia en un temps de l’INSALUD la Sra.

Celia Villalobos, el Sr. Bonet, el Sr. Josep Moreno, que era

cada mes pagar 20 milions més a l’anterior i anar passant i

passant, sobretot perquè hi havia unes eleccions, no es va trobar

una persona que va ser valenta i va dir que s’havia de canviar

aquest sistema perquè aquest sistema no és bo per als ciutadans

passi el que passi i això és la veritat. I vostès ara tenen els

beneficis? Idò miri, no, jo crec que els beneficis les tenen els

ciutadans. Allò que de totes formes jo no podré entendre mai és

per què vostès...

EL SR. PRESIDENT:

Li queden 30 segons Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

...han de canviar i han de pagar més doblers quan estava

molt clar perquè va guanyar aquesta empresa a favor i no varen

guanyar les altres perquè això és així, si tan malament ho vàrem

fer què vol que li digui Sra. Consellera? Ho doni a l’altra

empresa i s’ha acabat el problema, ho doni a l’empresa de

sempre, si vostè troba que tot està malament perquè vostè ha dit

que s’ha gestionat malament, el Sr. Juli Fuster, no sé quantes

coses més que aquí ens ha marejat en definitiva, ha marejat la

perdiu per no contestar i per no fer front a la realitat. Jo l’única

cosa que li he de dir és que com que vostè governa i és vostè

que s’examina, que troba que aquesta UTE no s’ho mereix, que

troba que no s’ha de tenir el sistema de control sobre les

ambulàncies, idò ho tregui Sra. Consellera...

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. 

LA SRA. SALOM I SOLER:

...facin el que vulguin, és vostè que governa.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. En torn de rèplica té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Primer de tot li he contrareplicar

perquè record que estam a la pregunta de per quines raons

s’havien fet les modificacions i és que el transport aeri no és

una concessió a la UTE-Lireba Serveis Sociosanitaris, és una

altra empresa, gràcies a Déu que cap dels meus germans, cap

dels meus familiars tenen la desgràcia de fer feina en aquesta

empresa perquè si jo volgués afegir un helicòpter i ells fessin

feina allà, una de dues o no hagués pogut afegir l’helicòpter, o

ells haguessin hagut de dimitir també. Però bé, en definitiva és

una altra empresa, per tant, no mesclem les coses perquè estam

parlant Sra. Diputada de transport sanitari terrestre.

Li replicaré una cosa que vostè m’ha dit. És cert que teníem

una necessitat tots de canviar l’empresa que estava prestant el

servei sanitari de transport, l’empresa anterior ens sotmetia a un

constant xantatge, a un mal servei i era necessari canviar

aquesta empresa. Des de l’INSALUD es va preparar el concurs

i vostè quan va assumir les competències el va culminar i en

aquest sentit res tenc a dir, tot el contrari, crec que vàrem

guanyar tots només pel fet de canviar l’empresa adjudicatària

del servei. A partir d’aquí Sra. Diputada li he de dir que no

l’entenc perquè vostè diu que el contracte era boníssim, que la

gestió seva va ser boníssima i que de fet jo visc de rendes en

aquest moment. Faré un parèntesi, tant de bo Sra. Diputada no

hagués fet tantes coses perquè jo tendria menys problemes en

aquests moments, però tant bo era aquest contracte i tant i tant

bona va ser la seva gestió, Sra. Diputada, que en aquests

moments l’empresa adjudicatària del transport sanitari terrestre
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a els nostres Illes està pràcticament en fallida perquè

l’Administració quan vostè es va comprometre quan era

consellera de Salut i ha de pagar més d’11 milions d’euros.

Aquest empresa està pràcticament en fallida perquè els

compromisos que vostè va assumir a la seva etapa de consellera

de Salut fan que aquesta empresa estigui en fallida. Li ho

record: més de 106 milions d’euros derivats del desequilibri

econòmic que vostè, a través del Servei de Salut i del Sr. Juli

Fuster, es va comprometre a pagar però que efectivament no ha

pagat.

Més de 4 milions d’euros per la firma d’un conveni

colAlectiu en el qual l’Administració, en teoria, ni tan sols ha

d’entrar perquè el conveni colAlectiu autonòmic es firma entre

les empreses del sector i els agents socials del sector, i que

vostè, vostè em diu mentidera, però jo li puc llegir

expressament paràgrafs d’escrits que el Sr. Juli Fuster enviava

a aquesta UTE, perquè..., per exemple li faré aquesta, quan es

va convocar una vaga precisament perquè hi havia un escrit del

Sr. Juli Fuster on es deia que l’empresa havia de pagar l’import

d’aquest conveni colAlectiu que encara no estava firmat, es va

convocar la vaga perquè l’empresa es negava a firmar aquest

conveni colAlectiu perquè sabia que no podia fer front a aquesta

quantitat de doblers. Idò molt bé, es va convocar la vaga i al dia

següent el Sr. Juli Fuster envià una carta, estic parlant de dia 16

de juny, on amenaçava la UTE per firmar aquest conveni, i hi

deia expressament: “L’actuació que durant el conflicte duguin

a terme les empreses serà tinguda en especial consideració en

termes de compliment dels contractes podent determines les

sancions que calguin, i per això us instam a una ràpida solució

del conflicte -parlam de la vaga- signant el conveni colAlectiu”.

