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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui,

i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions. 

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Misericòrdia Sugrañes per Antoni Pastor.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Santi Tadeo per Fernando Rubio.

EL SR. PRESIDENT:

Són tots?

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

consisteix en les preguntes RGE núm. 536, 537, 538, 539, 540,

541, 570, 571, 572, 638 i 639 del 2004.

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

Castillo.

Segons l’acord pres per la Mesa d’aquesta comissió a la

darrera reunió, s’han agrupat les preguntes RGE núm. 536 i

537; 538 per una banda; i les preguntes RGE núm. 539, 540 per

una altra, i 541, del Sr. Miquel Ramon. I per altra les 570, 571

i 572, del Sr. Gascón; i les preguntes 638 i 639 queden sense

agrupar.

1) Pregunta RGE núm. 536/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a solució dels problemes de

saturació de Son Dureta.

2) Pregunta RGE núm. 537/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a funcionament de Son Dureta

com a hospital de referència.

Per formular conjuntament les preguntes número 536 i 537,

relatives a solució dels problemes de saturació de Son Dureta...,

perdó, 536 i 537, sí, relatives a Son Dureta, té la paraula el Sr.

Miquel Ramon i Juan, el seu autor, per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Vull agrair la presència de la

conselleria en aquesta sessió de control i de preguntes, i

passarem a formular-les.

La veritat és que no vull negar que a pesar que els agrupem

en dos blocs, i una tercera separada, totes tenen un mateix

origen, que és la decisió presa per la conselleria de renunciar al

projecte de nou hospital en el solar que ocupa l’actual hospital

de Son Dureta, i fer un altre hospital a un altre indret, qüestió

que des del nostre punt de vista no està prou justificada i que

pensam que crea tota una sèrie de problemes.

Passem, idò, a la primera, problemes de saturació de Son

Dureta. La veritat, com sol passar a les comissions on hi ha

preguntes, és que com que aquest parlament no és

excessivament àgil passa el temps i a vegades ja s’han donat en

altres sessions parlamentàries respostes al contingut o respostes

a preguntes semblants, i en aquesta primera, que fa referència

a com pensen solucionar els problemes de saturació de Son

Dureta, tal vegada ja tenim una resposta que, ja dic, s’ha donat

en altres sessions, però és una resposta que no ens agrada gens

ni mica, perquè la resposta que hem vist fins ara és negar

aquesta saturació. Nosaltres continuam pensant que la saturació

existeix. 

Lligant això, idò, a la pregunta següent, nosaltres pensam

que és evident el problema de saturació però, és més, pensam

que, donada aquesta decisió de renunciar a un projecte que ja

estava fet i estava a punt de licitar-se i optar per una altra

solució, la permanència de la mateixa situació o una situació

que no variarà molt de l’actual hospital de Son Dureta,

s’allargarà en el temps i, ja dic, amb aquest agrupament de

preguntes que li feim, sincerament m’agradaria que la

consellera no em negàs el fet que per a nosaltres és evident, que

hi ha una saturació: per a nosaltres, per als sindicats de
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treballadors de la sanitat, per als usuaris, per als mitjans de

comunicació pensam que és evident la saturació de Son Dureta;

que no se’m negàs i ens agradaria que la consellera donàs

solucions, ja sigui l’obertura immediata de les plantes que no

hi ha obertes a l’Hospital de Son Llàtzer, ja siguin altres

solucions per evitar l’actual saturació i colAlapse de Son Dureta,

que no és només un problema d’uns pocs dies sinó que pensam

que és al llarg de tot l’any, amb puntes que és més exagerat

però al llarg de tot l’any.

I també voldríem conèixer quant de temps podem continuar

en aquesta mateixa situació, quina és la previsió de la

consellera en relació al temps que haurà de seguir obert, en

funcionament, l’actual hospital de Son Dureta, que és un

hospital envellit, amb una problemàtica que ve de lluny. Vull

recordar que els projectes de reforma les primeres vegades que

se’n parlava són dels anys vuitanta; ha passat moltíssim de

temps i continua en aquesta situació, i molt ens temem que

continuarem per molts d’anys en una situació semblant en

aquest hospital.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Té la paraula la Sra. Consellera

de Salut i Consum per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr.

Ramon, efectivament ahir vàrem tenir ocasió de debatre en el

plenari del Parlament una interpelAlació sobre, bé, el que

inicialment era la situació hospitalària i la situació de saturació

i infrautilització d’infraestructures i recursos, que es titulava la

interpelAlació del Grup Socialista en aquest parlament, i vaig

donar una sèrie de dades. Jo entenc que potser vostè no arribàs

a entendre molt bé el que va passar ahir a la sessió plenària

perquè, com deia, inicialment era una cosa i després en va

passar tota una altra, és a dir, el que havia de ser una sessió

parlamentària seriosa com és aquest parlament i es mereixen

aquest parlament i tots els nostres ciutadans, idò potser en va

convertir en un espectacle, i potser aquesta circumstància no el

va deixar sentir que aquesta consellera va dir que efectivament,

com passa a tota campanya d’hivern, efectivament hi havia una

saturació en els hospitals públics de les Illes Balears.

Aquesta saturació durant la campanya d’hivern, és a dir,

aquella campanya que dura més o manco des del novembre fins

al mes de març de l’any següent i que inclou els mesos amb

més baixes temperatures i la campanya de la grip, tenim una

sèrie de puntes de demanda, un increment de la demanda

d’urgències hospitalàries i no hospitalàries que provoquen, en

el cas de les hospitalàries, que els hospitals estiguin plens i

tenguin una ocupació del 85 o el 90%. Per tant jo no he negada

aquesta realitat; el que he negat és que hi hagués un caos

hospitalari i un descontrol hospitalari, que és el que s’ha volgut

vendre des de diferents perspectives.

Ahir vaig dir que, per exemple, una mostra del que era

aquesta situació d’ocupació hospitalària era que havíem hagut

de suspendre una sèrie d’intervencions programades, que

s’havien reprogramat en els dies posteriors, i que arribava al

13% durant tota la campanya d’hivern, des del novembre al

mes de març. Li he de dir que d’aquest 13% de suspensió

d’intervencions només un 1,4% varen ser per motiu de manca

de llit a l’hora d’hospitalitzar la persona; o sigui, totes les altres

causes eren les de sempre, que ja hem comentat, a més, en

aquesta comissió: que potser el pacient no s’ha presentat, o

altres tipus de consideracions diferents al fet que no hi hagués

habitació o no hi hagués llit per a aquest pacient. Per tant 1,4%

de les intervencions programades només es varen haver de

suspendre per aquest motiu, perquè no hi havia llit. Aquestes

xifres són inferiors a altres d’altres anys i d’altres campanyes.

Per tant jo crec que en una situació d’un augment d’urgències,

com també vaig explicar ahir en el ple, d’una mitjana d’entre

un 4 i un 10% amb les campanyes anteriors, tenir una reducció

de suspensió d’intervencions jo crec que és un mèrit

extraordinari per part dels nostres professionals que, per tant,

els ho hem d’agrair i no hem de dir que hi ha una situació

caòtica quan l’esforç precisament d’aquests professionals ha fet

que aquesta situació no fos ni més ni manco que normal, dins

els límits normals d’una campanya d’hivern, però ni molt

manco caòtica.

Dit això li he de dir que les mesures per evitar aquestes

saturacions és una mica difícil, perquè tots sabem que en sanitat

com més recursos sanitaris tens, sobretot hospitalaris, tenen

tendència a omplir-se sempre. Però dins les mesures que volem

incorporar i que hem incorporat hi ha el pla de contingència de

la campanya de la grip, que inclou l’habilitació d’una sèrie de

llits extraordinaris, les UCE, les unitats de curta estada, que són

provisionals precisament durant aquesta campanya d’hivern i

que pujaven més o manco al voltant de 100 llits a la nostra

comunitat. Tenim també l’obertura d’una sèrie d’hospitals de

dia, un recurs que no existia i que pot evitar una hospitalització

en un moment determinat. Tenim també l’augment de l’atenció

domiciliària. El nou sistema de triatge espanyol que s’ha

incorporat a l’Hospital de Son Dureta, que farà que moltes

urgències que en aquest moment potser entraven i fins

l’endemà no podien ser ateses, o per qualsevol motiu tardaven

més en ser ateses, havien de ser hospitalitzades i d’aquesta

manera ho podem evitar. Incorporació de guàrdies físiques de

medicina interna i pneumologia, que és una especialitat molt

important en aquesta època, que no s’havia posat mai i

precisament l’altre dia els professionals de pneumologia de

l’Hospital de Son Dureta em comentaven que havien

aconseguit reduir l’hospitalització, si no vaig equivocada i li ho

dic de memòria, entre un 40 i un 60%, o sigui, que és una

mesura molt important.

I, entre d’altres coses, fer un nou hospital de Son Dureta.

Fer un nou hospital de Son Dureta és una de les mesures que

vol prendre aquesta conselleria per evitar la saturació i poder

crear espais més adequats. Precisament qualque representant

polític d’aquest parlament em deia que hi havia ciutadans de

primera i de segona perquè a Son Llàtzer hi havia espai i a Son

Dureta no n’hi havia; idò jo el que vull precisament, i el que

volem des d’aquesta conselleria, és que no hi hagi ciutadans de

primera i de segona, sinó que Son Dureta també sigui un espai

adequat per atendre tota la demanda que pugui tenir.
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Bé, dit això crec que només -com que m’han canviat

l’agrupació de les preguntes- crec que només..., em demanava

-sí- fins quan funcionaria l’Hospital de Son Dureta com a

hospital de referència. L’Hospital de Son Dureta sempre

funcionarà com a hospital de referència perquè és l’hospital de

referència de la nostra comunitat autònoma, i funcionarà fins

que el nou hospital de Son Dureta pugui assumir o absorbir tota

la demanda assistencial que en aquest moment està

desenvolupant l’actual hospital de Son Dureta. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Sr. Miquel Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta crec jo que era

més important, no tan sols per a mi, sinó crec que per als

ciutadans, en primer lloc, de l’illa de Mallorca, però també els

de totes les Illes, perquè segons la malaltia que tenguin se’ls

deriva sempre aquí, ha quedat sense resposta perquè, clar, jo

crec que dir que l’actual Son Dureta continuarà mentre no

s’obri el nou és una obvietat i no és una resposta. Això ja crec

que fins aquí hi arribava jo tot solet, ja ho podia donar per

suposat, no?

No, més que res jo volia saber quines previsions hi ha de

quin temps haurà de continuar aquest hospital, aquest hospital

que d’alguna manera s’ha renunciat a ell perquè s’opta per un

altre, per tant un hospital en el qual segurament s’escatimaran

despeses necessàries perquè ha de deixar de ser-ho en un futur

pròxim, i creim que és una situació que no és molt desitjable,

i com que no és molt desitjable hauria de ser el més curta

possible en el temps. Jo volia saber, sobretot, una previsió de

quant de temps l’actual hospital de Son Dureta, l’únic hospital

de Son Dureta, segons sembla, el pròxim serà de Son Espases

o no sé d’on, però no serà, segons sembla, no serà de Son

Dureta, idò aquest únic hospital de Son Dureta una previsió de

quant de temps continuarà.

Perquè miri, jo crec que la durada és evident, que la

degradació d’aquest hospital és evident. Segurament el gran

avantatge de fer un hospital nou, que no serien necessàries

obres i per tant no hi hauria molèsties per als pacients, tampoc

no serà així, perquè per desgràcia necessàriament seran

necessàries obres de remodelació, i a mi el que m’hauria

agradat escoltar són unes previsions realistes, ajustades i curtes.

Veig que la consellera no em dóna resposta. Continuarà

funcionant mentre no n’hi hagi un altre. Ja dic, això crec que ja

ho sabíem però no ens aclareix res, i crec que no aclareix res

als usuaris, als quals també els agradaria saber quan de temps

continuarà així.

