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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començarem la

sessió i demanaria primer si es produeixen substitucions. 

No hi ha substitucions. 

Compareixença RGE núm. 5269/04, solAlicitada pel

Govern de les Illes Balears, de l'Hble. Sra. Consellera de

Salut i Consum, per tal d'exposar el Pla d'infraestructures

sanitàries.

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

consisteix en la compareixença de l’Hble. Consellera de Salut

i Consum, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears

mitjançant l’escrit 5269/2004, per tal d’exposar el Pla

d’infraestructures sanitàries. Assisteix l’Hble. Sra. Aina

Castillo i Ferrer, consellera de Salut i Consum, acompanyada

del Sr. Sergio Beltrán, director gerent de Salut de l’ib-salut, la

Sra. Antònia Estarellas, que és secretària general tècnica i que

s’incorporarà al llarg de la sessió, el Sr. Santiago Pérez,

sotsdirector d’Obres i Serveis de l’ib-salut, i el doctor Corcoll,

director general de Finançació i Planificació.

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats,

primer de tot vull agrair-los la seva presència en aquesta

compareixença, en la qual m’acompanyen les persones que han

participat més directament en l’elaboració del Pla

d’infraestructures, que és el que m’agradaria presentar-los en

aquesta sessió. Vaig demanar a petició pròpia una

compareixença per tal de poder explicar en seu parlamentària

el contingut del Pla d’infraestructures sanitàries 2004-2010 que

en menys d’un any hem realitzat a la Conselleria de Salut i

Consum del Govern de les Illes Balears.

Vull reiterar, i crec que la petició de compareixença n’és un

exemple, la meva voluntat de transparència, com vaig anunciar

tot havent pres possessió del meu càrrec com a consellera, i de

poder donar tota la informació quant a totes les actuacions que

es desenvolupen a la Conselleria de Salut. Així ho vaig dir en

matèria també de llistes d’espera, que jo crec que estam

complint puntualment, com vàrem dir que donaríem tota la

informació a dia 31 de juny i 31 de desembre, i jo crec que tots

els diputats, no tan sols a través de les preguntes, les

documentacions escrites, sinó també a la pàgina web del Servei

de Salut hi poden accedir. Transparència és la voluntat que ens

guia en la nostra gestió i, per tant, ha estat precisament aquesta

transparència el que m’ha duit a demanar aquesta

compareixença davant tots vostès que a la fi són els

representants de tots els ciutadans de les Illes Balears.

Vull agrair també molt especialment, com a inici d’aquesta

compareixença, tota la colAlaboració que tenim a la Conselleria,

al Govern, per part de tots els grups polítics amb representació

parlamentària. He de dir que aquest és un document que s’ha

elaborat per part de la conselleria amb el màxim consens

possible, però també vull reconèixer públicament la

colAlaboració que en la seva definició, en la seva articulació

tenim per part de tots els representants polítics, que supòs que

avui també intervendran com a portaveus sanitaris, però volia

deixar ben clar perquè em pareix que és una de les qüestions,

precisament, en les quals hem de cercar el màxim consens,

perquè a la fi el que cercam és poder donar resposta a les

necessitats assistencials dels nostres ciutadans.

Com deia es tracta del Pla d’infraestructures, que serà una

eina, un document que servirà d’eina de treball per als pròxims

anys. No està tancat, evidentment, i per això també feim

aquesta compareixença i per això volem totes les participacions

possibles, perquè evidentment en matèria d’infraestructures

sanitàries ens hem d’anar, com deia, acomodant a totes les

necessitats sanitàries assistencials.

Jo crec que era imprescindible fer un pla, un document que

fes una planificació de les infraestructures sanitàries, perquè

crec sincerament que en matèria sanitària no hi ha lloc per a

improvisacions. Tot el que puguem planificar és important que

ho facem, sobretot perquè tenim una mancança de recursos que

ens du precisament a cercar aquesta planificació; si ho feim

d’una manera totalment planificada, amb una visió

globalitzada, probablement podrem aprofitar o treure profit al

màxim de tots els nostres recursos. Per tant jo crec que era molt

important poder tenir precisament aquesta planificació i aquest

document.

Avui els exposaré -crec que els han passat el pla que hem

elaborat a la conselleria amb un CD corresponent; si no és així

els el farem arribar, perquè em varen comentar que els

l’entregarien precisament en aquesta sessió si no els l’han fet

arribar ja per via parlamentària, i també em consta que han fet

també peticions més puntuals sobre aquest pla. Per tant tot el

que estigui a les nostres mans per part del Govern i la

transparència que deia al principi, idò tot serà ben rebut.

Les característiques p rincipals d’aquest p la

d’infraestructures sanitàries 2004-2010 és sobretot, jo crec, que

té una visió integral de la sanitat, és a dir, recull des del punt

sanitari més proper als ciutadans, que és la unitat bàsica de

salut, fins als hospitals de la comunitat autònoma, passant per

centres de salut, que són aquelles estructures dins l’atenció

primària que engloben més serveis, a diferència de les unitats

bàsiques de salut. L’objectiu, com deia, jo crec que és molt

clar, que és millorar la gestió sanitària i millorar l’atenció als

nostres ciutadans. El camí -també ho he dit però ho vull

reiterar- ha estat el diàleg; hem mantengut un diàleg constant

amb totes les institucions, especialment en matèria d’atenció

primària amb tots els ajuntaments per conèixer quines han estat

o quines són les seves necessitats i quines són les necessitats

assistencials que preveuen en funció del creixement de població

dels distints municipis que poden tenir, i també amb els

professionals. Hem intentat que sigui un document consensuat

al màxim.