Aquesta empresa té un gran problema i, repetesc, a mi no

em preocupa un problema d’una empresa, a mi em preocupa

que l’empresa que en aquests moments està prestant el servei

de transport sanitari terrestre de les nostres illes tengui un

problema econòmic, perquè això vol dir que qui sortirà

perjudicat és precisament el ciutadà, perquè es ressentirà el

servei sanitari de transport. 

Per tant, Sra. Diputada, jo crec que és una gran

irresponsabilitat per la seva part treure aquest tema avui aquí,

davant el Parlament, quan vostè sap que els nostres esforços

van dirigits precisament a solucionar un problema que vostè,

com a consellera de Salut, va crear. Nosaltres hem perdut molt

de temps intentant trobar una solució i finalment hem decidit

anar al Consell Consultiu perquè no volem assumir la

responsabilitat d’una sèrie de fets i d’actuacions que vostè va

voler dur endavant perjudicant el servei i perjudicant els

ciutadans. 

Per tant, Sra. Diputada, jo crec que fins i tot li he d’agrair

que m’hagi demanat avui aquestes preguntes, però també li he

de dir que crec que és una gran irresponsabilitat que vostè avui

m’acusi, a mi, aquí de tracte de favor a no sé qui mentre tenim

l’empresa que està prestant el servei sanitari de transport

pràcticament en fallida per culpa seva.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. 

4) Pregunta RGE núm. 1761/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a les ambulàncies del contracte amb la

UTE.

Passam a la següent pregunta, la 1761, relativa a

ambulàncies del contracte amb la UTE, i té la paraula la Sra.

Aina Salom per un temps de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

La pregunta en qüestió era d’aquest contracte administratiu

que es va fer amb la UTE-Lireba Serveis Sociosanitaris, quin

tipus d’ambulàncies, medicalitzades o no, i la tecnologia. 

Efectivament m’ho sé de memòria, sé que eren 135

ambulàncies, eren i són, funcionaven i funcionen. Ho torn a dir

igual que a la primera pregunta. 105 ambulàncies de servei

programat, 30 ambulàncies de servei urgent de les quals 16

ambulàncies són de suport vital avançat, en llenguatge

colAloquial medicalitzades, o sigui, una UVI mòbil amb un

infermer i un metge, i 14 amb suport vital bàsic,

colAloquialment conegudes com a no medicalitzades. Si sap

sumar la Sra. Consellera tots aquests números que acab de dir,

105, més 30, més 16, més 14, veurà que li dóna 135

ambulàncies, que són les que eren, i jo li demanava en aquest

cas que m’explicàs, com que l’anunci fet el setembre a bombo

i platerets que el servei que posaven aquestes 5 ambulàncies

totalment inexistent, no n’ha posat cap ni una de nova, jo ja

m’ho sé, tot això. 

O sigui que realment només li he de dir que jo he vengut

aquí a parlar d’aquesta comunitat autònoma, del que preocupa

als ciutadans, del que han de pagar de més perquè dóna la gana

al seu equip i que, com que han guanyat, poden pagar el que

vulguin, i el que em deixa molt preocupada, i supòs que a tots

els meus companys també, és que vostè està preocupadíssima

per una externalització d’una empresa, quan hauria d’estar

preocupada per aquesta comunitat autònoma. O sigui, vostè

s’ha tirat més de deu minuts parlant del forat d’aquesta

empresa. Bé, idò, miri, quan un externalitza la neteja, les

ambulàncies, el que sigui, i aquella empresa fa fallida, idò fa

fallida, i a vostè ni li va ni li ve, o no li hauria d’anar ni bé ni

malament, perquè l’empresa no és de la comunitat autònoma.

L’empresa és una empresa privada, i no sé quina preocupació;

potser ens ho pot contar, per què està preocupada, potser

arribarem a saber per què està preocupada, potser arribarem a

conèixer quins són els accionistes, no ho sé, perquè jo realment

no em preocup en aquest sentit. Cadascú que vagi a compte seu

quan és una empresa privada, però ha quedat ben palès i ben

demostrat que l’únic que li preocupa és el forat d’aquesta

empresa. No sé quins motius ocults hi pot haver, però ja se

sabrà, vull dir que quatre anys donen per a molt i poc a poc es

van esbrinant totes aquestes preocupacions i totes aquestes

coses.

Quant al fet que em dóna la raó per una banda, i em diu que

sí, que havíem patit en aquesta comunitat autònoma, i tal..., jo

continuu trobant molt estrany que..., em va interpelAlar

moltíssimes vegades, em va fer moltíssimes preguntes, va fer
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shows i va fer..., preguntes no contestades que no eren vera, va

repetir les mateixes preguntes i totes aquestes coses. El que em

fa molta gràcia és que mai, mai, mai, mai no em demanàs res

per aquest contracte que ara troba el Sr. Juli Fuster, i troba totes

aquestes coses. Mai, no va demanar mai res; fins i tot la premsa

li demanava coses sobre aquest contracte i sobre aquestes coses

i vostè: “No, no, tot està correcte”. Vull dir..., no deixa de ser

un detall que no se’ns pot escapar a ningú.