Després, sobre el grau de saturació jo crec que la consellera

continua una mica negant evidències. Aquí, just fa tres

setmanes, a preguntes que li feien altres diputats, va dir que ja

no hi havia saturació a l’Hospital de Son Dureta i no vaig poder

dir res perquè les preguntes eren d’altres i no tenia torn

d’intervenció. Va donar la casualitat que jo venia directament

de Son Dureta de fer d’acompanyant d’un parent que estava

aparcat a la sala d’observació d’urgències, i així va estar

aparcat 36 hores perquè no hi havia llits, i crec que ja havia

acabat una mica la campanya d’hivern. Per altra banda, segons

les meves notícies, l’epidèmica de grip d’enguany no ha estat

una epidèmia especialment virulenta, podríem qualificar-la dins

una normalitat o fins i tot segurament tirant a la baixa. Per tant

crec que, el problema, hi és, crec que els professionals

efectivament fan un esforç per sobreviure al caos, jo crec que

no aconsegueixen que no sigui una mica caòtic, però sí que fan

un gran esforç, crec que per damunt de les seves

responsabilitats, per sobreviure a aquest caos, però que la

situació és realment complicada i, ja dic, en aquest cas ho he

viscut pràcticament en primera persona, no perquè estigués jo

ingressat però sí perquè hi anava d’acompanyant i ho he pogut

viure en directe.

Jo no la culp a vostè, ja dic, ve de molt antic el problema de

Son Dureta, però sí que pens que hi hauria algunes solucions

que no s’estan habilitant. Per tant em fa suposar que aquest

problema de saturació continuarà al llarg de tot el temps que

hagi de continuar funcionant aquest hospital, i per altra banda

també em tem que aquest hospital continuarà funcionant al llarg

de massa temps. A mi m’hauria agradat que em digués que de

manera ràpida s’habilitaria la quarta planta de Son Llàtzer, que

està sense funcionar, o altres solucions que permetessin que

Son Dureta reduís aquest grau de congestió, de saturació, com

vulgui dir-li, que nosaltres pensam que pateix avui en dia.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon. En torn de contrarèplica li contesta la

consellera de Salut per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, no és cap obvietat la

meva contestació, entre altres coses perquè la formulació de la

seva pregunta és “fins quan preveu que hagi de continuar

funcionant l’Hospital de Son Dureta com a hospital de

referència de la nostra comunitat?”. Jo li he dit que l’Hospital

de Son Dureta continuarà essent l’hospital de referència de la

nostra comunitat, encara que el facem nou. Per tant no era cap

obvietat.

I tampoc no era una obvietat dir-li que quan l’hospital nou,

la construcció nova, estigués en disposició d’absorbir tota la

demanda assistencial que té l’actual, perquè com vostè

comprendrà no serà una cosa d’un dia per l’altra ni de manera

automàtica, sinó que s’aniran traspassant distints serveis i

distintes funcions per tal que el nou hospital de Son Dureta

pugui assumir tota la demanda assistencial, tota l’oferta -perdó-

assistencial que s’està duent a terme a l’actual hospital de Son

Dureta.

De terminis la veritat és que com que jo sé que més

endavant hi ha una altra pregunta en aquest mateix sentit, li

pensava contestar després. Si vol li contest en aquests



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 7 / 24 de març del 2004 97

 

moments. S’està redactant la modificació del projecte que es va

adjudicar el mes de gener del 2002 pel Pla director; aquesta

modificació inicialment, segons ens informen els tècnics, estarà

acabada el mes de juny, i en funció també d’aquests terminis,

que es puguin complir, després sortirà a concurs la concessió

d’aquest hospital de Son Dureta per finançar-lo de manera que

ja vaig exposar a la compareixença de pressuposts, i la meva

idea és que com a molt tard l’any que ve comenci a construir-se

aquest nou hospital de Son Dureta. Més o manco són aquests

terminis però, com li dic, hi ha circumstàncies fins i tot que no

depenen d’aquesta conselleria, i esper poder-los complir perquè

la veritat és que és una inversió que hem prioritzat des de la

conselleria i per tant durem endavant.

Respecte a..., una altra vegada vostè parla de caos. Per

suposat que els professionals estan fent un esforç extraordinari,

li he dit des del principi perquè crec que tots els mèrits són dels

professionals, i dels professionals de Son Dureta. L’altre dia,

que vaig anar a presentar o a inaugurar el curs precisament per

implantar el sistema de triatge espanyol a les urgències

hospitalàries de Son Dureta, vaig voler pegar un bot a les

urgències per saber com estaven, com funcionaven i com

estaven els professionals, sobretot, i efectivament hi havia gent

que estava..., vaig demanar la xifra -estic parlant d’ahir o

d’abans d’ahir, ara mateix no record quin dia era- i hi havia 24

persones en aquell espai pendents d’hospitalització o en

observació, perquè no sempre que estan en observació han de

ser hospitalitzades, i vaig veure també quina era la situació

d’aquelles persones que, d’urgències, esperaven qualque servei

de traumatologia, i em va cridar l’atenció, perquè quan ho vaig

anar a veure vaig veure que hi havia pacients que esperaven en

el llit en el passadís, hi havia quatre o cinc pacients que

esperaven, i vaig demanar per què estaven en el passadís, i és

que no caben a la sala d’espera; em varen dir que no existia

aquest espai perquè esperassin aquestes persones que anaven

per urgències de traumatologia a l’Hospital de Son Dureta i

que, per tant, l’espera havia de ser al passadís per entrar en els

gabinets per fer-se les distintes proves. Clar, quan vaig veure

això vaig ser més conscient encara que feia falta un nou

hospital de Son Dureta, perquè hem d’habilitar nous espais i fer

del servei el que ha de ser.

Per tant jo crec que, com li deia, el primer de tot és que els

professionals tenen tot el mèrit i que la mesura més important

per evitar aquesta saturació, que no he negada, repetesc, és fer

un nou hospital de Son Dureta i disposar dels espais suficients

perquè puguin atendre la demanda. 

Si vostè volia sentir que obriríem la quarta planta de Son

Llàtzer, jo li he repetit també moltes altres vegades que la

quarta planta de Son Llàtzer, atès que aquesta és una situació

puntual perquè la campanya d’hivern dura des de principi de

novembre fins més o manco el mes de març, depenent de les

temperatures, que es dedicaria a augmentar les habitacions

individuals, a incorporar noves prestacions, nous gabinets,

cirurgia major ambulatòria i altres qüestions que puc repetir

una altra vegada, i si és necessari li ho repetiré, però crec que

no fa falta perquè ho he dit altres vegades. 

A mi em sap greu que a vostè no li agradi la meva

contestació, però precisament, bé, a mi em toca, em correspon

com a conseller de Salut gestionar la sanitat en aquestes illes i

aquestes són les decisions que hem pres perquè creim que són

les millors per a tots els nostres ciutadans. Per tant em sap greu

si no he contestat el que vostè volia sentir, però he contestat el

que nosaltres més humanament consideram que és el millor per

a la nostra sanitat.

Crec que li he contestat tot, la veritat; no em deix res al

tinter. De totes maneres, com que hi ha més preguntes, si m’he

deixat res li agrairia que m’ho digués i li contestaria.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

3) Pregunta RGE núm. 538/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a memòria funcional i projecte

del nou hospital de referència.

4) Pregunta RGE núm. 539/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a entrada en funcionament del

nou hospital de referència.

5) Pregunta RGE núm. 540/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a motius de la construcció d'un

nou hospital de referència.

Passam a la pregunta 538, relativa a memòria funcional i

projecte del nou hospital de referència, per a la qual té la

paraula el Sr. Miquel Ramon i Juan per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Jo pensava agrupar la 538, 539 i

540, si no li sembla malament.

EL SR. PRESIDENT:

No, no. Vostè al principi de la comissió m’ha dit que volia

la 538 separada, però no hi ha cap problema en agrupar

aquestes tres preguntes.

Per tant passam a les preguntes 538, 539 i 540 agrupades.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. (...) seria únicament l’última en

solitari.

Bé, jo estic d’acord amb la Sra. Consellera en el que ha dit

anteriorment, que fa falta un nou hospital. Jo hi estic d’acord,

crec que hi estam tots els diputats d’aquesta comissió, i

segurament hi està d’acord la immensa majoria de la població.

Clar, el problema no és tant aquest, sinó que el problema és que

ja fa temps que s’estava d’acord en el fet que feia falta un nou

hospital, hi va estar d’acord l’administració sanitària d’aquell

moment, l’INSALUD, el ministeri de Madrid, i hi va estar

també la Conselleria de Salut del Govern balear, i hi havia un
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projecte del nou hospital; hi havia un projecte que era sense

canviar d’ubicació, i aquest projecte nosaltres pensàvem que ja

arribava una mica tard, perquè, com li he dit abans, fa molts

d’anys que es donen voltes a la necessitat de reformar Son

Dureta, de millorar-lo. 

Es va fer un projecte de reforma, es va rebutjar aquest

projecte de reforma, es va optar per un de construcció del nou

hospital, però a partir d’aprofitar part de Son Dureta i a partir

de la ubicació i del solar actual, i jo crec que quan va entrar el

nou govern, del qual vostè n’era la consellera de Salut, es va

trobar amb un projecte -i ja dic que hi havia acord de Madrid

i d’aquí, hi havia acord, per tant, d’administracions del PP i

d’administracions del pacte- i estava en condicions de tirar-lo

endavant de manera immediata. Vostès optaren per una altra

cosa, que és molt legítim, però des del nostre punt de vista no

és molt encertat, perquè el que fa és retardar una vegada més

aquesta necessària reforma.

Bé, jo a la primera pregunta d’aquestes que tenc ara li

demanava unes coses que crec que m’ha contestat ja una mica,

però bé, ho tornaré a plantejar perquè jo continuu tenint dubtes.

Entrant a la pregunta li deia si ja té enllestida una nova

memòria funcional, perquè pensam que si no era vàlid el

projecte anterior, segurament tampoc no seria vàlid, allò lògic

seria que, ja que es feia una cosa de bell nou, ja que havia

passat un temps, ja que hi havia unes noves circumstàncies, que

es fes una nova memòria funcional atenent a aquestes noves

circumstàncies. 

Llavors també li demanava sobre el projecte arquitectònic,

que crec que vostè m’ha contestat abans que li formulàs la

pregunta que el pensava tenir enllestit, crec, pel mes de juny.

Permeti que jo ho posi en dubte. Permeti que jo ho posi en

dubte. I si això fos cert permeti’m que posi en dubte la qualitat

del projecte arquitectònic. Jo crec que un projecte

arquitectònic, i aquest anterior, si no vaig equivocat, havia

guanyat un concurs i s’havia adaptat al lloc, a les

circumstàncies, a aprofitar el que es pogués de l’antiga

infraestructura, idò no és una cosa que es pugui retallar, estirar,

estendre, fer-lo en una altra nova situació. Això en tot cas pot

ser un bunyol però no pot ser un projecte arquitectònic

raonable. Si hi ha una nova ubicació, una nova volumetria, una

diferència d’accessos, una diferència de topografia

administrativament ho poden resoldre com vulguin, però això

és un projecte nou, això és un projecte nou i diferent. Que per

qüestions administratives i per no fer un projecte nou li diguin

reforma i el que estava en alçada ara ho posarem en

horitzontal... 

Miri, jo crec que és urgentíssim que hi hagi un nou hospital

i jo crec que seria bo que reconsiderassin i tornassin a acceptar

el projecte que hi havia. Ara bé, si vostès no ho volen

reconsiderar i continuen endavant amb aquesta cosa jo els

demanaria que el projecte arquitectònic es fes amb condicions,

estudiant el terreny, estudiant les necessitats i també revisant la

memòria funcional, a veure si la que hi havia anterior val o si

avui en dia s’hauria de fer d’una altra manera. Aquí se’ns ha dit

una vegada i una altra que no passa res, ho posam d’una altra

manera i això ja està bé. No. Si es vol fer una cosa en

condicions, si hi ha una nova ubicació, això és un projecte nou.

Un projecte nou que, per cert, l’ubiquen en un lloc, com va

quedar palès en el ple d’ahir amb fotografies, també, és un sòl

absolutament rústic i és un sòl on no hi ha edificacions. I clar,

ha dit, com s’ha dit també, que reduiran l’impacte perquè

baixaran les alçades. No, perdoni, a l’actual Son Dureta no hi

ha cap impacte que no hi fos des de fa molts d’anys a una zona

urbana, i no redueixen l’impacte, sinó que es fa un impacte

brutal a un lloc rústic. Per tant aquest argument sincerament no

em val, no em val i, ja dic, jo els demanaria, sé que tenc molt

poques possibilitats que m’escoltin, però jo els demanaria que

reconsiderin aquesta decisió una mica precipitada, una mica

electoralista de dir “no, no, nosaltres en farem un nou de trinca,

nosaltres més que ningú”, i que, pensant en el bon ús dels

recursos de la comunitat i en satisfer el més aviat possible les

necessitats de la població, reconsiderassin i tornassin a la

decisió que hi havia abans, però si no ho fan així, ja dic,

sincerament, i jo li demanava quan estaria fet un projecte

arquitectònic en condicions, m’agradaria que es fes un projecte

que valgués la pena.