I en total a les Illes Balears tenim prevista la construcció o

la renovació -entrant ja en el detall del que contempla aquest

pla d’infraestructures- de 55 centres d’atenció primària, entre

centres de salut i unitats bàsiques de salut; serien 55 actuacions

en l’àmbit de l’atenció primària, que hem de recordar que és

potser l’àmbit més important, perquè és la porta d’entrada del
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ciutadà dins el sistema sanitari públic, i d’aquestes 55

actuacions serien..., en principi tenim planificades 17

actuacions a Palma, 26 a la part forana, 6 a Menorca i 6 a les

Illes Pitiüses. Quant als hospitals, el pla d’infraestructures

preveu la construcció de 4 hospitals: Son Dureta, Inca,

Menorca i Formentera, que jo crec que tots els diputats aquí

representats coneixen perfectament la seva evolució. Jo crec

que -per fer un incís- és molt important, perquè hi ha molt

poques comunitats autònomes que contemplin en aquest

moment la construcció de 4 nous hospitals, en relació,

evidentment, a la població. Jo crec que és el moment de poder

renovar la xarxa hospitalària i a més també aprofitar per

introduir, com els diré més endavant, les noves tecnologies,

perquè així podem aconseguir una sanitat molt més moderna i

molt més adaptada a les necessitats dels ciutadans.

Segons els càlculs que s’han concretat per part de la

Direcció General de Planificació i Finançament, el cost total de

les infraestructures previstes en aquest pla d’infraestructures

sanitàries 2004-2010 se situa prop dels 500 milions d’euros.

Una vegada que tenim elaborat aquest pla d’infraestructures

sanitàries, és a dir, una vegada que sabem el que necessitam, el

que hem de fer, jo voldria contextualitzar-lo, és a dir, jo crec

que és necessari que quan parlam d’infraestructures sanitàries

hem de fer referència sobretot a tres qüestions: dues són dues

qüestions molt actuals, que a més n’hem parlat en altres

ocasions, que es tracta de l’increment de població que tenim a

les nostres illes, i per una altra banda el finançament;

evidentment un pla sense finançament tots sabem que és paper

banyat, per tant hem de tenir molt en compte que tenim els

mitjans o les fórmules de finançament necessàries per tal de

dur-ho endavant. I la tercera qüestió que jo crec que és molt

important és que he de deixar constància del fet que les

infraestructures sanitàries, tot i que a les Illes Balears tenim un

dèficit històric en matèria d’infraestructures sanitàries que, a

més, el fet de la insularitat també ha pesat molt en aquest dèficit

històric, hem de dir que és un procés, i vull dir que és un procés

perquè crec que és just també explicar una mica el que ha estat

l’evolució, sobretot en matèria d’atenció primària, que com

deia al principi és la part que probablement més propera sent el

ciutadà.

Tots coneixem que des de l’any 84 hi havia el Reial Decret

d’estructures bàsiques de salut i que començaren a organitzar

l’atenció primària en el que són equips pròpiament parlant, on

la infraestructura era el centre de salut o el PAC, el punt

d’atenció continuada, i l’àmbit territorial era la zona bàsica de

salut. Després l’any 86 va venir la Llei general de sanitat, que

va recollir el marc legal del que comentava aquest reial decret.

I a la nostra comunitat l’any 92 amb la Llei del SERBASA

també ens començàrem a preparar l’assumpció de competències

en matèria sanitària. I finalment l’any 2003 a nivell autonòmic

vàrem tenir la Llei de salut que actualment està vigent, i a nivell

nacional es va aprovar amb el consens de totes les forces

polítiques la Llei de cohesió i de qualitat del sistema nacional

de salut. I dic això perquè això ens demostra que no és una

cosa, evidentment, i ho vull reconèixer perquè, fora de

triomfalismes, jo crec que les coses s’han de presentar tal com

són, el Pla d’infraestructures jo crec que la virtut que té aquest

pla d’infraestructures és que la primera vegada que es fa un

document on es recull una vertadera planificació, però que

evidentment no començam ara amb les infraestructures

sanitàries, sinó que s’ha fet molt. De fet vull recordar al

conseller Sr. Oliver Capó, que és qui realment va començar

totes les infraestructures sanitàries, sobretot a atenció primària,

en un moment en què estàvem molt menys avançats.

I fent un repàs de totes les actuacions que s’han fet al llarg

de tots aquests anys de govern a les Illes Balears, vull dir que

de l’any 87 a l’any 91 es varen fer, quan era conseller el Sr.

Oliver Capó, 71 actuacions a càrrec del Govern, perquè hem de

recordar que llavors érem territori INSALUD, amb una inversió

de 3,4 milions d’euros, que hem de situar en aquells moments

i per tant implica un reconeixement que es va fer un esforç

important per tal d’avançar en infraestructures sanitàries en

atenció primària. De l’any 91 al 95 es varen fer 44 actuacions

amb una inversió aproximada de 4,5 milions d’euros. De l’any

95 al 99 es varen fer 34 actuacions amb una inversió

aproximada de 6,8 milions d’euros. I de l’any 99 fins a l’any

2003 es varen fer 26 actuacions, aproximadament amb una

inversió de 9,4 milions d’euros; també són xifres aproximades.