Ara està tot malament, menys una petita cosa del

començament, que és el seu sistema, és el seu catecisme, ja ho

he dit, els han ensenyat a tots igual, però la qüestió és que no

em va interpelAlar, ni vostè, ni el Sr. Fiol, per suposat, que era

portaveu de salut abans que vostè i també duia aquest contracte,

però tampoc no em va interpelAlar mai ni d’aquest ni de cap

qüestió que li semblàs preocupant.

De totes formes també li he de dir que encara que no hi

hagués cap incompatibilitat, que no hi era, no era una cosa

agradable haver de trobar-se amb aquestes situacions, com

supòs que a vostè no li agradaria trobar-se amb persones que,

quan entren a un despatx, han estat consellers, han tengut un

càrrec i són portaveus precisament de sanitat en aquells

moments.

Ja ho sabem; o sigui, jo reconec que vàrem fer moltíssimes

coses, l’Hospital de Menorca, vàrem licitar l’hospital

arquitectònic de Son Dureta, vàrem posar totes les peces clau

per fer el d’Inca, vàrem fer ni més ni manco que a tota la

Primària una xarxa importantíssima, vàrem ampliar i comprar

locals a Pere Garau per poder fer, vàrem adquirir centres que

ens varen donar de Cala Major, de l’ajuntament, l’únic centre

que es va donar a la comunitat autònoma l’any 2002, el solar

per fer el centre de salut, i està clar, està clar que vostès no

faran res. Jo ja ho sé, que vostès no faran res.

Quant a allò del Consell Consultiu, per suposat que

s’haguessin seguit les passes que vostè fa.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, agrairíem que pogués ajustar-se un poquet al

contingut de la pregunta. Sabem que les preguntes en comissió

són més laxes...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, clar, el que passa és que...

EL SR. PRESIDENT:

Em deixa parlar, per favor? Són més laxes quant a

l’exposició, que vulgui fer una exposició de motius suficient,

però li agrairíem tots els membres de la comissió que es pogués

ajustar un poquet al contingut de la pregunta.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, jo m’ajust a la pregunta, però com que també ella quan

contesta, Sr. President, amb tots els meus respectes del món,

amb tots els meus respectes Sr. Gornés li ho dic, també quan

contesta, contesta i se’n va per les bardisses, i aleshores una

pregunta que ja han repetit 24 vegades i que a més ella ha fet

ostentació del fet que desconeixem si són 105 o si són..., i ha

volgut donar una classe magistral que ja tots coneixem, de si

són de servei programat, o urgent, i “escolti’m, Sra. Diputada”,

i tot això, idò clar, vostè comprendrà que aquesta pregunta,

1761/03, del tipus d’ambulàncies, idò ella ho ha repetit i jo ho

he tornat a repetir i, clar, només em quedava...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Diputada, ajusti’s a la pregunta, per favor, i concreti.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Idò ja està, idò això, ja està. No fa falta ni tan sols que em

contesti perquè ja m’ha contestat a les altres preguntes.

EL SR. PRESIDENT:

Concreti, concreti, per favor.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Ja està.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera, té la paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Jo crec que avui assistim a una sessió

històrica d’aquest parlament. És la primera vegada que una

persona que ha tengut un càrrec acusa a una altra del fet que no

li ha criticat una gestió anterior que havia fet quan exercia

aquest càrrec, és a dir, jo no sé si vostè se n’adona, Sra.

Diputada, vostè ara mateix em critica perquè jo no la vaig

interpelAlar sobre el funcionament de les ambulàncies quan

vostè era consellera. No ho entenc, Sra. Diputada, no ho

entenc. Vostè es queixava del fet que jo la interpelAlava tot el

dia i, a sobre, hauria d’haver fet una altra interpelAlació i vostè

es queixa que no l’hi hagués fet. La veritat és que jo crec que

és un exemple que vostè volia ser transparent, encara que no ho

fos ni aconseguís ser-ho, i que volia que li demanàs moltes

coses.

El problema, Sra. Diputada, és que quan aquesta nova

empresa adjudicatària del servei de transport sanitari va entrar

en funcionament era el gener d’enguany. Jo era portaveu de

sanitat. Com li he dit crec que era una oportunitat per canviar

l’adjudicatària i per tenir finalment un bon servei sanitari. Per

tant jo crec que li havíem de deixar un marge de funcionament

per saber si anava bé o anava malament. De servei jo crec que

hem millorat, i per tant jo no em podia ficar mai amb el servei

que donava aquesta empresa. 