De fet m’agradaria que estigués adaptat al terreny. Aquí hi

ha una cosa curiosíssima. Vostè ens va reunir, als grups

parlamentaris, i ens va ensenyar una sèrie de possibilitats, a

pesar que la decisió ja estava presa, de diversos solars. De fet

el solar que s’ha elegit no és cap dels que ens varen ensenyar,

perquè al que ens va ensenyar se li ha pegat una mossegada

important i se li ha fet un afegit per una altra banda. Per tant,

estam en situacions...sincerament ho dic, si s’opta per seguir en

aquesta decisió facin un projecte arquitectònic en condicions,

que crec que ara mateix no es té i si l’han de tenir pel mes de

juny amb una reforma crec que no serà una decisió seriosa.

El que en tot cas crec que no m’ha contestat vostè, si jo no

he pres malament les notes, de què el mes de juny ja estaria feta

aquesta reforma, ja li dic un projecte nou, però quant de temps

podria passar abans de què es pogués obrir? Encara que fos una

part, abans de què pogués estar en funcionament aquest nou

hospital de referència.

I l’última pregunta que jo tenc, bé tal vegada ja és

redundància i moltes vegades no (...), però nosaltres seguim

sense comprendre i per això li demanam, per quins motius i a

partir de quins informes s’ha decidit construir aquest nou

hospital a Son Espases, renunciant a la reforma de l’Hospital de

Son Dureta, que estava aprovat per les diverses

administracions, pels diversos partits polítics i hi havia un

projecte en funcionament. Seguim sense tenir-ho clar i ens

agradaria que ens donés raons convincents i que les poguéssim

comprendre i compartir, fins ara això no ha passat, no ens ha

convençut i no podem compartir les raons que hem escoltat fins

ara i tampoc en comprenem una altra. 

És a dir, si es decideix fer-ne un a un altre lloc per què es

decideix Son Espases? Jo ara no vull insistir-hi, però ja s’han

demanat comissions d’investigació i altres coses, la historia del

pelotazo urbanístico, requalificació, per què aquest estrany

traçat del segon cinturó? Totes aquestes històries, però sobretot

per què no es busca un lloc més pròxim? Per què es descarta

una ubicació que tothom hi estava d’acord en què era millor i

més pròxima, per què es porta a un lloc allunyat i allà on

necessari construir diverses infraestructures? Em diran que això

és el que els va oferir l’ajuntament, evidentment jo crec que la
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conselleria com a responsable també del mapa sanitari, supòs

que a l’ajuntament li va dir jo vull un terreny en una

determinada ubicació, un determinat lloc. Per què es va optar

per aquest? Nosaltres entenem que no reuneix les condicions i

que a més ha donat peu a unes requalificacions urbanístiques i

que ara no hi vull entrar més perquè se’n parlarà en altres

àmbits i en aquest mateix parlament, però que són unes

operacions estranyes i que com a mínim, des de la conselleria,

no estan justificades. Jo crec que la darrera decisió no depèn de

vostès, però crec que no s’han justificat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica li contesta la

consellera de Salut per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Miri Sr. Ramon, veu això d’aquí,

això és el programa del Partit Popular, amb el qual es va

presentar a les eleccions autonòmiques. En aquest programa del

Partit Popular, al qual els ciutadans de les Illes Balears amb

majoria absoluta li varen donar la seva confiança al Partit

Popular perquè gestionés aquest Govern i aquesta Conselleria

de Salut i posa textualment quan xerram de política social i

política sanitària: “menció especial mereix aquest capítol, el

compromís de la construcció d’un nou Hospital de Son Dureta

a Palma, amb la colAlaboració amb l’Ajuntament de Palma, que

aportarà un solar adequat per a tal necessitat i nosaltres serem

capaços de fer una infraestructura hospitalària moderna i capaç

de ser aprofitada per fer efectiva la formació acadèmica present

i futura del personal sanitari”. Aquest és el motiu i no n’hi ha

d’altre pel qual la Conselleria de Salut i aquest Govern està

duent endavant la construcció d’un nou Hospital de Son

Dureta.

Jo ho entenc, vostè m’imagín que no va votar el Partit

Popular i entenc que tengui un altre criteri, que tengui un altre

projecte. Però en definitiva la Conselleria de Salut i jo

particularment tenc la responsabilitat dels compromisos que he

assumit amb la ciutadania i per tant, la meva obligació perquè

ja no és ni una voluntat, ni és que jo pensi que és millor fer un

nou hospital que fer una reforma. La meva obligació com a

compromís assumit amb la ciutadania és precisament fer un nou

Hospital de Son Dureta. Tal vegada vostè no entén que els

compromisos del programa electoral són per complir, nosaltres

sabem què va passar la legislatura, tal vegada el pacte va fer

que no es poguessin complir aquests compromisos. Però el gran

avantatge d’aquesta legislatura és que aquest Govern és d’un

sol color polític, no ens hem de posar d’acord entre distints

partits polítics i per tant, podem complir els compromisos que

hem assumit. I per això, per aquest motiu durem endavant

aquesta nova infraestructura, el nou Hospital de Son Dureta,

com totes les altres infraestructures hospitalàries que duien un

retràs històric a la nostra comunitat i des d’aquest Govern les

estam impulsant. Li vaig dir ahir, veim com funciona i com

avança l’Hospital de Menorca, veim com avança l’Hospital

d’Inca, l’Hospital de Formentera que estava ben retardat en

aquests moments és una realitat, ja tenim el projecte i d’aquí

poc podrem licitar les obres, començar-les i fer realitat aquest

hospital i totes aquelles infraestructures sanitàries tan

necessàries per a la nostra comunitat.

Per tant, el motiu de per què feim un nou hospital? Perquè

tenim l’obligació davant tots els ciutadans de les nostres Illes

i sobretot d’aquells que ens han votat, de fer un nou Hospital de

Son Dureta. Per què a Son Espases? Jo personalment vaig

demanar una compareixença a iniciativa pròpia per explicar la

nova ubicació del nou Hospital de Son Dureta i crec que li he

donat les raons. Jo crec que cada dia m’estiguin demanant les

mateixes qüestions, un dia rera l’altre el mateix, com per

intentar que digui allò que vostès volen sentir. Idò miri Sr.

Ramon, jo li dic el que pens i el que estic fent i no canviaré la

meva contestació per molt que m’ho demanin. Es va fer a Son

Espases i li vaig dir a la comissió, demanada personalment, a

petició meva per explicar aquesta ubicació i que dels 4 solars

que m’havia ofert l’Ajuntament de Palma, aquest reunia totes

les condicions i era el que els tècnics m’havien dit allà on es

podia fer el nou Hospital de Son Dureta i no hi res més. Si

vostès volen veure un pelotazo en això? Ja els vaig dir que no

hi havia cap pelotazo, però bé jo entenc que vostès volen fer el

joc polític, però ara que ja ha passat la campanya electoral, per

favor facin un poc de reflexió i deixin de xerrar de pelotazos

quan no hi ha hagut cap pelotazo i molt manco per part d’un

membre del Partit Popular i de cap equip de Govern, tan del

Govern de les Illes Balears com de l’ajuntament.

Retard, vostè diu també que això suposa un retard en la

construcció d’aquesta infraestructura. Tot el contrari Sr.

Ramon, tot el contrari. És veritat que jo em vaig trobar el

projecte del Pla director de la reforma de Son Dureta fet, és

veritat, però no hi havia res més, res més. És a dir, el mes de

gener del 2002, pot després d’assumir les competències, es va

adjudicar aquest projecte a l’arquitecte Ruíz Liébenes, però no

es va fer res més. El juliol del 2003, quan jo vaig accedir al

càrrec de consellera, quan vaig mirar els pressuposts no hi

havia ni una sola partida reservada pel Pla director de Son

Dureta, estava aturada aquesta infraestructura. Per tant, no

només no retardarà aquest projecte fer un nou hospital, sinó

que allò que farà serà impulsar aquesta nova infraestructura i a

la fi serà una realitat per a les nostres Illes. Una infraestructura

tan necessària per als ciutadans, però també per als

professionals que hi fan feina, ja li he explicat abans què

passava a traumatologia, però això ho podem repetir a molts

d’altres serveis dins l’hospital. Per tant, ara és quan s’està

impulsant perquè li puc assegurar Sr. Ramon que no hi havia

res, ni s’havia fet res des de gener del 2002 que s‘havia

adjudicat aquest projecte fins el mes de juliol que va entrar

aquest Govern a gestionar la sanitat. Per tant, quan s’estava

retardant aquesta infraestructura era precisament durant la

legislatura passada.

La memòria funcional que vostè em demana és la mateixa

memòria funcional que es va fer l’any 2001 per un equip de

treball constituït per la Direcció Territorial de l’INSALUD, la

direcció de l’Hospital de Son Dureta i en la qual hi varen

participar diferents professionals, no tots, però sí diferents

professionals de l’Hospital de Son Dureta. I aquest pla

funcional continua endavant perquè no han canviat les

necessitats assistencials de l’Hospital de Son Dureta. Tal

vegada vostè s’està confonent amb la infraestructura, però el
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pla funcional és el mateix perquè les necessitats assistencials

són les mateixes es faci una reforma, o es faci un nou hospital.

Per tant, la memòria funcional és la mateixa que l’any 2001 i li

puc fer arribar en qualsevol moment, si vostè m’ho demana jo

li faré arribar. Per tant, no hi hagut cap diferència.

Em deia també vostè que posava en dubte que el mes de

juny es pogués fer aquesta modificació del projecte. Bé, també

posaven en dubte que abans de Nadal tenguéssim un solar i una

nova ubicació per a aquest hospital i molt abans de Nadal, entre

l’Ajuntament de Palma i aquesta conselleria, vàrem tenir la

ubicació a Son Espases d’aquest nou hospital. Per tant,

permeti’m que fins ara, com a mínim, hem sortit guanyant

perquè ens han posat en dubte, però al final hem fet allò que

hem promès i allò que ens hem compromès davant la

ciutadania. Per tant, em doni un marge de confiança, esperem

que arribi el mes de juny del 2004 i si no està feta aquesta

modificació després em digui que no té confiança, però deixi’m

com a mínim aquest marge.

Dir-li que no és que ens hàgim posat ara a fer aquesta

modificació. La primera cosa que vaig fer va ser consultar els

tècnics guanyadors d’aquest projecte arquitectònic si es podria

traslladar el projecte guanyador de la reforma a un altre solar

i evidentment em varen dir que depenia del solar. Ells mateixos

varen ser els que varen triar per part de la conselleria el solar

de Son Espases i ells em varen dir que es podia traslladar

aquest projecte amb unes modificacions que estan fent en

aquest moment. Per tant, era una cosa que duia un procés, ho

vaig demanar es va contestar tècnicament i es va dir que era

possible. Jo personalment no em crec amb autoritat d’opinar

sobre una qüestió tan tècnica com aquesta. Si a mi els tècnics,

amb tots els respectes, em diuen que es pot fer, es pot fer i si no

em que demostrin el contrari i fins ara no ho han fet. Per tant,

jo crec que això ha de quedar ben clar.

Vostè diu “m’estim més que faci un bon projecte, que

estigui ben fet a què es faci mal fet”. Primer, s’està fent ben fet.

I segon, jo crec que vostè entra dins una contradicció Sr.

Ramon, com quedam? Vostè vol que s’impulsi aquesta

infraestructura i que es faci el més aviat possible o vol que

retardem històricament una altra vegada aquesta

infraestructura? Perquè si el que vol és que s’impulsi aquesta

infraestructura estam en el bon camí, hem triat un solar en el

qual l’ajuntament ha pogut arribar a un acord amb els

propietaris per tal d’evitar una expropiació. Hem preservat les

passes que podíem preservar d’aquest projecte com és el

projecte arquitectònic de l’Hospital de Son Dureta, d’aquesta

manera no hem d’indemnitzar el projecte que havia guanyat el

concurs, ni hem de tornar convocar el concurs del projecte per

tornar a perdre més temps i tornar esperar eternament aquesta

infraestructura. Per tant, jo crec que allò que hem de fer és

abreujar tot el possible per tal que l’any que ve, com a màxim,

sigui possible posar la primera pedra.