Idò bé, dins aquest pla que avui presentam, en l’àmbit de

l’atenció primària volem fer un nombre d’actuacions que, com

els he dit abans, se xifren en 55 actuacions amb una inversió

aproximada de 75 milions d’euros amb els detalls que els he dit

anteriorment a Palma, a la part forana de Mallorca, Menorca i

les Illes Pitiüses. Enfront dels hospitals tots saben que duim

endavant un nou hospital de Son Dureta, amb una inversió de

prop de 240 milions d’euros que inclouen no només,

evidentment, la infraestructura sinó també l’equipament i tot el

necessari per fer la posada en marxa; l’Hospital d’Inca, amb

una inversió de 51 milions d’euros que evidentment es tracta

d’una infraestructura que es va iniciar la passada legislatura i

quan encara érem territori INSALUD; l’Hospital de Menorca

igualment, amb 40 milions d’euros; l’Hospital de Formentera,

amb una inversió aproximada de 14 milions d’euros; i també

una sèrie d’actuacions en els hospitals que no es fan nous, però

que fa falta fer-hi una sèrie de reformes, una sèrie

d’ampliacions i que no ens en podem oblidar. Estic parlant, per

exemple, de l’Hospital d’Eivissa, l’Hospital de Can Misses, i

també d’altres. En total suma una inversió aproximada de 64

milions d’euros.

Com els deia jo creia que era important fer referència a

aquesta història, perquè hem de deixar clar que és un procés

que nosaltres seguim, i es tracta d’arribar on fins ara no s’ha

pogut arribar, i també evidentment d’adaptar les

infraestructures a les noves necessitats, i dic noves necessitats

perquè ara sí que entraré en aquelles dues qüestions de les

quals els parlava que són més actuals, que són sobretot

l’augment de població.

La població balear ha augmentat realment d’una manera

considerable; és a dir, des de l’any 99 a l’any 2003 hem crescut

un 16% enfront d’una mitjana estatal d’un 6%; és a dir, som la

comunitat autònoma que més ha crescut en població i, a més,

amb diferència, perquè darrere les Illes Balears es troben

Canàries amb un 13%, Múrcia amb un 12% o València amb un

10%. Procuraré no donar més xifres perquè crec que donam

massa xifres, per no avorrir tots els diputats, però jo crec que,

com a darrera xifra, sí és important que aquest augment de

targetes sanitàries a les Illes Balears, que fa uns dies vaig
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demanar exactament quantes targetes sanitàries tenim a les Illes

Balears i ja estam en les 940.000 targetes sanitàries, jo crec que

és una xifra prou considerable, idò aquest increment de

població té una connexió molt directa amb l’increment dels

fluxos migratoris. Segons l’informe de l’Oficina Europea

d’Estadística EUROSTAT les Illes Balears són la segona regió

europea que més immigrants europeus i extraeuropeus rep, en

concret 23,23 persones per cada 1.000 habitants; estic parlant

de la segona regió a nivell d’Europa, no d’Espanya sinó a nivell

d’Europa. Per tant jo crec que també aquesta xifra ens dóna una

imatge de la pressió assistencial que poden estar tenint en

aquests moments els nostres professionals sanitaris perquè, com

tots saben, segons la Llei d’estrangeria estam obligats, i així a

més tenen tot el dret i és humà, a rebre tota l’assistència

sanitària, sobretot urgent, que hagin de menester.

Tenim més població, està claríssim, però tenim els mateixos

recursos financers. Per tant jo crec que això és una línia que no

només des del Govern sinó que també he de deixar clar que

amb el suport de tots els partits amb representació

parlamentària, idò és una línia que estam desenvolupant i estam

demanant més recursos financers al Govern central, no per

capritx, no perquè en aquest moment vulguem demanar més

recursos, sinó perquè tenim tot el dret davant aquestes xifres

d’augment de població de demanar aquest increment de

finançament sanitària, igual que estam també desenvolupant la

línia de demanar més recursos financers en matèria d’educació.

Evidentment, com els deia, fer un pla d’infraestructures

sanitàries implica necessitar el finançament necessari per dur-lo

endavant, i en aquest sentit jo sí que els puc dir que vostès ja

saben que la ministra de Sanitat i Consum, la Sra. Salgado, ha

manifestat que el seu departament no finançarà cap

infraestructura sanitària a l’arxipèlag. Malgrat això no em vull

queixar; tampoc no em queixaré si aquest departament estatal

de sanitat finança l’Hospital central d’Astúries, sinó que vull

contar-los que és una realitat que tenim davant. Ens falten

recursos, però jo crec que malgrat això i malgrat que

continuarem des del Govern insistint en el fet que Govern

central pugui cofinançar sobretot la infraestructura de

referència de les nostres illes, que és l’Hospital de Son Dureta,

continuarem endavant perquè creim que és una assignatura

pendent i que encara queda molt per fer, i per tant mirarem cap

al futur. No obstant això, bé, els direm que malgrat que

tenguem mancança de recursos, idò cercarem les línies de

finançament necessàries per tal de dur-ho endavant.