Jo el que estic en aquests moments contant, Sra. Diputada,

és el que m’he trobat a la conselleria, és a dir, tota aquella

documentació que vostè no em volia donar quan jo era

diputada, no referent a aquest tema, a altres, idò ara mateix hi

tenc accés perquè som la consellera de Salut, Sra. Diputada, i
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precisament com a consellera tenc accés a tots els expedients,

i he tengut accés a l’expedient de les ambulàncies i he vist tot

el que hi ha, i he vist i he patit, i estam patint en aquests

moments, un problema molt greu amb les ambulàncies, no del

servei que estan oferint al carrer, que chapeau!, jo crec que

hem de felicitar aquesta empresa que perd doblers i en canvi

està oferint un bon servei sanitari, i està aguantant per saber si

es pot complir el compromís que vostè va assumir com a

consellera de Salut, Sra. Diputada. Per tant jo crec que no ens

hem de ficar amb el servei, ens hem de ficar amb la gestió que

vostè va fer quan era consellera i amb els compromisos que va

assumir, que fan que aquesta empresa estigui pràcticament en

fallida.

Però, en definitiva, vostè em demana quin tipus

d’ambulàncies, medicalitzades o no, i quina tecnologia porten.

Jo li ho diré, i aquí sortiran els comptes. Després no vull entrar

en una guerra de xifres; se’n van a les bases, a les bases hi és

tot fil per randa, les ambulàncies que havien d’estar en

funcionament i el tipus d’ambulàncies que havia d’estar en

funcionament; per tant aquí ja no és una qüestió de dir mentides

o no, és fàcilment constatable. Per tant seria bastant doiut per

la meva part dir una mentida davant aquest parlament. Li diré:

en el lot del transport sanitari terrestre programat de Mallorca,

el primer lot, hi havia 51 ambulàncies colAlectives i 27

ambulàncies convencionals, en total 78 ambulàncies en el

programat de Mallorca. En el transport urgent de Mallorca hi

havia 9 ambulàncies de soporte vital avanzado i 9 ambulàncies

de soporte vital básico; sumen 18 ambulàncies. En el transport

terrestre de Menorca, que inclou urgent i programat, hi havia 6

ambulàncies colAlectives, 5 ambulàncies convencionals, 3 de

soporte vital avanzado i 2 de soporte vital básico; sumen 16

ambulàncies en el tercer lot. I en el darrer, en el transport

sanitari urgent i programat d’Eivissa i Formentera, hi havia 6

ambulàncies colAlectives, 5 ambulàncies convencionals, 4 de

suport vital avançat i 3 de soporte vital básico, que sumen 18.

Si vostè suma totes aquestes xifres que jo li he donat veurà que

surten 130 ambulàncies.

Crec que tot això vostè ho hauria de conèixer, perquè com

a mínim va ser vostè que va adjudicar aquest servei i m’imagín

que això era important i rellevant a l’hora d’adjudicar aquest

servei. No obstant això, perquè vegi que efectivament per la

meva part hi ha transparència, no hi ha res absolutament a

amagar, li vull donar aquestes xifres. Podem entrar, si vol,

vostè m’ho dirà a la rèplica, si vol que entrem en aquelles que

són medicalitzades o no, és terminologia molt tècnica però no

tenc cap inconvenient en contestar-li, ja sigui de manera oral o

ja sigui per escrit si vostè s’estima més que ho faci per escrit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula la

Sra. Diputada per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Realment sí que és històrica aquesta

reunió, perquè jo tampoc no havia assistit mai a unes preguntes

d’aquest tipus amb unes respostes d’aquest tipus.

Miri, aquest paper que li han fet deu ser fet pel mateix que

la va assessorar per fer-se la foto darrere les cinc ambulàncies.

Aquest paper no té cap valor ni un. Jo li he demanat, i a més li

torn pregar que prengui nota, perquè el que jo li he demanat, i

la documentació que li he donat, i la documentació que espera

la CAEB, i la documentació que espera tothom, és l’oferta de

la UTE guanyadora, per la qual cosa posava a disposició

d’aquesta comunitat autònoma de les quatre illes les 135

ambulàncies, perquè ens regim a les 135 ambulàncies i és el

que jo li he demanat. O sigui, aquest paperet és del mateix que

li fa fer la foto, el mateix que la va assessorar. Aleshores aquest

paperet no té cap valor ni un. Aquest paperet se l’ha fet abans

de venir i pot posar 10, pot posar 18, pot posar el que vulgui;

no té cap valor ni un perquè el que jo vull que vostè em doni,

a més, ja li ho dic, és un totxo així de gros que té

aproximadament 1.000 fulls, perquè vostè vegi si me’l conec o

no, és a dir, si vostè l’hagués duit haguéssim anat directament,

a aquest full. És aquest el que esperam, és aquest el que

donarem a la premsa, és aquest el que donarem als ciutadans,

és aquest el que donarem si vostè es digna a donar-lo.

L’oferta per la qual es varen presentar diverses empreses,

entre les quals la UTE guanyadora, que posava a disposició

l’oferta, eh?, aquesta que diu que les pliques, hi devia haver

qualcú responsable perquè les pliques no es fessin bé, si ara

vostè l’hi troba i abans no l’hi trobava; jo no em queix que no

m’interpelAlàs, jo dic que crida l’atenció, Sra. Consellera, que

quan vostè estava a l’oposició i no hi havia cap

incompatibilitat, efectivament, i sempre ho ha dit quan m’ho ha

demanat la premsa, que el seu germà tenia dret a ser gerent i

totes aquestes coses, jo no tenc res a dir, d’això, però crida

l’atenció que en aquell moment tot anàs bé, que vostè no

preguntàs, que vostè no demanàs, que vostè no fes cap

comentari, i ara troba la gestió dolenta, la gestió penosa, etc.,

etc., ja no vull repetir més tot el que hem dit.