Per tant, jo crec que més o manco li he contestat les

preguntes que vostè m’ha formulat i estic a la seva disposició

una altra vegada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vostè tal i

com jo em temia m’ha tornat a ensenyar el programa del PP, a

mi m’haurien agradat més raons i que em convencés, de veritat,

m’hauria agradat més que em convencés. Que m’ensenyi el

programa del PP no em convenç per diverses raons. Primera,

perquè jo crec que molts pocs dels electors que votaren el PP

coneixien aquest aspecte del programa, normalment l’electorat

vota per criteris generals, per impulsos determinats, no (...) un

programa en la seva integritat.

De totes maneres dir-li una cosa, crec que els programes

són per complir, però també jo crec que com diu el refrany

rectificar és de savis i si un de sobte veu que allò que pensava

que podia fer d’una manera senzilla es complica, rectificar i

mirar de solucionar els problemes de la manera més adequada

no està malament. De fet, vostès rectifiquen en qüestions

essencials, crec que l’autopista Inca-Manacor no la duen en el

seu programa, l’autopista d’Eivissa-Sant Antoni tampoc la

duien en el programa. Per tant, no em venguin sacralitzant el

programa electoral del PP. Crec que si vostès haguessin vist

que el nou hospital, que de fet el projecte que hi havia de

l’INSALUD del PP era un nou hospital, però en la mateixa

ubicació, si veuen que això és més ràpid i es solucionaran

millor els problemes dels ciutadans, jo crec que una decisió

sàvia és rectificar i procurar que el més aviat possible es vegin

solucions. I jo seguesc pensant que és això. I ja li dic, m’hauria

agradat que en comptes d’ensenyar-nos el programa electoral

vostè m’hagués donat arguments que m’haguessin fet canviar

d’opinió, que hagués pogut arribar a comprendre aquesta

decisió seva.

I bé les majories absolutes, les majories van i vénen i

canvien. Recordar-li que l’any 2000 a les generals tenien, si no

vaig equivocat, un 54% dels vots, cosa que ara no ha estat el

mateix. Per tant, no m’impressionen per aquesta qüestió de

resultats electorals. I ja li dic, el programes sobretot, entenc jo,

que indiquen voluntat de coses a fer. Si un descobreix que tal

cosa que la volia fer d’una manera és millor fer-la de l’altra,

quan l’objectiu queda salvat jo crec que això és el correcte en

relació als programes.

Bé, jo seguesc sense tenir una resposta, ni que sigui

aproximada, de quan pot estar en funcionament aquest hospital

de Son Espases, que no (...) de Son Dureta. Excepte que vostè

cregui que havent encarregat una modificació de projecte sigui

una realitat ja, perquè vostè ha dit que l’Hospital de Formentera

ara era una realitat, és una cosa que amb moltíssimes dificultats

es va posar en marxa, salvant les reticències total i absolutes

que hi havia de l’INSALUD en el seu moment i es va guanyar

la passada legislatura la possibilita de què a Formentera hi

hagués això, el convenciment, la implicació de totes les

administracions i l’avantprojecte. Ara no està en marxa,

segueixen donant passes i esper que com més aviat millor

estigui en marxa.

Jo d’allò que vostè ha dit hi ha una cosa que m’agradaria

que l’expliqués millor perquè tal vegada jo estic molt mal
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informat. D’allò que ha dit vostè no hi havia res, no hi havia ni

projecte arquitectònic, jo tenia entès que sí, si estic equivocat

li agrairia molt que em corregeixi, ara si s’havia fet memòria

funcional, avantprojecte, concurs i hi havia projecte

arquitectònic, jo crec que ja hi havia coses fetes que vostè ho

nega. La memòria funcional és la mateixa perquè són les

mateixes circumstàncies. Miri cada vegada les circumstàncies

van canviant, augmenta el nombre d’usuaris, tot una sèrie de

coses i jo pensava que si no els valia aquell projecte, tal vegada

es podrien replantejar això. Ara resulta que...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant Sr. Ramon. Gràcies. 

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí gràcies, Sr. President. Intent acabar en un moment. Diu

que posàvem en dubte que abans de Nadal estigués el nou

solar. Crec que mai ho havia posat en dubte, no sé si algú més,

crec que ara tampoc és propietat seva, tampoc és de la

comunitat..., no si em pot treure un argument allà on jo ho

dubtés, jo crec que mai li he dit això. 

Miri una qüestió i acab Sr. President, els tècnics varen dir

que es podia traslladar. Home, no faltaria més, a part de què

vostès no han d’indemnitzar els tècnics saben que se’ls

encarrega una revisió de projecte i per tant, seguiran cobrant

honoraris i cobraran després direcció d’obra, perquè si

haguessin dit el contrari, jo crec que és allò que realment s’ha

de fer un nou projecte, s’haurien hagut de sotmetre a un nou

concurs i tal vegada no haurien sortit aquests tècnics, ni

s’hauria anat tan de pressa. Però això és racional, quan hi ha

una nova ubicació, un nous criteris, una nova situació, una nova

alçada, una nova superfície, una nova volumetria s’hauria de fer

un projecte nou ajustat a totes aquestes condicions.

I em diu, vol que es faci el més aviat possible? Sí, sí,

efectivament i com a primera opció volem el projecte que ja hi

havia, en la ubicació que ja hi havia i si això no fos possible

perquè vostès tenen comanada la gestió i vostès no ho volen, hi

havia ubicacions més pròximes i millors. Crec que són dos

errors consecutius que han comès vostès.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Ramon en torn de rèplica per un temps de 5

minuts li contesta la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Ramon, els tècnics s’estimaven

més que resolguéssim l’adjudicació anterior i que ho féssim una

altra vegada que fer allò que estam fent perquè ells haguessin

rebut la indemnització corresponent i no haguessin fet la feina.

Per tant, no haguessin perdut massa i ara tenen la dificultat de

fer la modificació i d’enredar més el projecte que és allò que

els hem demanant que fessin per tal de nosaltres poder estalviar

temps i poder dur endavant aquesta infraestructura el més

ràpidament possible. Per tant, les coses clares i s’han de dir bé.

Les raons per les quals feim un nou Hospital de Son Dureta,

el compromís assumit és per a mi la raó més important, però si

vol podem entrar dins el debat tècnic. L’actual Hospital de Son

Dureta està quedant obsolet, per tant, és necessari una reforma,

un nou hospital, o el que sigui, però és urgentíssima una

actuació. Termes d’accessibilitat, Andrea Doria inicialment fa

50 anys no era l’Andrea Doria d’ara. En aquests moments

l’accessibilitat de l’Hospital de Son Dureta està bastant més

reduïda i és bastant pitjor que fa 50 anys i havíem de cercar una

ubicació que tengués una millor accessibilitat i és una de les

condicions que vàrem demanar a l’Ajuntament de Palma per

triar el nou solar per al nou hospital. Jo crec que l’accessibilitat

de Son Espases en aquest moment és molt millor que la de

l’actual Hospital de Son Dureta. Una de les raons més

importants...

(Remor de veus)

Sr. President, jo puc continuar si..., jo entenc que ja ho

repetit moltes vegades, però si m‘ho demanen la meva

obligació és respondre, per tant, si em volen escoltar seguiré.

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria silenci per favor. Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. La raó més important, que més pes

tenia i que no va ser un caprici d’aquesta consellera, sinó que

va ser a petició dels mateixos professionals de l’Hospital de

Son Dureta, que combinar l’activitat assistencial amb

l’execució de les obres de reforma era una bogeria. Si vostè

avui em xerra de caos en la campanya d’hivern que hem

tenguda, que no hi ha hagut caos, imagini vostè com seria una

campanya d’hivern allà on s’estiguessin combinant activitat

assistencial i execució d’obres, una obra de l’envergadura

d’allò que és el Pla director de Son Dureta. Per tant, jo crec que

només aquesta raó bastaria des del punt de vista tècnic per

aconsellar fer un nou hospital en el cas de què es pugui fer i

que el Govern tengués la voluntat política de fer-la, com la té

en aquests moments i no la reforma de l’actual Hospital de Son

Dureta.

Li he de dir que el dia precisament que vàrem anar a

anunciar, juntament amb el President Jaume Matas, a l’Hospital

de Son Dureta la nova ubicació del nou hospital, a presentar

perquè ho vàrem voler fer així, als professionals de l’Hospital

de Son Dureta que eren els més afectats, vàrem tenir

prèviament una reunió amb el comitè tècnic assistencial de

l’hospital i tots els professionals que estaven allà, tots, varen

avalar la decisió de fer un nou Hospital de Son Dureta. Per tant,

no és un caprici Sr. Ramon, sinó que és la resposta a una

demanda dels professionals del sector. Jo li recoman, tal

vegada a vostè li aniria bé seure-se en algun moment amb ells

per demanar-los a veure què pensen perquè de vegades creim

que podem crear una realitat, quan la realitat és una altra. Per

tant, no li vendria gens malament reunir-se amb els
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professionals perquè li comentessin quins problemes podria dur

el combinar l’activitat assistencial amb l’execució de l’obra. I

després bé, motius de seguretat en l’execució de les obres, tots

sabem que no és el mateix fer-nos una casa nova que reformar

la que ja tenim. Sabem que tot el que pot venir d’una reforma

és molt més gran d’allò que suposa els imprevistos d’una casa

nova. Per tant, dins això jo crec que raonaments i motius n’hi

ha moltíssimes, llevat del programa electoral que és molt

important, tots els tècnics que li acab de dir.

I si vol xerram de l’Hospital de Formentera. Sr. Ramon,

m’encanta quan xerra de l’Hospital de Formentera, ens vàrem

trobar un avantprojecte i què és un avantprojecte Sr. Ramon?

Res, un avantprojecte que va costar, no record quants de

doblers en aquest moment i que no va servir per res. Allò que

es fa quan es vol fer un hospital de veres és licitar el projecte

i després licitar les obres. L’avantprojecte és una escenificació

política i això sí que és electoralisme perquè es fa, es gasten

doblers públics per fer una cosa que no serveix per res i després

no es fa res. Per tant, quan tu realment vols impulsar una

infraestructura licita el projecte i licita l’obra. Nosaltres ja hem

licitat el projecte i hem adjudicat el projecte, immediatament

una vegada consensuat aquest projecte amb els professionals

del Centre de Salut de Formentera i amb les institucions

d’Eivissa i Formentera durem endavant la licitació de les obres

i farem realitat l’Hospital de Formentera. Per tant, vagi alerta

Sr. Ramon perquè de demagògia en sabem tots i probablement

aquesta consellera no sigui la que fa més demagògia d’aquest

Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

6) Pregunta RGE núm. 541/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Ramon i Juan, del Grup Parlamentari Esquerra

Unida i Els Verds, relativa a destinació dels edificis de

l'actual Son Dureta.

Passam a la pregunta 541/04, relativa a destinació dels

edificis de l’actual Son Dureta. Té la paraula el Sr. Miquel

Ramon per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. La pregunta és molt curta, si

el Sr. President no em talla, m’agradaria fer un petit aclariment.

Jo he parlat amb els professionals i he treballat en molts

avantprojectes i no per a administracions públiques. Els

avantprojectes es fan per moltes consideracions diverses, no

necessàriament per fer-se una foto, ni cap cosa d’aquestes. 

Bé, simplement la pregunta i li formul aquí de manera

oficial i perquè en quedi constància, jo supòs que ara ja tendrà

la resposta perquè en el seu moment quan ens va reunir a tots

els grups parlamentaris per escenificar allò dels diversos solars

i d’aquest solar que després s’ha modificat de Son Espases, un

companya diputat d’aquesta comissió li va preguntar què

passaria si ara es fa nou hospital a una altra banda amb l’actual

ubicació de Son Dureta, unes edificacions que hauran d’estar

en funcionament molt de temps, que segurament s’hauran de fer

reformes, n’hauran de fer, haurà de tenir funcions assistencials

i s’hauran de fer obres allà necessàriament. 