Els comentava anteriorment que també, a part de les

infraestructures que tenim previstes, tenim previst en aquest pla

d’infraestructures sanitàries 2004-2010 la introducció de les

noves tecnologies de la comunicació i de la informació, perquè

creim que és una eina indispensable per tal de poder millorar

l’assistència als nostres ciutadans i també restar burocràcia tant

als ciutadans com als professionals sanitaris que fan feina.

Volem fer extensiu a la nostra comunitat autònoma tant a

hospitals, com a centres d’atenció primària, el model de Son

Llàtzer, basat en l’assistència sanitària sense papers. A aquest

concepte destinarem, fins a l’any 2010, que és el termini

d’execució d’aquest pla d’infraestructures sanitàries, més de 48

milions d’euros. 

En aquest moment els puc dir que a atenció primària el Call

Center, que és el centre d’atenció telefònica per al servei de

cita prèvia, idò es podrà consolidar amb aquesta inversió i que

ja de fet té uns resultats magnífics, i funcionarà pràcticament a

tot el territori balear abans que finalitzi l’any 2004. Quant a la

informatització també d’atenció primària, que és molt

important i així ens ho demanen tots els professionals que fan

feina a atenció primària, els puc dir que en aquests moments ja

estan informatitzats els 15 centres de salut de l’àrea de Son

Llàtzer i que abans que acabi l’any 2004 el procés s’ampliarà

amb la incorporació de sectors de Manacor, Eivissa i Menorca.

Durant l’any 2005 la informatització es durà a terme a la resta

de centres de salut i unitats bàsiques de les Illes Balears, i

l’objectiu és que la història clínica electrònica sigui una realitat

el mes d’abril de l’any 2005.

Per una altra banda les noves tecnologies també ens

permetran implantar la recepta electrònica, que ens ajudarà a

reduir la despesa farmacèutica i també a introduir l’ús racional

del medicament, la gestió econòmica i financera de tots els

centres de l’ib-salut, la creació d’un sistema informàtic per

unificar la gestió dels recursos humans i continuar amb la

implantació de la telemedecina, que nosaltres som molt

conscients que precisament el fet insular ens du a desenvolupar

d’una manera molt decidida la telemedecina i totes les noves

tecnologies aplicades al món sanitari. De fet els he de dir que

ja tenim moltes peticions per part d’altres comunitats

autònomes, fins i tot per altres països, per tal de poder venir a

veure, a conèixer aquest model i que de fet a nivell nacional ja

es parla del model balear quan es parla de noves tecnologies

aplicades al món sanitari.

Per una altra banda, tancant per una banda el que és

l’explicació d’aquest pla d’infraestructures sanitàries 2004-

2010, jo crec que podríem fer un repàs del que s’ha fet fins ara

des del mes de juliol, que vaig prendre la responsabilitat com

a consellera de Salut. Els puc dir que s’han obert els centres de

salut de Sineu i de Sóller i les unitats bàsiques de Palmanyola

i Consell, que evidentment són actuacions que havien estat

començades la passada legislatura i que s’han culminat aquesta

legislatura. I per una altra banda també vàrem inaugurar fa uns

dies la batlessa de Palma i jo mateixa la unitat bàsica de Sa

Indioteria, que a més donarà assistència a més de 4.000

ciutadans que viuen en aquella barriada i que a més era una

unitat molt esperada.

Com a prioritats de la Conselleria de Salut i Consum, entre

finals d’enguany, del 2004, i del pròxim 2005 els puc avançar

que començaran les obres de construcció del nou centre de

salut de Sant Agustí, que ja està licitat; el centre de salut

d’Aragó a Palma, i també el de Dalt Vila a Eivissa, que també

és un centre de salut històric que s’havia endarrerit moltíssim

però que en aquests moments idò ja pràcticament tenim el

projecte d’execució i per tant es podrà continuar endavant amb

ell. A més en el 2005 també s’iniciaran les obres per substituir

els actuals centres de salut de Can Pastilla a Palma, de Manacor

i de Felanitx, que també ha estat licitat fa uns dies, mentre que

per al pròxim any és una prioritat de la conselleria iniciar les

actuacions de millora del centre de salut de Pere Garau a Palma

i també l’ampliació de Canal Salat a Ciutadella, que és un

procés que duim a terme juntament amb l’Ajuntament de

Ciutadella i que també jo crec que és una de les actuacions
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històriques i que podrem dur finalment a terme. També per a

l’any 2005 és una necessitat construir una unitat bàsica a Na

Burguesa, substituir la unitat bàsica de Valldemossa i ampliar

i renovar les de Can Picafort i de Badia Gran de S’Arenal. 

En total les actuacions previstes en atenció primària l’any

2005 suposaran millores que afectaran directament més de

166.000 ciutadans de les nostre illes; això vol dir que aquesta

quantitat de ciutadans, més de 166.000 ciutadans, podran tenir

un centre sanitari molt més a prop del que tenen ara. Jo crec

que això és molt important perquè ens du la idea d’acostar la

sanitat al ciutadà i que no el ciutadà s’hagi d’acostar a la

sanitat. Jo crec que és molt important augmentar aquesta

resolutivitat d’atenció primària i en global, computant tota la

població a qui afecten aquestes actuacions, idò jo crec que és

molt important que més d’un 15% dels ciutadans de les nostres

illes es veuran beneficiats amb aquestes actuacions.