Ja fins aquí punt i final. Jo l’únic que li vull dir és que li

deman l’oferta, l’oferta per la qual aquesta empresa que en

aquells moments era gerent el seu germà va guanyar; és un

totxo de 1.000 fulls i per la qual cosa posava a disposició de la

comunitat autònoma, a part de tota la resta, 135 ambulàncies,

135 ambulàncies per valor de 35 milions d’euros. I tota la resta

serà regalat per vostès a aquesta empresa que diu tan

deficitària. Res més.

EL SR. PRESIDENT:

Per un torn de contrarèplica té la paraula la Sra. Consellera

per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Ho he entès bé o vostè vol aquest

dossier per mostrar-lo a la premsa? Què hi pensa trobar, Sra.

Diputada? Jo li he de recordar que vostè va firmar el contracte.

Jo supòs que vostè coneix aquesta oferta de l’empresa

adjudicatària. Vostè va firmar el contracte. Jo normalment el

que faig és llegir tots els papers que em donen per firmar per

saber que allò que firm és adequat i que és efectivament el que

jo vull, com a consellera de Salut, dur endavant precisament

per al servei sanitari dels ciutadans.
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A l’oferta trobarà el que li he dit. L’oferta s’ajusta a les

bases del concurs; és que si no no seria l’adjudicatària del

concurs. Per tant hi ha aquestes 130 ambulàncies més 5 de

millora. És que, efectivament, l’empresa ofereix 135

ambulàncies, però 130 estan en funcionament i assignades com

li he dit a cada un dels quatre lots, i 5 són oferta de millora per

part de l’empresa. És que jo crec que ha quedat clar.

M’agradaria que almanco hagués quedat clar. Aquestes cinc

ambulàncies eren a un garatge, ara estan en funcionament i

tornaran ser al garatge perquè tramitam, paralAlelament,

l’expedient de modificació d’un dels lots, que és el d’urgent de

Mallorca, només d’un, per incrementar en cinc ambulàncies

més que, com li dic, estan aparcades; el que no tenen és la

targeta adient per entrar en funcionament però la tendran, i

estam en aquesta tramitació.

Per tant jo entenc, Sra. Diputada, que potser a vostè no li

agrada, no li agrada el fet que hagi guanyat el Partit Popular, no

li agrada que aquesta consellera hagi sabut prendre decisions

malgrat la situació econòmica que m’he trobat a la conselleria,

i no li agrada que les coses es facin bé. Vostè -avui jo crec que

ha quedat palès- es preocupa més del que surt sobre la premsa

i sobre els mitjans de comunicació que realment d’oferir un bon

servei als ciutadans, el servei sanitari. A mi m’espanta sentir-la

dir això, precisament perquè vostè ha tengut en les seves mans

la sanitat de les nostres illes durant quatre anys. Tanta sort que,

a la fi, jo puc dir que tot el meu equip està funcionant com toca

i el que li preocupa no és sortir sobre els mitjans de

comunicació, perquè precisament tot el que avui li he contat

aquí, he contat davant aquest parlament, no havia dit

absolutament res, i sap per què no havia dit absolutament res,

tot i que trob que és un escàndol? No havia dit res perquè creia

que era millor esperar a solucionar el problema que sortir a

generar una preocupació als ciutadans. A mi això sí em

preocupa, em preocupa donar un bon servei i em preocupa que

els ciutadans puguin tenir credibilitat en el servei sanitari i en

el servei autonòmic de salut. Això és el que em preocupa a mi,

Sra. Diputada.

Però vostè em ve aquí i em diu que les modificacions

responen a altres circumstàncies i jo li he de contestar. Vostè,

Sra. Diputada, segurament se n’ha assabentat avui i

probablement no sabia tot el que hi havia darrere, però sí és

cert que vostè, a través dels seus serveis de salut, es va

comprometre a pagar més d’11 milions d’euros a aquesta

empresa. Aquesta empresa no ha cobrat ni un euro i està

pràcticament en fallida precisament per les seves decisions, Sra.

Diputada. Jo crec que això és molt greu i crec que realment

vostè no hauria de tenir la santa..., sí té, efectivament, la

vergonya, perquè ha duit aquestes preguntes davant el

Parlament i ha dit el que ha dit i consta en el Diari de Sessions,

però crec que vostè hauria de fer-se un replantejament i tenir

una mica de responsabilitat, encara que fos des de l’oposició,

per tal que entre tots puguem treure endavant el servei sanitari

i també el servei de transport sanitari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

5) Pregunta RGE núm. 1762/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al PAC d'Algaida.