Tot això que té un gran valor actualment i el valor ampliat

de les millores d’aquestes obres que hauran de fer també, què

passarà amb aquesta edificació i amb aquest solar? Quina

destinació tendran? Tendran alguna funció hospitalària, soci-

sanitària? Revertiran en altres administracions sense cap tipus

de condicionament? Es podran fer operacions d’especulació

urbanística en aquest solar? M’agradaria que ens digui quin

serà el futur de les edificacions i del solar de l’Hospital de Son

Dureta en el futur quan ja hi hagi construït un nou hospital a

una altra banda. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li té la paraula la Sra.

Consellera de Salut per un temps de 10 minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. El futur de l’actual Hospital de Son

Dureta, en principi hem de tenir en compte que el solar és

propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social i està

vinculat precisament a un ús sanitari. Per tant, si deixa de tenir

l’ús sanitari revertiria immediatament a la Tresoreria General

de la Seguretat Social. Les nostres previsions són que aquest

solar tengui un ús soci-sanitari inicialment, a part de cedir una

part també d’aquest solar al Castell de Bellver, com així es va

comprometre i va establir en el seu programa electoral l’actual

equip de Govern de l’Ajuntament de Palma.

Per tant, aquestes són les previsions que té aquesta

conselleria. Però també li he de dir que el projecte que volem

dur endavant del nou Hospital de Son Dureta no té un interval

temporal d’una legislatura, sinó que sempre hem dit i esper que

com a màxim siguin dues legislatures. Per tant, una vegada

estigui fet el nou hospital i ens plantegem la necessitat d’allò

què feim amb l’actual Hospital de Son Dureta, jo crec que qui

en aquells moments estiguin gestionant totes les àrees

corresponents són els que han de decidir realment allò que s’ha

de fer. Però inicialment les previsions són aquestes i crec que

el millor destí de l’actual Son Dureta seria precisament un

recurs soci-sanitari.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula el Sr. Ramon per un temps de 5 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Efectivament això no ho veurem

aquesta legislatura, el nou Son Dureta no el veurem aquesta

legislatura i possiblement ni el pugui inaugurar vostè com a

consellera. Per tant, seguirà molt de temps allà el Son Dureta.
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M’alegra conèixer aquesta voluntat, encara que

possiblement no li correspongui a vostè que allò no sigui un

equipament soci-sanitari en el futur, en el futur molt llunyà,

quan qui d’aquí molts d’anys estigui construït i obert l’Hospital

de Son Espases. Però jo li preguntaria també si resolt els dubtes

jurídics que va manifestar en el seu moment, ja ens va dir que

tenia aquest criteri, aquesta voluntat, però que no sabia les

condicions en què es trobava, crec que això era un solar

municipal, una cessió, una vegada perdés aquest ús podria

revertir. En fi, si ja ha aclarit les condicions jurídiques de com

està aquest tema i si efectivament s’acaba alguna vegada

l’Hospital de Son Espases i si vostè segueix formant part del

Govern balear que hi hagi en aquell moment si creu que no hi

haurà problemes i aquesta voluntat es podrà dur endavant

perquè no hi haurà cap impediment jurídic en relació a la

propietat, als condicionaments d’aquests terrenys i d’aquestes

edificacions.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica té la paraula

la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Jo ja li he dit, el solar és de la

Tresoreria General, està vinculat a un ús sanitari. Per tant,

sempre que mantenguem aquest ús sanitari, inicialment no té

perquè revertir a la Tresoreria. No he aprofundit més, jo

comparesc com a consellera de Salut més que com advocada.

Per tant, crec que la contestació és la que corresponia. El futur

dels dos hospitals serà el que li he dit. La veritat Sr. Ramon és

que no li puc dir més, crec que no m’ha plantejat tanta qüestió

perquè jo li contesti.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Consellera.

7) Pregunta RGE núm. 570/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i M ir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a centre d'especialitats de Canal Salat.

8) Pregunta RGE núm. 571/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a projecte del centre d'especialitats de Canal Salat.

9) Pregunta RGE núm. 572/04, de l'Hble. Diputat Sr.

Miquel Gascón i Mir, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a hospital de dia del centre d'especialitats de Canal

Salat.

Per formular conjuntament les preguntes 570, relativa a

centre d’especialitat de Canal Salat; 571, relativa a projectes de

centre d’especialitat de Canal Salat i 572, relativa a hospital de

dia del centre d’especialitat de Canal Salat, té la paraula el Sr.

Gascón, autor de les mateixes, per un temps de deu minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, President. He de confessar que m’ha donat un

disgust consellera, perquè a nivell personal m’estan fent un

avantprojecte per a una casa i ara resulta que m’han estafat, i

val doblers aquest avantprojecte, aquest estudi previ, però bé,

ja parlaré amb el meu arquitecte.

Parlarem ara del centre de salut de Canal Salat de

Ciutadella, de les remodelacions d’aquest centre de salut.

Aquest centre de salut, que ja té uns quants anys, té prevista

una remodelació des de fa bastants anys i no s’ha duit a terme,

com vostè sap; jo no entraré en els anys que fa que esperem que

es faci aquest centre de salut, en fa més dels dos anys que vostè

mateixa ha dit que feia que s’esperava que es construís aquest

centre, en fa uns quants més, però sabem que a Menorca hi ha

una bipolaritat important entre Maó i Ciutadella i una

reivindicació justa de la part de ponent, de Ciutadella i de

Ferreries, de tenir uns serveis sanitaris, entre d’altres, dignes

que no tenien fins ara, fins fa un temps, i aquesta reivindicació

s’ha de solucionar perquè és de justícia.

Nosaltres pensam que aquests serveis s’han de millorar, que

ja s’han millorat, i vostè, la conselleria, ha anunciat l’imminent

concurs per a l’adjudicació de l’ampliació i nosaltres voldríem

saber per quina quantitat, de quina partida; vostè va dir que

tenia una partida, però consta en el pressupost 1.000 euros, per

tant volem saber si és que hi ha hagut una ampliació d’aquesta

partida. I quan té previst la conselleria que començaran les

obres de construcció i quan finalitzaran aquestes obres?

El 33 de desembre, l’ib-salut deia que “A principios de año

licitaría la ampliación de las obras”, som ara ja a 24 de març

i encara no ha estat així, per tant és una pregunta important

saber quan es farà la licitació d’aquestes obres. Aquesta era la

primera pregunta que li fèiem, que les agrupam totes en una.

Nosaltres hem de dir que no s’han fet les obres d’ampliació,

però que sí s’han fet durant l’any 2002 i 2003 reformes

importants. El 2002 i 2003 es van canviar, va ser una reforma

de l’edifici, pràcticament, perquè es van canviar els vestuaris,

que no n’hi havia, per cert; es va fer una farmàcia; es va fer una

sala d’ecografies; consultes de toco i ginecologia, reunions,

pediatria, electrocardiogrames, esterilització, etcètera, i

distintes consultes d’especialitats a la primera planta. Aquesta

remodelació va servir perquè des de mitjans del 2002 (...) la

majoria d’especialitats de l’hospital passin visita a Canal Salat

i des de febrer del 2003 totes les especialitats, menys

cardiologia, otorrino i oncologia, que s’ha anunciat, igual que

es va fer el 2002, que començaria ja i encara no ha començat,

entre d’altres coses i sabem per què, perquè falta l’oncòleg,

igual que faltava el 2002, tan sols hi ha un oncòleg perquè n’hi

ha un de baixa des de fa bastant temps. Però el fet és que totes

les especialitats, excepte aquestes tres, passen consulta a Canal

Salat.

Així, durant l’any 2002 es varen fer moltes consultes i el

2003, fins al mes de juny, se n’havien fet ja 12.000, i una

previsió que supòs que es devia complir, jo no ho sé

exactament, però estic segur, de 24.000 consultes l’any 2003.

Açò, encara que sembli poc, vol dir que 24.000 persones de la

zona de ponent no es varen haver de traslladar durant l’any
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2003 a Maó i fer els 100 quilòmetres de carreteres, la qual cosa

pensam que és important.

També es va instaurar aquell any ecografia a Ciutadella, el

laboratori 24 hores; radiologia, de manera que les urgències

tampoc no han d’anar a Maó. I per tant, crec que el servei ha

millorat molt.

Per tant, malgrat no s’han fet les obres, s’ha convertit ja en

un centre d’especialitats. Es va signar el conveni amb la Clínica

Menorca per fer les intervencions, el 2003 hem llegit que el Sr.

Triay diu que se n’havien fet 360, estava previst fer-ne 300. Jo

vull recordar que a l’Insalud, a finals de l’Insalud el Sr.

Rodrigo de Santos deia que volien posar cirurgia major

ambulatòria a Ciutadella quan acabés el conveni amb la Clínica

Menorca i l’Ajuntament, que era el 17 de gener del 2004 i es va

començar a finals del 2002, per tant estam en el bon camí. El

78% de malalts de Ciutadella i Ferreries en aquest moment no

han d’anar a Maó per veure l’especialista.

Posteriorment, hem llegit que la Clínica Menorca cobrirà

l’hospitalització de gent de Ciutadella. Açò voldríem saber, que

vostè ens ho confirmi, perquè és la primera notícia que hem

tingut, jo tenc un retall de premsa aquí, que diu: “L’ib-salut

cubrirá con la Clínica Menorca servicios de hospitalización en

Ciudadela”, això ho diu el gerent, està entre cometes, per tant

deuen ser paraules seves i voldria que vostè ens confirmés si

això és cert, nosaltres pensam que no i que no deu ser així, però

volem saber si és així.

Amb la transferència i després de quedar deserta

l’adjudicació, es varen fer unes remodelacions dels plànols, que

els va fer el Sr. Correa a instàncies de la conselleria en aquell

moment, es va treure la diàlisi perquè es pensava que no hi

havia d’haver la diàlisi en el centre -jo som dels que pensa que

no hi ha de ser, que ha de ser a la Clínica Menorca-; es van fer

molts altres canvis, jo tenc aquí els plànols i els documents

oficials de canviar les urgències, l’hospital de dia, etcètera, de

tots els canvis que es varen fer sobre els plànols inicials de

l’Insalud que havien quedat deserts, i nosaltres voldríem saber,

perquè vostè va manifestar que es redefiniria el projecte, no va

dir res més tampoc, però es va indicar a la premsa: “Castillo

confirma los planes para ampliar el Canal Salat y están

revisando el proyecto pendiente de adjudicar desde hace dos

años y el Govern balear redefinirá el proyecto del hospital de

día para Ciudadela”; com uns dies ens diuen, perquè ho tenim

aquí amb unes declaracions, que la diàlisi continuarà al centre

de la Clínica Menorca, altres dies diuen que no i que serà a

l’hospital de dia, que és el que està previst, voldríem saber:

quins canvis s’han fet a part dels canvis que ha fet el Sr.

Correa, que va fer durant el 2003, que és augmentar la zona

d’urgències, fer l’hospital de dia, treure diàlisi, etcètera;

voldríem saber quins són els canvis en realitat que han fet

vostès en aquests últims plànols, per saber a què ens hem

d’atendre? Treuran la diàlisi del centre de la Clínica Menorca?

Es farà la FMA, com s’ha dit, al Canal Salat, cosa que jo crec

que és inviable?

Volem saber, doncs, Sra. Consellera, que ens especifiqui

exactament quins són els canvis, quin és el cost, com ja he dit,

açò són les tres preguntes.

Jo, per acabar, voldria dir, fer una reflexió a les eleccions

de l’any 2000, les autonòmiques, per tant, i les del 2001, perdó,

les del 2000 de l’Estat i les autonòmiques del 2001, una de les

reivindicacions, concretament d’un partit política, dels

centristes especialment, era que s’havia de fer un hospital a

Ciutadella, això va obrir un meló important en aquell moment

i en aquestes últimes eleccions jo no n’he sentit parlar per a res,

almenys públicament d’aquest assumpte, perquè el fet és que

l’atenció a Ciutadella ha millorat molt, però òbviament és

millorable. Altra persona que també reivindicava en aquell

moment, altres persones del Partit Popular que reivindicaven un

hospital, en aquest moment ja no es diu, perquè pens que les

actuacions que s’han fet són bones.