Per concloure, l’any 2005, i malgrat les dificultats

financeres que travessam, tendrem en construcció 12 centres de

salut o unitats bàsiques a les Illes Balears, a més de tenir en

marxa 3 hospitals: el de Menorca, el d’Inca i el de Formentera,

que les obres de Formentera començaran, si tot va bé, el pròxim

any: supòs que podrem licitar a final d’any i que puguin

començar les obres l’any 2005.

Respecte a l’hospital nou de Son Dureta, la previsió és que

les obres puguin començar a final del 2005 o a principis del

2006. Pos aquest marge perquè evidentment hi ha passes que

no depenen només del Govern, hi ha altres instàncies també

afectades i per tant vull ser prudent, però evidentment si podem

començar en el 2005 no començarem en el 2006, perquè creim

que és una màxima prioritat començar el nou hospital de Son

Dureta, però crec que sobre aquesta nova infraestructura, tret

que vostès vulguin parlar-ne avui, els n’informaré de manera

més detallada en una altra compareixença que també el Govern

ha solAlicitat a petició pròpia per tal de poder presentar-los el

projecte del nou hospital i totes les característiques, tots els

detalls relacionats amb aquest nou hospital de Son Dureta.

Fins aquí, i ja per acabar, crec que he anat exposant quins

són els principals objectius del Pla d’infraestructures per al

proper any; s’hi haurien d’afegir, evidentment, les obres de

millora que durem a terme en els nostres hospitals l’any que ve

i que figuraran en els pressuposts de la comunitat autònoma de

l’any 2005, i que el Consell de Govern aprovarà de manera

immediata. Naturalment a la meva compareixença per explicar

els comptes de la Conselleria de Salut els podré explicar amb

més deteniment, tret que vostès també vulguin avui entrar dins

aquest tema. El que passa és que jo crec que és més adient

esperar que s’aprovi precisament per part del Govern el

projecte de llei de pressuposts de la comunitat autònoma.

I acabaré com he començat. A més del lògic debat polític

propi de qui està en el Govern i de qui està a l’oposició, jo els

deman, com feim fins ara fora del que és aquesta comissió, és

que vostès realitzin tots aquells suggeriments, totes aquelles

propostes, totes aquelles aportacions que puguin fer, perquè

crec que al final del que es tracta és d’oferir la millor sanitat als

nostres ciutadans. Per tant, el que he dit al principi: es tracta

d’un pla d’infraestructures sanitàries com a primer document

elaborat per part de la conselleria, però evidentment no és

tancat, s’ha d’anar adaptant a les necessitats reals dels nostres

ciutadans, i en el qual m’agradaria comptar amb la participació

de totes les forces polítiques i, evidentment, també dels

professionals i de les altres institucions que també estan

afectades. Per tant escoltaré amb molta atenció totes les seves

intervencions.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió

de la comissió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els

grups puguin formular les preguntes o observacions pertinents.

Volia demanar si podem continuar o volen fer... Podem

continuar? Molt bé.

Per tal de començar té la paraula pel Grup Parlamentari

Mixt la Sra. Dolça Mulet per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

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

primer lloc vull agrair a la consellera de Salut i al seu equip la

presentació que ens ha fet aquí d’aquest pla d’infraestructures

sanitàries que volen dur a terme i que posarem en marxa o que

està estudiat amb tots els grups polítics d’aquestes illes, el Pla

2004-2010.

Jo crec que aquestes setmanes ens han vengut explicant

diferents sectors de la societat la necessitat de fer i la mancança

que tenim dins la sanitat. Per tant jo des d’aquí vull agrair

aquesta feina que s’ha fet durant aquest any de posar en marxa

aquest pla, perquè realment era necessari, i on totes les forces

polítiques estiguessin implicades.

Infraestructures, davant el tema de les infraestructures, que

és una cosa que com bé ha dit ens ve d’enrere, que ja és una

herència de molt enrere, i en aquests moments ha arribat el

moment de la quantitat, com bé ha dit, d’un 16% de pujada de

població amb la qual aquestes mancances en infraestructures

han quedat obsoletes per la quantitat de gent que ens ha arribat,

a venir en aquestes illes, el que necessitam és aquest pla que

realment estigui obert. Vostè ha dit que del 2004 al 2010 estan

previstes unes actuacions on és molt encertat tant consells, com

ajuntaments, com professionals, els quals puguin estar implicats

perquè ens diguin exactament quins són els canvis que es van

produint. 

Per tant el que va reduint de tota aquesta conversa i de tota

l’exposició que vostè ens ha fet, es redueixen en dues coses

molt clares, que és el finançament d’aquesta necessitat i aquest

gran deute que tenim, que des del meu grup, el d’Unió

Mallorquina, nosaltres ens brindam, a part de tenir tota la

colAlaboració que sigui necessària, perquè realment s’ha de

necessitar i s’ha de demanar, sigui com sigui i fer veure la

realitat d’aquestes illes de finançament sobre aquest tema,

perquè els ciutadans d’aquesta comunitat necessiten tenir una

sanitat..., o la millor sanitat per tot el que hem estat aportant al

Govern central i crec que no hem d’anar a demanar almoina,

sinó que és hora que es faci una realitat i que els nostres

ciutadans ho tenguin.
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I l’altra part, que és la part de noves tecnologies, també és

una part importantíssima perquè hem d’anar avançant en el

temps, per tant a no tenir papers.