Passam a la següent pregunta, 1762, relativa al PAC

d’Algaida, i té la paraula la Sra. Aina Salom per un temps de

deu minuts. Record a les senyores i als senyors diputats que a

les 18,30 hi ha una altra comissió i els pregaria que s’ajustassin

al temps necessari per tal que puguem acabar abans de les

18,30 i poder continuar així amb l’activitat normal de la

Cambra.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Aquesta pregunta, 1762/03, ve perquè volíem saber quina

era la situació del centre sanitari d’Algaida, donada la

transparència de la Sra. Consellera, perquè ja sabem -ho he dit

abans- que és catecisme del PP sempre reiterar promeses que

no compliran mai, i una de les promeses que varen dur al centre

sanitari d’Algaida era exactament, ni més ni manco, ho

mostraré perquè no creguin que ens ho inventam, era donar

assistència sanitària tots els dies de la setmana durant les 24

hores al centre sanitari.

No la vull fer de menys, com vostè diu; vostè no sé si

s’assabentarà i tot això, però realment quan un grup, el seu, el

PP, posa que donarà 24 hores al centre sanitari, al centre

sanitari d’Algaida tots els dies de la setmana, això vol dir que

transformarà el centre sanitari en un punt d’atenció continuada.

Aleshores la pregunta venia per això, venia perquè volíem

saber quan pensa complir la promesa, perquè com que ja sabem

que vostès compleixen totes les promeses que fan en el seu

programa electoral, i almenys aquests dies, ahir mateix a la

Cambra vàrem sentir a un, i a un altre, i a un altre, que ells

sempre complien el programa electoral, aquí el tenc per fer...,

l’hi puc regalar, si vol, volíem saber la situació, perquè els

algaidins i les algaidines volen saber, efectivament, quan

compliran la promesa, quan transformaran 24 hores de servei

en el centre sanitari com havien dit i quina és la situació en

aquests moments.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Consellera té la paraula per un temps de deu

minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sí, Sra. Diputada. Normalment la

meva manera d’actuar és que, quan he d’iniciar una actuació

sanitària a un municipi no ho faig per motius polítics;

normalment la meva actuació és institucional, és a dir, si hi ha

motius sanitaris que aconsellen una determinada actuació, la

duim endavant. Però hi ha una primera passa imprescindible

per prendre decisions en aquest sentit, i aquesta passa és

precisament que l’ajuntament m’ho demani. En aquest moment

l’Ajuntament d’Algaida no ha detectat aquesta necessitat i no

m’ho ha demanat. Per tant, quan l’Ajuntament d’Algaida m’ho
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demani nosaltres podrem entrar a valorar si efectivament hem

d’iniciar aquesta actuació o no.

EL SR. PRESIDENT:

Ha acabat, Sra. Consellera? Gràcies. Per un torn de rèplica

té la paraula la Sra. Diputada.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Prenc nota. Estic segura que l’Ajuntament d’Algaida i tots

els algaidins i les algaidines estaran encantats de fer la

proposició a la Sra. Consellera perquè compleixi el programa

que encapçalava en aquell moment -ara ja no- el Sr. Miquel

Munar a la portada de “Sí” i amb el llapis famós, i li

demanarem això, li demanarem que ens posi 24 hores cada dia

perquè, clar, les promeses s’han de complir, com vostè diu, i

aquí vostès prometien el oro y el moro i no feia res, o sigui,

entrava dins el catecisme de dir que tot val en política.

Aleshores no tenc res més a dir. Ella ha dit que quan

l’ajuntament ho demani; idò molt bé, no es preocupi que jo

transmetré el que s’ha dit en aquest plenari i en aquesta

comissió, i segurament se li demanarà i esperem que vostè

compleixi i posi les 24 hores, tota la setmana 24 hores cada dia,

o sigui, que ens transformi el centre sanitari d’Algaida en un

punt d’atenció continuada o PAC, per si no ho sap.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de contrarèplica té la paraula la Sra. Consellera per

un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Com que no se m’ha replicat res,

simplement dir això mateix. Quan es formuli la petició... De

totes maneres és ver que el Sr. Munar ens va manifestar la seva

inquietud i he de dir que la majoria d’ajuntaments, sobretot de

Mallorca, o a Mallorca, perquè aquí tenim l’Atenció Primària

de Mallorca. Ja m’han vengut a demanar les necessitats

sanitàries dels seus municipis perquè tenen preocupació i saben

que s’ha d’aprovar un pressupost, Algaida encara no m’ha

vengut a veure, jo supòs que no li deu preocupar massa a

l’ajuntament. No obstant això, Sra. Diputada sí li diré que quan

vengui a demanar-ho, o ja podem iniciar l’estudi de si realment

fa falta o no fa falta aquest PAC, quan tenguem fet aquest

estudi i quan la Gerència d’Atenció Primària de la Conselleria

de Salut valora positivament aquesta actuació i troba que hem

d’anar cap endavant en aquesta actuació, la farem, si creu que

no falta no la farem. L’única cosa que li puc assegurar Sra.

Diputada és que es farà sempre amb criteris objectius de

necessitats dels serveis, ni més ni manco.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

6) Pregunta RGE núm. 1763/03, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina M aria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa al PAC de Can Picafort.