En definitiva, Sra. Consellera, voldríem saber el cost, quan

es farà, quan començarà, quan s’acabarà si se sap, quina partida

és i que ens digui, per favor, els canvis que vostè ha anunciat

sense concretar en aquest centre.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera

de Salut, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sr. Gascón, el pressupost pel qual se

liciten les obres del centre d’especialitats de Canal Salat és

d’1.447.791,12 euros, aquest és el pressupost de licitació de les

obres. I està previst que les obres es puguin iniciar cap al mes

de juliol d’enguany. Inicialment són aquestes les nostres

previsions, però aquesta infraestructura depèn també, entre

d’altres coses, de les llicències d’obres i activitats que ens

pugui donar l’Ajuntament de Ciutadella i per tant no depèn

absolutament d’aquesta conselleria. Però estic convençuda,

ateses les conversacions que tenim amb l’ajuntament, que

aquests terminis també seran complerts amb l’ajuda de

l’Ajuntament de Ciutadella.

Respecte, bé, continuant amb el pressupost i la manera de

finançar-lo, li he de dir que no està pressupostat perquè

precisament aquesta infraestructura el divendres passat no,

l’anterior, vaig dur un acord de Consell de Govern, pel qual

s’iniciava l’expedient per tal de licitar aquestes obres; com a

continuació d’aquest acord de Govern, el que hi ha d’haver en

aquest moment, i atès que finançarem aquest centre a través de

la cessió de drets de crèdits, el que hi ha d’haver és un conveni

que ha de passar pel Ple de l’Ajuntament de Ciutadella, un

conveni pel qual l’ajuntament s’adherirà a un conveni que té

aquesta conselleria amb l’entitat Dexia Sabadell, si no vaig

equivocada, per la qual disposam d’una seria de doblers per tal

de construir els centres d’atenció primària, i immediatament es

podran licitar les obres i començar les obres. Precisament

perquè empram aquesta forma de finançar el centre

d’especialitats de Canal Salat, no està pressupostat, perquè

vostè sap, a part que és un conveni, el de l’entitat Dexia, que es

va signar la legislatura passada, no és una cosa que hagi iniciat

aquesta conselleria, que el que fa és una cessió de crèdits per

part de Dexia als ajuntaments que duen endavant les
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infraestructures d’atenció primària, i per tant no estan reflectits

en els pressuposts d’aquesta conselleria. Crec que aquest

extrem li vaig comentar o ho vaig comentar a la meva

compareixença de pressuposts però, per si de cas no havia

quedat clar, ho he volgut repetir.

Respecte de les modificacions del projecte que estava

inicialment previst, perquè es va comentar que el faríem seria

revisar-ho per tal de dur-lo endavant, jo crec que quan un

projecte ha estat aturat tant de temps s’ha de revisar sempre,

vull dir que s’ha de comprovar, com a mínim, que continuen les

necessitats que existien per si de cas s’han d’actualitzar i s’han

de preveure altres necessitats que no s’havien previst feia una

sèrie d’anys. I per tant aquesta era la revisió que es feia i

s’impulsava des de la Gerència de Menorca, a través del Sr.

Claudio Triay. És cert que el projecte del centre va ser

modificat a proposta del director gerent de l’àrea de Menorca,

el juny del 2002, que es va trametre a l’ib-salut, i es va destinar

l’àrea de diàlisi; és a dir, l’àrea que inicialment estava prevista

per a diàlisi es va destinar a hospital de dia. I en aquests

moments, les previsions i les meves converses amb el gerent de

Menorca precisament són aquestes, que continuï igual. La

diàlisi, com vostè ha dit, a més, perquè crec que compartim

parer, se seguirà fent a la Clínica de Menorca, com es fa, si no

m’equivoc, des de l’any 2000, i aquest espai serà hospital de

dia, perquè és el que pensam que necessita el centre

d’especialitats.

Crec que més o manco he contestat les preguntes que m’ha

formulat.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, té la

paraula el Sr. Gascón, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sra. Consellera, jo crec que

difícil que es puguin començar les obres el juliol si encara no

s’ha fet la licitació, perquè primer s’haurà de fer el concurs i

són diversos mesos, etcètera, però bé anam pel bon camí.

Respecte del conveni amb l’ajuntament, bé, dir que en

aquell moment, i ho sé de primera mà, no es van començar les

obres per no haver de fer aquest conveni amb l’ajuntament.

Aquests convenis el que fan, i ho sé perquè jo a Menorca

concretament vaig ser durant uns anys conseller de Benestar

Social, i vam haver de signar un conveni d’aquests; els

convenis aquests graven els consells o graven els ajuntaments

i no graven la Conselleria de Sanitat, en aquest cas el Govern,

el deute s’atribueix -això és enginyeria financera que per ara

està camuflada i algun dia el Tribunal de Comptes ens dirà

algunes coses. Sí, sí, així de clar, nosaltres ens vam negar a

finançar davant la Conselleria de Sanitat del nostre partit, no

vam voler que es financés així perquè el que es feia era tirar el

deute sobre l’ajuntament, és un problema important perquè els

ajuntaments, que són els que menys es poden endeutar, perquè

tenen menys doblers, són els que s’acaben endeutant. Però bé,

si ells hi estan d’acord en aquest moment, endavant i que es

faci, que és el que interessa. Però jo pensava que no es faria

aquest conveni, però vostè m’ha dit, no sé si m’ha dit si està

signat o no, no està signat encara, supòs que deuen estar amb

açò.

I per tant l’últim és dir que llavors s’ha controlat els plànols

que s’havien fet i no s’han fet reformes noves, per tant seguiran

les mateixes. I la diàlisi, amb molt bon criteri, es manté el que

es va fer a l’última revisió, que és treure-la. No m’ha contestat

si la FMA es farà al Canal Salat, com deia el Sr. Triay, però

supòs que devia ser un error, perquè no crec jo adequat el

centre per fer aquestes intervencions, sinó a una clínica.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Per contestar-li, 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, gràcies, Sr. President. Efectivament, s’està tramitant el

conveni amb l’Ajuntament de Ciutadella. Les meves previsions

és que es pugui dur al Ple de l’Ajuntament de Ciutadella del

mes que ve i que després liciti les obres. I efectivament és

enginyeria financera, però, Sr. Gascón, nosaltres volem dur

endavant tota una sèrie d’infraestructures i no ens queda més

remei, tenim un dèficit molt important i el nostre pressupost no

ens permetria dur endavant totes aquestes infraestructures si no

és amb enginyeria financera. Crec que varen ser les meves

primeres paraules, quan vaig accedir al meu càrrec de

consellera, perquè, per una banda, vaig constatar que hi havia

un dèficit de prop de 140 milions d’euros, però per una altra,

que això no ens faria aturar i que volíem dur endavant tot el que

hi havíem de dur i tots els nostres projectes. És senzillament el

que fa Educació amb els centres escolars, és traslladar això,

aquesta experiència a l’àmbit sanitari, i no és que, és a dir, el

deute es computa a l’ajuntament quant al xec 95, però la

càrrega financera la manté el Govern; per tant, crec que fins i

tot és un sistema, tot i que reconec que és un sistema que me

vaig trobar conveniat, el conveni amb l’entitat Dexia Sabadell

ja estava fet quan vaig arribar a la conselleria. Crec que és una

bona idea, crec que és una bona opció, en el sentit que allibera

de la despesa financera als ajuntaments i permet al Govern dur

endavant aquestes infraestructures a nivell d’atenció primària.

Això del FMA i l’hospitalització al Canal Salat,

sincerament li he de dir que jo no ho he dit mai i no me consta

que el gerent ho hagi dit, és a dir, si hi ha un mitjà que ha

recollit aquestes declaracions, doncs o tal vegada estaven

matisades o no estan dins el context oportú, però inicialment,

segons les meves informacions, tot i que ho consultaré al

gerent, no és que això s’hagi de dur endavant.

I per acabar, perquè no li he contestat al principi, dir-li que

estic segura que l’avantprojecte de ca seva serà ficat dins el

projecte global i que es durà endavant ca seva, però estic

convençuda que no li cobraran l’avantprojecte i el projecte,

probablement li facin un preu per a tot. D’això és del que jo me

queixava, que, per una banda, i més amb doblers públics, es va

pagar un avantprojecte i ara hem hagut de pagar un projecte,

normalment, potser que es faci un avantprojecte, però
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normalment es paga la mateixa vegada i dins un pressupost

global que normalment no es duplica, com ha passat en aquest

cas.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

10) Pregunta RGE núm. 638/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a contingut de la llei de drogues.

 Passam a la pregunta 638, relativa a contingut de la llei de

drogues. I té la paraula la Sra. Aina Salom i Soler, per un temps

màxim de deu minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, avui ens trobam aquí

perquè estam molt preocupats per la manca d’anunci per la seva

banda, tot i que se li ha demanat diverses ocasions, sobre el

projecte nou que vol fer sobre drogodependències i altres

conductes addictives, i sobretot perquè darrerament ha sortit a

tots els mitjans de comunicació distints estudis, el darrer de tots

fet per Creu Roja, on explica que el 62% de tots els nostres

joves beuen tots els fi de setmana i que el 50% dels nostres

joves admeten fins i tot que s’emborratxen. Tota aquesta

situació fa que li haguem de fer arribar la nostra preocupació,

perquè no tenir avui en dia, l’única comunitat autònoma que no

té llei de drogues, fins i tot que a l’anterior legislatura, dia 18

de desembre del 2002, per Consell de Govern es va aprovar un

avantprojecte, però que el Partit Popular hi va presentar una

esmena a la totalitat i no va donar temps parlamentari per

poder-la treure endavant, pensam que un instrument com aquest

és totalment necessari, perquè és necessari que es puguin

ordenar tot un conjunt d’actuacions; perquè, Sra. Consellera, és

molt necessària la prevenció en drogodependències, així com

una assistència i una integració social de tots els

drogodependents de la nostra illa.

Aquest objectiu, per poder definir el que són unes línies

bàsiques d’actuació, el que són assignar responsabilitats de les

distintes administracions, consells, ajuntaments, govern,

establir tots els mecanismes que siguin necessaris per a aquesta

coordinació i aquesta participació social, avui en dia, quan falta

aquesta ordenació, que falta, ningú sap en aquests moments el

que li correspon fer. Aleshores, el que sol passar és que de

bones maneres doncs cada ajuntament va posant d’una manera

o d’una altra pegats que no són el que aquesta comunitat

autònoma necessitaria. Necessitam prioritats que siguin

relacionades amb recursos disponibles, necessitam interessos

de responsables institucionals i també no només de les

necessitats, sinó, sobretot, tenir una planificació coordinada.

Perquè si no, Sra. Consellera, es poden produir repeticions de

les mateixes institucions que donen el mateix servei, es poden

produir incoherències i també els programes i serveis moltes

vegades no tenen ni el suport ni tampoc l’estabilitat. Amb això

vull dir que quan un ajuntament posa un servei d’atenció als

drogodependents, el dia que no li convé el lleva, com va

succeir en altres ocasions.

També li he de dir que els ajuntaments necessiten aquest

instrument d’aquesta llei. Vostè a les altres preguntes, molt

curtes i molt breus, perquè eren fetes en el Parlament, deia que

estava esperant que el Consejo explicàs si s’havia de treure

l’alcohol; a nosaltres realment ens és igual, el que ens sap molt

de greu és que no es defineixi si es farà una llei per a l’alcohol,

si farà una llei per a d’altres conductes addictives i d’altres

substàncies, perquè cal que li recordi que totes les comunitats

autònomes, totes menys la nostra, òbviament, tenen llei de

drogues i llei d’alcohol, a més, en tenen Astúries, Castella i

Lleó, no perdó, en té Castella-La Manxa, en té Extremadura, en

té Navarra, i aquesta pregunta que jo li he fet en comissió ve

perquè realment m’agradaria saber ja, si aquesta vegada es pot

estendre una mica més que no dos minuts com en comissió,

quin contingut vol donar vostè a aquesta llei de drogues; perquè

això és molt important per als ciutadans i ciutadanes, per als

pares i mares que tenen infants amb una edat molt delicada,

amb una edat adolescent, on es reparteixen de forma

indiscriminada alcohol, on hi ha hagut ocasions a anteriors

legislatures de bars que donaven i posaven propaganda -i

tothom ho sabem això- que per cada suspens se’ls regalava un

chupito. I tots els estudis que estan a l’abast de tothom, tant si

és aquest darrer de la Creu Roja, que vostè ho degué veure, va

sortir la setmana passada a tots els mitjans, com el de

l’Organització Mundial de la Salut, preguen a les institucions

i preguen al Govern que surtin endavant.