Jo simplement l’exposició ha estat molt clara, l’aportació

està oberta per a tots els grups i per al nostre grups estarem

colAlaborant i ajudant perquè això es faci una realitat, perquè el

que volem és tenir la millor sanitat per als nostres ciutadans. Jo

simplement li vull agrair i encoratjar a demanar doblers per a

aquestes infraestructures i per a tot aquest pla.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mulet. A continuació té la paraula el

representat d’Esquerra Unida, el diputat Miquel Ramon, també

per un temps de 10 minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies a la consellera per la

seva presència aquí i aquesta explicació en primícia del Pla

d’infraestructures sanitàries; bé, no sé si exactament en

primícia, perquè crec que aquest estiu ja s’havia presentat en

diverses rodes de premsa a cadascuna de les illes, però ara hi

haurà oportunitat que tornin sortir les mateixes previsions de

construcció d’infraestructures. A nosaltres ens pareix molt bé,

sobretot ens pareixeria molt bé si les infraestructures van

avançant i s’aconsegueix construir-les, perquè posar-les en una

planificació és un pas previ, possiblement és veritat, no tenc per

què dubtar-ho, que és el primer pla d’infraestructures, presentat

com a tal Pla d’infraestructures, però la immensa majoria de les

que aquí hi ha previstes estaven programades ja, estaven

programades i no vull apuntar a punts del pacte de progrés,

moltes d’elles estaven programades per l’Insalud, estaven

previstes i era qüestió d’aconseguir els terrenys, d’aconseguir

pressuposts, de poder-les posar en marxa.

Bé, aquí s’ha fet una espècie de pla quinquennal, l’he trobat

una mica soviètica, Sra. Consellera, això me correspondria més

a mi això dels plans quinquennals, però bé, fa unes previsions;

l’important llavors és veure com s’executen, com es

compleixen. Només una petita mostra, aquí l’hospital de

Formentera, vostè acaba de dir, si no vaig equivocat, que

espera començar les obres l’any que ve, a primers de l’any que

ve; en aquest paper que tenim per primera vegada, ens ha

arribat fa uns pocs dies per primera vegada, diu: començament

d’obres, previsió setembre del 2004, finalització d’obres abril

2005. Miri, està molt bé el tema de la planificació, però llavors

costa més executar-la.

Vostè parla de transparència i de consens. Bé, efectivament,

ens arriben els plans; consens, relatiu, jo crec que hi ha consens

entre totes les forces parlamentàries amb la major part de les

obres, perquè ja dic que moltes d’elles ja s’havien planificat a

l’època del pacte, d’altres venen fins i tot d’abans, i són

necessitats evidents i per tant el consens hi és. Però clar, no

podem oblidar un tema que és el tema en el qual no hi ha

consens, que és el que vostè diu, impròpiament, nou Son

Dureta, dic impròpiament perquè crec que no han canviat

d’opinió ara i tornen al projecte del nou Son Dureta, sinó que

volen executar Son Espases, que això, d’entrada, doncs aquí hi

ha un retard mínim de començament, mínim de dos anys, hi ha

un encariment del projecte molt considerable i jo crec que aquí

hi ha una pèrdua de temps important.

Salvat això, doncs amb les altres obres segurament, doncs

amb la gran majoria hi estarem d’acord. És cert que hi haurà,

el pròxim any, diverses obres hospitalàries en marxa; la de

Formentera, si s’arriba a posar en marxa, és una mica excessiu

dir-li hospitalària, però bé, és una obra molt necessària. Però

clar no tendrem la de Son Dureta en marxa. I la de Menorca

vostè la va trobar que ja estava començada; la d’Inca la va

trobar que va poder posar la primera pedra quasi tot just

prendre possessió. Per tant, seguim, amb certes dificultats es va

fent el que estava previst.

I no la vull culpar a vostè, vostè un problema seriós de

pressupost, de finançament, possiblement només hi ha un

conseller que el tengui pitjor que vostè, que és el Sr. Fiol, que

no ha pogut passar l’assignació de l’últim quadrimestre als

instituts i els instituts no saben què fer. Però vostè,

evidentment, ha estat molt maltractada pel Sr. Ramis d’Ayreflor

en els seus pressuposts i evidentment, doncs, les obres que ja

estaven previstes per a aquest any es van deixant per a l’any

que ve, perquè no hi ha partida pressupostària. I en aquest

sentit, doncs vostè ho sap i ho saben tots, tenen tot el suport del

nostre grup parlamentari i crec que de tots per anar a demanar

més a Madrid, perquè efectivament Madrid, contràriament al

que es deia fa un temps, però ens va donar les transferències

molt mal dotades i hem d’anar a demanar més a Madrid. Però

jo crec que si hem d’anar a demanar més a Madrid, i ja dic que

això tendrà el nostre suport, també s’ha de fer un esforç per

part dels recursos propis, perquè el creixement, o en realitat, en

termes reals el creixement dels pressuposts que hi ha hagut

enguany per aportació de la comunitat autònoma, clar, no és

molt bon exemple per anar a demanar a Madrid, i ja dic que

tendrà el nostre suport per demanar, però aquí s’ha de demanar

també un major esforç en recursos propis de la comunitat

autònoma.