Passam a la darrera pregunta de l’ordre del dia la 1763,

relativa al PAC de Ca’n Picafort. Té la paraula la Sra. Aina

Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Aquesta pregunta també va referida

a centres de salut. És curiós, quan un està a l’oposició promet

el oro y el moro en relació als centres sanitaris i després quan

estàs governant trobes que tal vegada 24 hores per a Algaida

són massa hores, vull dir que les tornes canvien quan un

comanda, quan ha de repartir els dispositius, com molt bé ha dit

ella a tots els ajuntaments. I que ho demanin, home jo m’imagín

que el Sr. Jaume no ho ha demanat perquè ja sap que li diran

que no.

Però en fi, anem a la pregunta pertinent que és el centre de

Ca’n Picafort. Més o manco és la mateixa, en aquest moment

no sabem en quina situació es troba el projecte ja iniciat

l’anterior legislació. Jo li ho he de contar perquè tal vegada la

Sra. Consellera en aquell moment no estava en el Parlament,

però ja l’any 2000 es va fer la primera modificació del mapa

sanitari de les Illes i vàrem venir els batles de totes les Illes a

demanar les seves reivindicacions per canviar aquest mapa

sanitari. I jo li posaré dos exemples perquè no contarem tots els

batles que varen venir ni totes les hores que ens vàrem reunir,

però hi havia el batle de Santa Margalida que demanava un

punt d’atenció continuada i per exemple el batle de Capdepera

que també demanava una reivindicació històrica en els dos

municipis d’un punt d’atenció continuada. Això era l’any 2000,

jo aquí duc tota la premsa per si vostè té algun dubte perquè

vostè en aquell moment no estava duent sanitat.

I efectivament en el segon terme el següent any veim que ja

hi ha problemes dins l’Ajuntament de Santa Margalida, el

tinent de batle Miquel Roig presenta la seva dimissió per

discrepàncies amb els seus socis, precisament per la

construcció del punt d’atenció continuada. Jo aquí li he de dir

que a Capdepera en aquest moment ja fa més de tres anys que

gaudeixen del seu punt d’atenció continuada perquè varen tenir

un batle valent i varen tenir un equip que no varen posar pals a

les rodes i va seguir endavant, la voluntat de l’any 2000 quan

vàrem fer el nou mapa que gaudeixin d’aquests béns que

signifiquen tenir un punt d’atenció continuada, doncs segons

com vostè deia, ràtios, les necessitats i totes aquestes coses que

es fan des de les gerències pertinents, en aquest cas des de la

Gerència de Primària. I francament ens vàrem trobar amb un

batle que quan el varen ensenyar a conduir, per posar un símil,

només li varen ensenyar a anar en primera, la quarta i la

cinquena no la posava mai perquè l’any 2000 vàrem acceptar

la seva petició de punt d’atenció continuada, el 2001 ja li cessa

el tinent de batle que era el seu soci. A finals, o sigui dia 7 de

desembre del 2001 tota l’oposició li demana al batle

explicacions pel retràs del punt d’atenció continuada i després

la història s’acaba dia 31 d’octubre quan la Sala, l’ajuntament

Sra. Consellera, aprova la cessió del solar definitivament ja

aquesta primera ha passat a primera i mitja, decideix construir

el punt d’atenció continuada a Ca’n Picafort. 
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Jo vaig ser interpelAlada pel que la va precedir com a

portaveu de sanitat en aquest tema, però la qüestió és que el Sr.

Del Olmo segueix anant en primera i nosaltres no tenim ni idea

del què passa a..., perquè ens preocupen totes les persones que

estan a Ca’n Picafort i que fa 4 anys...

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sr. President per favor...

LA SRA. SALOM I SOLER:

Ens preocupa moltíssim perquè no poden gaudir d’aquest

punt d’atenció continuada i que es va fer l’any 2000 la

modificació del mapa sanitari i que fins a data d’avui, a part

d’això que li he dit darrerament, que es va fer la cessió a la

Sala, però no es va fer la cessió al Govern ni a la conselleria

per poder edificar, o modificar, o ampliar, o fer el que sigui

pertinent.

I la pregunta és la següent: com està en aquests moments el

punt d’atenció continuada de Ca’n Picafort que la Sala en data

31 d’octubre de l’any 2002 dins l’ajuntament va fer cessió del

solar per construir el PAC a Ca’n Picafort, però en aquell

moment no va fer cessió a la Conselleria de Salut per construir-

ho. Com està la situació Sra. Consellera?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera té la paraula per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Efectivament a l’anterior legislatura

l’Ajuntament de Santa Margalida va acordar la cessió d’un

solar per l’ampliació de l’unitat bàsica de Ca’n Picafort i també

va iniciar la modificació del Pla parcial del municipi per tal de

poder ubicar, precisament aquest PAC i aquesta ampliació de

l’unitat bàsica en aquest solar, que com vostè ha dit s’ha de

determinar. Aquesta modificació del planejament del municipi

de Santa Margalida està en aquests moments en el consell

insular i jo confiï que en molt poquet temps es pugui,

efectivament, dur endavant aquesta modificació del

planejament i definitivament es pugui construir aquest PAC de

Ca’n Picafort. Un PAC que el Partit Socialista de les Illes

Balears va votar en contra, precisament, no volia que es

construís, per tant, a mi em sorprèn aquesta pregunta, però no

tenc cap inconvenient en dir-li que està precisament pendent de

la modificació del planejament, en tràmit en el consell insular

i que supòs que en poc temps es podrà dur endavant.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la paraula per

5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Sí, un minut. O sigui, no puc acceptar de cap de les maneres

que es falti a la veritat en aquesta sala i en aquesta comissió. Hi

ha la documentació escrita, PSM, PSOE i UM acusen “al

alcalde Del Olmo de vender al pueblo para conservar la silla”.