Per això aquesta pregunta, si vostè fos tan amable de

contestar: quin contingut vostès donaran a aquesta llei de

drogues, sigui mitjançant dues lleis, sigui condensant una llei

dins l’altra; a quin punt estam d’aquesta llei de drogues, que ja

n’hem parlat vostè i jo, crec que és la tercera vegada que en

parlam quasi bé durant aquest any, i quins terminis pensa vostè

que ja podrà tenir els esborranys fets i dur-lo al seu Consell de

Govern. Però, sobretot, el que li demanam és una solució per a

aquests pares i per a aquestes mares que realment estan molt

angoixats, perquè estan angoixades organitzacions, estan

angoixats i preocupats fiscals, associacions, organitzacions no

governamentals; i jo crec que vostè també deu estar preocupada

perquè, tal com diu aquest informe de la Creu Roja i el de

l’OMS, que els nostres nins, amb dotze i tretze anys, ja

comencen a prendre quantitats grosses d’alcohol no només és

un problema de drogodependència, que vostè sap que és una

malaltia greu, sinó que, a la llarga aquests nins, que no són més

que nins i nines, suposaran greus problemes de malalties per a

una institució com, en aquest cas, el Govern de les Illes

Balears.

Aleshores li agrairia que ens explicàs el seu projecte, els

seus terminis, els seus temps, quin continguts hi posarà i moltes

gràcies per la seva contestació per endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta la consellera de Salut

per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, el primer que li he de dir

és que, sincerament, enhorabona, enhorabona perquè crec que
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a la fi vostè se n’ha adonat del que és aquesta problemàtica i

que efectivament hi ha molts de pares, moltes mares i molts

joves que pateixen aquesta problemàtica de les

drogodependències i que és necessari que, com a mínim des de

les administracions, facem tot el que estigui a les nostres mans.

I estic contenta i li don l’enhorabona perquè li he de recordar

que és una competència que no va ser transferida amb les

competències sanitàries, sinó que és una competència que hem

tengut des de fa temps a la nostra comunitat autònoma i que,

per tant, vostè va tenir quatre anys per gestionar-la; tot i que es

varen fer coses, perquè no m’agrada a mi dir mentides, es varen

fer coses quant a recursos per atendre els toxicòmans, quant a

la llei de drogues i definir competències i posar mesures que,

per exemple, puguin impedir el que comunament es diu

botellón, o puguin habilitar espais perquè els nins tenguin

alternatives d’oci, no es va fer absolutament res. Es va

presentar el darrer de tot, que no va donar ni temps de tramitar-

se en el Parlament, un projecte, un esborrany, un projecte,

millor dit, de llei de drogues, però no es va fer absolutament

res. Per tant, estic contenta que com a mínim en aquest moment

vostè sigui conscient i que parli amb la sensibilitat que ens ha

demostrat durant la seva exposició.

Dir-li que el projecte de llei de drogues que té aquest

Govern i que presentaré al Consell de Govern abans de

presentar-lo a aquest Parlament, es farà, quant a termini, com

ja li he anunciat les dues vegades anteriorment que hem parlat

d’aquest tema, es presentarà dins aquest període de sessions

que, si no vaig equivocada, acaba el mes de juny, per tant estam

complint els terminis inicialment prevists. I que el contingut

d’aquesta llei, inicialment, l’esborrany que manejam contempla

un títol preliminar que defineix l’objecte evidentment d’aquesta

i una sèrie de definicions que fan una millor interpretació del

text; té tres títols: el títol I que tracta tot allò que té a veure amb

la prevenció, que compartim la preocupació per la prevenció i

el convenciment que és importantíssima la prevenció, i de fet

feim feina juntament amb la Conselleria d’Educació per tal de

poder dur determinats programes endavant a les escoles

principalment, i també té a veure amb l’àmbit de l’assistència

de la drogodependència.

El títol II tracta de l’organització de les administracions

públiques. Efectivament, en aquests moments hi ha unes

competències que estan disperses, l’ajuntament té unes

competències, entre cometes, fa unes actuacions, els consells

insulars en fan unes altres i el Govern en fa unes altres que,

moltes vegades, es dupliquen perquè no hi ha la coordinació

adequada entre les institucions i, a més, no està definida la

competència de cadascuna d’aquestes institucions. El títol II,

precisament, anirà dirigit a definir el marc competencial per tal

d’evitar les duplicitats.

I per últim, el títol III, que és el darrer títol que comprèn

aquest esborrany, és allà on desenvolupam el règim

sancionador.

Com li deia, durant aquest període de sessions presentarem

aquest projecte de llei; l’estam consensuant, perquè hem cregut

necessari parlar amb institucions per definir el marc

competencial, que pareixia que estava clar, però després, a

l’hora de reunir-nos i de parlar ens hem adonat que no estava

tan clar i que hem de continuar parlant. L’hem de consensuar

també, per exemple, amb el sector vinícola, que és un sector

molt important i que en aquests moments, per una banda,

l’estam promocionant i per una altra l’estam perjudicant, i el

que hem de fer, des del punt de vista sanitari i des del punt de

vista de l’atenció a les drogodependències, és contemplar bé el

tema, en defensa dels nostres joves i de les persones que puguin

patir qualsevol problema en aquest sentit, però, per una altra

banda, no hem d’entrar en contradiccions amb actuacions que

es desenvolupen a altres conselleries d’aquest Govern.

Per tant, en aquest moment estam en fase de consens i el

que volem és que aquesta llei surti el més aviat possible, per tal

de poder evitar tots els problemes que es produeixen en aquest

moment. I això és la nostra intenció i el que esperam fer dins

aquest període de sessions, presentar el projecte, que supòs que

tendrem possibilitat entre tots els grups polítics de debatre

oportunament en aquest parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica per 5

minuts té la paraula la Sra. Salom.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Només començaria amb una petita fixació, i és que

l’avantprojecte que es va presentar el desembre del 2002 era un

text que estava molt estudiat, contràriament al que ha dit la Sra.

Consellera; no la vull disgustar, però era un projecte que

s’havia consensuat amb tothom: s’havia consensuat amb totes

les conselleries pertinents i transversals, amb els consells

insulars, amb la FELIB, amb els ajuntaments, amb totes les

associacions, associacions tan destacades com el Projecte

Home, amb el Consell de la Joventut, amb tots els colAlegis

professionals -advocats, metges, apotecaris, treballadors

socials, sociòlegs...-, i amb totes aquestes persones, amb tota

aquesta representació també hi havia una reunió institucional

que es va dur amb l’Institut de la Dona, amb l’Oficina de

Defensa dels Drets del Menor i amb entitats que es va ampliar

a associacions de prevenció i tractament del joc patològic, al

moviment ciutadà i a sindicats, com no pot ser d’una altra

manera.

A més de tot això que li acab de dir ens varen enviar

aportacions per escrit i es varen assumir: tots els suggeriments

que ens va fer l’Ajuntament de Palma, el Consell de Mallorca,

el Consell de Menorca, el d’Eivissa, el Projecte Home, per tal

d’aclarir i d’entendre millor tota aquesta llei, i es va acceptar el

suggeriment de tot aquest grup nombrós de persones i

institucions. Per això ens va sobtar moltíssim l’esmena a la

totalitat que la Sra. Consellera coneix perfectament bé, que una

esmena a la totalitat significa un procés parlamentari molt més

llarg que si la Sra. Consellera en el seu moment hagués fet 40,

50, 60 esmenes, que segur que haguéssim pogut arribar a un

punt d’encontre.

Dit això no m’ha contestat, o pens que no m’ha contestat,

que tal i com jo li deia, i aquí també hi ha un retall de fa molt

poc, de dia 24 de març, que Manacor farà una manifestació

contra la venda de drogues, vull recordar-li que el 60%
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d’aquests nins de 13, 12, 14 anys pren alcohol, i pren alcohol

d’una forma molt preocupant, i jo li he de dir, Sra. Consellera,

que ens agradaria saber si, a més de tot el que ens ha dit,

l’alcohol serà dins la Llei de drogues o si serà una llei a part.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per un temps de 5 minuts

contesta la consellera de Salut.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Sra. Salom, li ho dic amb tot l’afecte

del món, però tal era el consens que després de quatre anys

encara no està clar quines són les competències de cada

administració. Jo li ho dic perquè m’he enfrontat personalment

a aquest problema, i si després de quatre anys no està clar és

perquè el consens no era massa elevat. Potser es podria dir que

s’havia parlat amb el consell insular, o amb tal organització,

però el consens és alguna cosa més, és consensuar el text,

consensuar el contingut de l’esborrany, no només parlar o fer

una telefonada. Consti que li ho dic amb tot l’afecte, Sra.

Salom, perquè crec que aquest tema és molt important, i el que

hem de fer és fer feina perquè surti endavant.

Ara, el que ja no li dic amb tant d’afecte, perquè crec que

és bastant injust, és que em doni a mi la culpa de presentar una

esmena a la totalitat i que això no fes possible que sortís

endavant el projecte de llei. Només faltaria, només faltaria, que

els grups polítics d’aquest parlament no poguessin fer la seva

feina. És el mateix que si jo ara present el projecte de llei i li

dic a vostè que no presenti una esmena a la totalitat per fer més

via. Els grups polítics han de fer el que han de fer i el que

troben que han de fer. Si vostè hagués presentat aquest projecte

de llei molt abans, idò l’esmena a la totalitat no hagués impedit

que aquest projecte de llei s’hagués convertit en llei. De fet, bé,

vist ara en certa manera hem de mirar el costat positiu, i ens

permet poder consensuar-lo millor i poder definir molt millor

el seu contingut.

I respecte al contingut de si serà una o si seran dues lleis de

drogues, si inclourà l’alcohol o no, li he de dir que precisament

és un tema que estam estudiant, l’estam estudiant perquè sabem

que hi ha una sèrie de problemes, jo li deia, amb el sector

vinícola que vostès no varen resoldre, perquè jo he rebut el

sector vinícola en el meu despatx i així m’ho varen fer saber.

Vull dir que era un projecte de llei que s’havia duit endavant

sense comptar amb la seva opinió. És un dels temes que queda

pendent de resoldre i precisament l’estam estudiant, perquè el

que volem és que surti el més aviat possible, i en això estam

fent feina. Li he de dir que per a mi no és el mateix,

evidentment, determinades substàncies que ingerides en petites

quantitats no són dolentes, com pot ser un tassó de vi, que

altres substàncies que, per petita que sigui la quantitat ingerida,

són dolentes. No és el mateix, i precisament és un debat que

mantenim a nivell tècnic a la conselleria per saber quina de les

dues vies és la més adequada.

No es preocupi, Sra. Salom, que jo em compromet que dins

aquest període de sessions sigui presentat el projecte de llei de

drogues en aquest parlament i vostè, una vegada presentat,

podrà fer totes les esmenes que vulgui, fins i tot, si considera

que no és adequat, una esmena a la totalitat, perquè jo això si

que no li ho demanaré, i que puguem parlar del contingut propi

una vegada que estigui totalment consensuat i totalment

estudiat de la millor manera possible a la conselleria.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Consellera. 

11) Pregunta RGE núm. 639/04, de l'Hble. Diputada

Sra. Aina Maria Salom i Soler, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a servei d'atenció als toxicòmans.

Passam a la darrera pregunta de l’ordre del dia, la 639,

relativa a serveis d’atenció als toxicòmans. Té la paraula la Sra.

Aina Salom, la seva autora.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Demanam quin tipus té previst la

Conselleria de Salut i Consum augmentar en el Servei d’atenció

als toxicòmans, a tot tipus de toxicòmans, perquè ens preocupa

la situació tant del 55 o el 60% de persones que se sobrepassen

amb l’alcohol, com les persones que prenen en un percentatge

del voltant del 20% de cannabis, o bé pastilles de síntesi, o bé

cocaïna, i que tenen necessitats peremptòries d’incrementar

aquestes unitats, que per una raó o per una altra, en aquests

moments no estan en el punt que es mereixen els ciutadans. 