I llavors, supòs que ha deixat caure així de passada, bé,

Madrid ara no ens vol finançar el nou hospital, ha dit la

ministra, doncs bé, ja són dos, l’anterior també va dir el mateix,

estam en la mateixa situació. Doncs, efectivament, hem de

demanar major finançament però hem de fer un esforç entre

tots i jo crec que no hem de fer despeses innecessàries, perquè

llavors no tenim tanta justificació per anar a demanar. Ni hem

de fer, si volem lleialtat institucional, crec que no hem de fallar

tampoc, dic despeses innecessàries com per exemple la compra

de Son Espases i tot l’extra que suposa pressupostàriament

aquest nou hospital o la qüestió, si volem una lleialtat

institucional per part del Govern central, en lloc d’anar a la

Comissió, com es diu, de Coordinació Interterritorial, en lloc,

que crec que es reunia a Barcelona, doncs anar a Madrid a fer

una roda de premsa per posar a parir la ministra tots els

consellers i conselleres del PP, doncs tampoc no és la millor

forma. Crec que aquestes coses s’haurien de corregir per

aconseguir això, que, efectivament, tret de Son Espases, la

immensa majoria són projectes que molts d’ells venien d’abans;

altres, és cert, altres els han programat vostès i que

efectivament tots s’haurien de dur endavant, com s’hauria de
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dur endavant tota la modernització, de la qual vostè ens ha

donat alguns detalls i tot això.

Simplement una correcció, supòs que ha estat un error, la

reivindicació històrica del centre de salut de dalt Vila jo la

desconeixia i esper que el nou centre de salut el facin baix Vila,

tal com estava previst.

Res més, gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista, té la paraula la Sra. Joana Lluïsa Mascaró,

per un temps de deu minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair a la consellera

la disponibilitat que sempre té de venir aquí voluntàriament a

exposar-nos els seus projectes. És evident que en totes aquestes

coses i més en temes d’infraestructures sanitàries hi ha d’haver

una planificació, per tant agraïm que hagi vengut aquí i agraïm

que ens enviàs el material, efectivament el CD ja el tenim, ja

l’havíem anat revisant. Moltes de les coses que heu dit hi estam

d’acord, algunes són evidències i d’altres hi estam d’acord, per

tant procuraré parlar poc.

Sí que li volia dir, per exemple, en el tema dels hospitals

que en aquests moments hi ha poques comunitats que

contemplin la construcció de quatre hospitals, nosaltres en

aquest moment en podríem tenir quatre en construcció;

recordar-li que va ser el Partit Popular qui va decidir ajornar la

construcció del nou Son Dureta, per tant no està en construcció

ni hi estarà de moment, per tant hi haurà un retard de quasi tres

anys si s’acompleixen les seves previsions en l’inici de

l’hospital, per tant anam enrera, anam fent passes enrera en

aquest tema.

Després, en el tema del finançament, que sí me preocupa

molt, en primer lloc ha dit que tenen fórmules de finançament,

però després, un poc més endavant, ha dit que cercarien

fórmules de finançament i a mi m’agradaria que explicàs si les

cercarien, perquè tot el que ha sortit en el pla que hem anat

mirant és el que hem parlat també a altres fòrums, el fons de

cohesió, el REB, i jo, sincerament, vós heu dit que no vos

queixaríeu perquè la Sra. Salgado no finançarà cap

infraestructura a les Illes; jo comprenc que vós, tal vegada no

vos sentiu legitimada encara per queixar-vos enguany, però jo

sí que me queixaré i me seguiré queixant igual que ens

queixàvem aquests darrers anys de la poca inversió de l’Estat

a les Illes Balears i, especialment, en aquests dos temes: en

sanitat i en educació.

En el finançament preveu simplement allò del fons de

cohesió, el REB, per l’increment de la població. Aquests tres

ja hi podien haver estat abans, sobretot el REB i no hi ha estat,

per tant no tenc gaire fe tampoc d’anar enfora i demanar a

veure quines altres fonts de finançament teniu previstes, perquè

tampoc en parla molt aquí deçà.

I després agrair també tota aquesta història que ens heu fet

de les actuacions, des del 87, per als que som parlamentaris per

primera vegada en aquesta legislatura és agradable saber coses

així, ens estalvieu haver d’anar a cercar informació.

I ja per acabar, és cert que això és un pla d’infraestructures

i que parleu de centres i xarxes informàtiques i d’aquestes

coses, però sí, com que heu dit una paraula que vos agrada molt

i a mi també, una frase, acostar la sanitat al ciutadà, li

acostarem també el personal mèdic o als centres de salut hi

haurà, si teniu previst en aquest pla o en un futur incrementar

el personal mèdic, el personal sanitari per atendre els ciutadans

i poder baixar les ràtios i sobretot per poder pujar el temps que

dediquen a les visites els professionals?