No sé què diu de què el PSOE es va oposar. No Sra.

Consellera, no té les fites clares, ho demani al seu antecessor o

es miri l’expedient.

Jo no sé si ho he entès bé, quan nosaltres dúiem la sanitat en

aquesta comunitat autònoma, jo amb el Sr. Antoni Del Olmo

vaig arribar a la conclusió què es faria una ampliació, tenia

espai del centre de Ca’n Picafort, hi estava d’acord i es va dur

a la Sala tal i com li he mostrat, o sigui que no sé què han de

mirar, el solar ja hi era, a la part del darrera hi havia un solar

que era seu, de l’ajuntament i que no costava gaire pena fer

aquesta transformació, no s’havia de cercar cap altre solar. O

sigui que vostè aquí posa un altre punt, que jo desconeixia i que

està molt bé que en el Diari de Sessions quedi ben palès i ben

demostrat perquè després clar vostè surt amb el PSOE que es

va oposar, no Sra. Consellera. Vàrem quedar que el solar de la

part del darrera era suficientment gran per poder fer l’ampliació

d’allò que era el centre de salut de Ca’n Picafort i convertir-lo

en punt d’atenció continuada a Ca’n Picafort i li va costar 3

anys decidir-se a aquest senyor, li va costar una penada, si era

jo que havia de decidir, si jo havia de dir que si a Santa

Margalida o a Ca’n Picafort, en fi, deixa-m’ho córrer. 

Es va decidir a Ca’n Picafort i es va decidir que el solar de

la part del darrera s’ampliaria i es transformaria, com s’ha fet

a Lloseta, a Capdepera i com s’ha fet a moltíssims indrets i

moltíssims de pobles de les 4 illes. I ara vostè em diu que, no

sé, que han de fer unes modificacions i han de cercar un altre

solar, o sigui, ha canviat la situació, cerquen un altre solar o

seguiran fent la part del darrera perquè no sé què és que han de

canviar. No entenc què han de canviar. Aleshores això convé

que quedi ben clar perquè esper, encara que només hagi

anunciat 7 centres de salut en aquesta legislatura a Ciutat,

també faci tots els de la part forana que siguin necessaris i per

exemple aquest és un d’ells. Aleshores convé que quedi ben

clar com ho pensa fer, quines passes pensa fer, quin temps, la

cronologia, etcètera.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Consellera té la paraula per contrarèplica.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Ho hauré de repetir perquè crec que

la Sra. Diputada no m’ha entès. No he dit que hi hagi canvi de

solar, he dit que per construir una edificació amb un ús sanitari

a un solar determinat de vegades s’ha de canviar el planejament

del municipi, per determinar precisament que l’ús d’aquest

solar es pugui destinar a ús sanitari. I estam en aquesta fase, ni

més ni manco, és a dir, es durà endavant i a mi el Sr. Batle de

Santa Margalida el Sr. Antoni Del Olmo em mereix tots els

respectes, absolutament tots els respectes i crec que no s’ha de

parlar d’ell de la manera que vostè ho ha fet davant el

Parlament i molt manco si ell no hi és present perquè també és
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faltar-li al respecte. Crec que és una persona que mira molt pels

interessos del municipi de Santa Margalida i quan va decidir

ubicar el PAC a Ca’n Picafort, ho va decidir amb coneixement

de causa i pensant sempre amb els ciutadans de La Vila, de

Santa Margalida.

Per tant li repetesc, no hi ha cap modificació d’ubicació,

s’ubicarà en el solar que ja va decidir el batle de Santa

Margalida, però s’ha de fer una modificació del planejament

per tal de construir una edificació per a ús sanitari i en aquests

moments, com passa sempre. Sra. Diputada no estic descobrint

res, simplement és el procediment, el consell insular ha

d’autoritzar aquesta modificació i una vegada estigui

autoritzada, que pel meu coneixement no crec que tardi molt de

temps, es podran iniciar els tràmits per tal de poder dur

endavant aquest PAC a Ca’n Picafort.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui només queda agrair... sí Sr. Pastor per què em

demana la paraula?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí Sr. President, ens agradaria fer una protesta en nom

d’aquest grup.

EL SR. PRESIDENT:

Per quin motiu?

EL SR. PASTOR I CABRER:

El motiu és el tracte que ha rebut un batle d’aquesta

comunitat autònoma i el tracte que hagut de rebre una

consellera que ha vengut aquí a donar explicacions. Ens pareix

una falta de respecte el tracte que ha tengut per part de la

diputada amb tots els membres presents que han vengut fora de

l’illa i fora de Palma per assistir a aquest espectacle.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, quedarà constància d’aquesta protesta a l’acta.

I una vegada esgotat l’ordre del dia s’aixeca la sessió.
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