I no estan en el punt que es mereixen els ciutadans perquè

realment la partida no era bona, es partia d’un lloc molt enrere

en tota l’escala de tot el que eren les comunitats i que havien fet

fins aquell moment, i que passaven les legislatures i això era un

dels principals problemes als quals havíem d’envestir. Teníem

el consell que sí que havia fet un servei d’atenció als

toxicòmans que era molt millor que el que ens havíem trobat en

el Govern de les Illes Balears, i en aquell moment es va

incrementar amb el bus, es va incrementar amb les unitats de

drogodependència, i sobretot hi havia un projecte molt

ambiciós, donat que teníem la xarxa de primària que s’havia

incrementat notablement i pensàvem que s’havia de continuar

incrementant, i ja que hem parlat de la drogodependència com

una malaltia, aquest projecte preveia que s’integrassin dins els

centres de salut com una malaltia més; en primer lloc, per no

fer discriminacions (...) drogodependent, i en segon lloc també

perquè cada vegada que es tenia, fos qui fos, fos una

organització no governamental com el Projecte Home, que va

tenir molts de problemes a S’Aranjassa i no va poder obrir el

centre, com els que va tenir la pròpia conselleria, i aleshores

pensàvem i continuam pensant que la xarxa de primària és la

xarxa més adequada per poder fer els nostres centres, les

nostres unitats bàsiques de salut el suficientment grans perquè

allà hi pugui tenir cabuda l’atenció als toxicòmans en la mesura

que necessiten.

Per això la pregunta era què era i com té previst fer aquest

increment, si és que vostè pensa incrementar en qualque cosa

el servei d’atenció als toxicòmans.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per contestar, per un temps

de 10 minuts, té la paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM:

Gràcies, Sr. President. Efectivament l’atenció als

drogodependents és una qüestió que està pendent. En aquest

moment la conselleria atén la zona de Palma, perquè la part

forana l’atén el Consell Insular de Mallorca, i a les illes els

respectius consells insulars, i a Palma disposam de quatre

CAD, és a dir, quatre centres d’atenció a les

drogodependències que vostè coneix perquè efectivament varen

ser contemplats dins la seva legislatura.

A part d’aquests CAD tenim la dispensació de la metadona

a través del laboratori, a través del Metabús i a través de les

oficines de farmàcia. En aquests moments la situació és

complicada perquè dels quatre CAD que funcionen a Palma

tres estan ubicats a l’Hospital Psiquiàtric i un està, bé, més o

manco per la plaça dels patins, i atenen una mitjana diària,

perdó, una mitjana de 300 persones, una mica més, i la veritat

és que els professionals estan molt saturats i és necessari

prendre mesures en aquest sentit.

La nostra intenció és en aquest moment cercar espai. Jo avui

matí precisament he anat a GESMA per unes altres qüestions

i he volgut acostar-me al local on estan situats el CAD 2 i el

CAD 3, que comparteixen local, i la veritat és que hi havia

quatre despatxos i una sala d’espera per a dos equips d’un

metge, un psicòleg, una auxiliar administrativa i una ATS, si no

vaig equivocada, és a dir, dos equips de quatre persones, i que

funcionen simultàniament. Per tant he vist amb tota evidència

que una de les necessitats més prioritàries, més importants,

precisament és cercar espai. I en això estam, estam cercant

espai per ubicar el CAD 3, que és el que hauríem de llevar

d’aquest lloc i posar-lo en un altre espai, i probablement

haurem de canviar d’ubicació el CAD 1. Vostè sap

perfectament la problemàtica que du canviar els CAD de lloc,

els centres d’atenció a drogodependències, perquè vostès

mateixos varen intentar ubicar-ne un -ara no record el nom del

carrer- a una zona de Palma, i per la pressió dels veïnats varen

haver de canviar d’opinió. És a dir, és un problema però jo

estic convençuda que feim feina en el bon camí i que

aconseguirem ubicar-los.

En els centres de salut és una possibilitat; a atenció primària

en aquests moments s’està fent la dispensació de metadona, no

el que és l’assistència, i em pareix molt bé. I l’assistència és

una qüestió de la qual hem de parlar, hem de mirar els centres

de salut on es pot fer i on no es pot fer, perquè hi ha molts de

centres de salut que efectivament no tenen espai, en aquests

moments, perquè estan saturats només amb els serveis

assistencials que no són d’atenció a drogodependències; per

tant no tots els centres de salut ni totes les unitats bàsiques

poden acollir un servei d’aquest tipus. És un tema que està en

estudi, però li he de dir que probablement sigui a mitjà termini.

Inicialment, de manera immediata cercarem espai per ubicar

el CAD 3, que estic segura que el trobarem prest, i com deia

l’hem prioritzat perquè crec que és una qüestió com a mínim

d’humanitat cap als professionals que fan feina.

I després una altra qüestió també molt important a part de

l’espai, que ho és, és el personal. El personal en aquest moment

tampoc no dona l’abast a tota la demanda que hi ha i ens hem

de plantejar augmentar aquest personal que atén aquesta

malaltia, les drogodependències, i precisament vostè sap que el

coordinador autonòmic en matèria de drogodependències en

aquest moment està malalt, no pot fer feina, i això potser ha fet

retardar un poquet el tema, però immediatament tot el seu equip

s’ha posat a fer feina i aquesta setmana estic esperant que em

presentin un projecte tant amb les noves ubicacions com amb

una proposta de millora de personal i dotació de personal per

millorar aquest servei.

Compartesc amb vostè que és un problema important i que

hem d’unir esforços per trobar una solució. També li he de dir

que a tot això hem d’afegir que ens hem compromès amb

S’Institut a assumir 90 toxicòmans que estan sota la tutela de

S’Institut, i això el que fa és augmentar fins i tot més la

demanda que no teníem en aquests moments. Per tant li he de

dir que cercam solucions, i li puc assegurar que cercam

solucions des de la professionalitat, que és com ho hem de fer,

sense cap dubte.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

 Moltes gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té la

paraula la Sra. Salom per 5 minuts.

LA SRA. SALOM I SOLER:

Gràcies, Sr. President. Pens que, que recullin com una bona

idea el que ja es va planificar de dur als centres de salut, i fins

i tot que jo li reconec que les mateixes mancances d’espais a

segons quins centres existien i existeixen, però sí que era vera,

i a mi ara així de sobte em vénen tres casos, que són el centre

de Pere Garau, que vostè hauria d’ampliar; l’Escola Graduada,

que vostè l’hauria de fer; el centre de salut de Sant Agustí, Cala

Major, segons el nom que vostè li vulgui donar, doncs això ja

és preveure que tots els futurs centres es puguin fer amb la

grandària acceptable perquè s’hi pugui integrar l’atenció als

drogodependents, no la metadona, que efectivament vàrem

implementar l’anterior legislatura, com també es va

implementar a Mallorca. No existia a l’anterior legislatura dins

les farmàcies de Mallorca la metadona, però això no és una

solució, evidentment.

La solució passa per acollir amb les passes pertinents, jo

només vaig tenir un any de transferències i aquest any, la

veritat, com a vostè ja li deu haver passat volant, no?, i no es va

poder fer res més que la planificació, incrementar, posar els

metabusos, fossin de Creu Roja o fossin de Metges del Món, i

planificar la grandària adequada, que per això era la meva

pregunta en qüestió, si també preveien inserir tota l’assistència

als drogodependents dins la xarxa de primària, que és,

pensàvem -no vol dir que vostès ho hagin de pensar igual que

nosaltres-, la solució més adequada.
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Efectivament els CAD no són el que un voldria que fossin,

i supòs que les mateixes mancances que em vaig trobar se les

troba vostè; en això no tenc res a dir. Però sí que m’agradaria

saber si efectivament, per exemple en aquests casos concrets de

Ciutat, òbviament el consell fa la part forana però també se li

hauria de donar més recursos perquè pogués implementar

aquests serveis a pobles que tenen una problemàtica molt

important, per exemple com és el cas de Manacor i no només

Manacor ciutat, sinó tota la comarca del Llevant du aquesta

penalització del rànquing de ser el poble que encapçala aquesta

problemàtica. Després hi podríem posar tal vegada Sóller, i així

podríem anar desgranant manca de recursos humans, que també

m’agradaria saber quin tipus de recursos humans pensen

implementar i incrementar. Tal i com vostè ha dit això és una

cosa molt important.

I en els centres de salut, que ja d’una manera o d’una altra

es podrien anar arreglant i planificant, quines són les seves

previsions per poder posar en marxa aquesta tan necessària

xarxa de..., jo no li vull dir CAD, perquè m’estimaria més que

s’anàs, en el temps que fos necessari, introduint tots els

drogodependents i la seva atenció; no em referesc només a la

metadona, Sra. Consellera, em referesc a l’atenció que

necessiten no només els drogodependents, sinó les seves

famílies, les seves dones, els seus pares, els seus fills, la seva

ajuda psicològica, la seva ajuda psiquiàtrica que necessiten, i

la seva ajuda social per part de personal adequat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica té la

paraula la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Gràcies, Sr. President. Bé, efectivament estam mirant el

tema dels centres de salut, de les ubicacions, i és vera, i de fet

és una de les qüestions que aquesta consellera es va plantejar,

el fet que aquells centres de salut que s’han d’ampliar o s’han

de fer de bell nou podrien acollir precisament un servei

d’assistència, no de metadona, perquè la metadona ja s’està fent

a través del Servei d’atenció primària, no és una novetat; el que

sí és una novetat és l’assistència a toxicòmans o allò a què deim

CAD, per entendre’ns. 

El que passa és que desgraciadament jo m’ho he trobat més

o manco com vostè s’ho va trobar, Sra. Salom. No hi vull

entrar. Vostè no va gestionar aquesta matèria un any ni dos, la

va gestionar quatre anys; és una matèria que ja es gestionava a

la nostra comunitat autònoma. Per tant eren solucions que es

podrien haver pres i no es varen prendre, i desgraciadament

m’ho he trobat pràcticament en la mateixa situació, i això fa

que jo no pugui esperar a construir aquest nou centre de salut,

és a dir, ho podem fer, i precisament hem de conscienciar

també, i vostè ho sap, tot l’equip d’atenció primària que això es

pot fer a atenció primària, perquè no hem d’anar manu militari,

hem de consensuar, que és el que a mi m’agrada fer sempre:

amb els metges, amb els equips d’atenció primària, perquè

puguin veure que és una atenció que es pot fer a través del

Servei de Salut o d’atenció primària, i també amb els veïnats

d’aquell corresponent centre sanitari, perquè vostè sap que és

un problema social, també, important i subjecte a molta pressió

social. Però no podem esperar, perquè necessitam una solució

immediata, i la construcció s’està impulsant, la construcció de

nous centres s’està impulsant, però com a mínim hi ha una sèrie

de mesos enmig i no podem esperar. 

Per tant jo li dic que aquesta mateixa setmana estic esperant

precisament aquest informe, aquest projecte, i dilluns tenim

convocada una comissió sociosanitària del Govern, i la meva

intenció era dur precisament aquest projecte per plantejar-lo no

només des d’un punt de vista sanitari, sinó també des d’un punt

de vista social, que crec que és allò important. Tenim

l’avantatge dins aquesta legislatura que tenim aquesta comissió

sociosanitària, i que no hem de cercar fotos ni protagonisme

dins cada àrea, social i sanitària. En aquests moments tenim un

projecte comú i crec que és el millor fòrum on podem parlar.

Amb el consell insular feim feina per crear un òrgan de

coordinació, perquè vostè ho ha mencionat abans i és cert, hi ha

una descoordinació perquè cadascú fa les seves feines i no

hauria de ser així, hauríem d’asseure’ns per saber què fa un i

què fa l’altre per no duplicar funcions, i simplement li he de dir

que a la part forana la dispensació de metadona ja es fa fins i

tot a través d’oficines de farmàcia. Efectivament el que hem de

fer és intentar augmentar les oficines de farmàcia, sobretot a la

part forana, per augmentar aquesta dispensació de metadona i

descarregar d’aquesta manera la saturació que tenen altres llocs

on s’està dispensant.

Però en definitiva li he de dir que feim feina en aquest tema

i que, tot i que estudiam incorporar l’atenció a atenció primària,

que ho farem sempre que tenguem el seu consens, però

necessitam una solució més immediata que jo esper que en els

pròxims dies puguem tenir damunt la taula i en tot cas li faré

arribar si vostè me la demana.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui només queda

agrair la presència de la Sra. Consellera i dels acompanyants.

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