I crec que de moment res més. Gràcies per la vostra

assistència.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari

Socialista, té la paraula el Sr. Miquel Gascón per un temps de

deu minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, Sr. President. Agrair a la consellera i al seu equip

la seva presència avui aquí per explicar aquest pla

d’infraestructures, però que nosaltres des del nostre grup

qualificaríem d’un pla important, un bon pla, un pla ambiciós

i un pla teòric per ara; nosaltres, més que dir-li pla 2004-2010,

diríem 2005-2010, perquè estam a octubre del 2004, i clar, no

podem incloure dins un pla coses que ja estan començades,

com són Menorca, com són Inca, etcètera.

No insistiré molt en les coses que es van dir que es

començarien en el 2004 i no s’han començat: Formentera,

Canal Salat, que havia de començar, jo tenc retalls de premsa

que deia que començaria el segon semestre, la resposta a la Sra.

Vinent que deia que començaria el primer mes del segon

semestre de l’any 2004, i el fet és que no ha començat, i jo no

li he atribuït la culpa, perquè alguna vegada he dit que a

l’administració és molt difícil començar les obres, jo ja ho sé

això, ho sabem els que hem estat a l’administració, el que passa

és que també sabem que s’ha de ser molt acurat i no podem

engegar plans teòrics, que jo crec que són molt importants, als

quals nosaltres donarem suport sempre, però que pel camí duim

tem que es pugui dur a terme, per això que li he dit,

Formentera, com ha dit el Sr. Ramon; Canal Salat, Graduada.

Jo estava mirant els pressuposts de l’any 99 de l’Estat i per a

l’Escola Graduada tenia 15 milions jo a l’any 99 i després he

seguit mirant i per a la construcció hospital de Maó,

construcció a l’any 99, 150 milions, que evidentment no va fer;

hospital Son Dureta, pla director, 2.000 milions, l’any 99. No

es va gastar ni un d’aquests milions, consellera, ni un.

S’ha parlat de demanar finançació perquè tenim un retard,

evidentment tenim un retard importantíssim i jo som dels que

duen des de sempre, hem estat maltractats des de sempre per

l’administració central aquestes illes. Però clar és difícil de fiar-

se d’aquestes coses quan veus els pressuposts de l’Estat com

han anat i com van de lluents, eh, perquè, clar aquí, i jo he



160 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 11 / 20 d'octubre del 2004 

 

llegit i avui, repassant hemeroteca, veia la Sra. Estaràs a una

foto entranyable amb el Sr. Martín Soledad, davant els terrenys

del Canal Salat: “El año que viene empezará el Canal Salat”,

sí ves, “el año que viene”, el dia següent hi havia eleccions, i

no va començar. M’entén?

Vull dir que per això, hi ha Ca’n Misses, vostè mateixa ha

dit que era important parlar de la remodelació de Can Misses,

es va dir, crec recordar, i parl de memòria, que havia començat

una diàlisi o una afrologia, crec que ho va dir un dia, però jo no

sé si ha començat o no, no ho he investigat, però pediatria està

molt malament, deien que està molt malament i crec que no

s’ha fet res.

Respecte de Son Dureta, bé, de Son Dureta jo no en parlaré,

ja sap vostè que nosaltres pensam que ha de ser el mateix

centre, vostè pensa que ha de ser un altre, per cert, hi ha un

error aquí important en aquest pla d’infraestructures, que diu

que Son Dureta tendrà nou plantes, açò s’ha de canviar, el nou

Son Dureta no tendrà nou plantes ni dotze, serà el mateix

projecte però amb cinc plantes o quatre plantes, vull dir que en

lloc de posar-ho així ho posarem així. I he parlat amb dos

arquitectes que diuen que és literalment impossible, però bé.

S’ha modificat el projecte, tots sabem per què, però el fet és

que no començarà fins al 2005 finals, 2006, vostè sap com jo

per què; essencialment perquè vostès han tret un concurs en el

BOIB, que és per 300.000 euros o 350.000 euros per fer un

estudi de la manera de construir aquest centre i són dotze mesos

que té aquesta consultoria de la manera de construir, de com

gestionar-lo, com construir-lo, com serà la finançació. El fet és

que són dotze mesos que tenen i per tant això acabarà l’octubre

del 2005, els dotze mesos. Després l’hauran d’adjudicar, clar,

començarà el gener del 2006. Llavors ja durem dos anys i mig

de retard amb aquest hospital, que començarà, si comença, si

Déu vol, i jo estaré molt content que comenci el gener del

2006.

I després ens ha parlat, com no podia ser d’altra manera, ha

fet una pinzellada de la finançació; ens ha parlat de l’augment

de la població del 99-2003, del 16% de la població. Nosaltres

això ja ho hem dit diverses vegades, els anteriors que han

intervingut també ho han passat per sobre, ho han dit, però

també hi hem d’insistir, la transferència no va ser una bona

transferència.

No ha parlat avui del REB, que també en podia haver

parlat, que s’havia d’haver posat en marxa el 98 i el 99 i no es

va posar en marxa. Jo vull recordar que el Grup Socialista al

debat de l’autonomia va ser qui va presentar una proposta de

resolució, amb tres punts molt concrets, sobre el REB, sobre la

població i sobre la insularitat, i que se li va donar suport per

tots els grups, però també vull recordar que vam fer una

proposta de millorar el model de gestió als nostres hospitals i

als nostres centres i va ser votada en contra pel Partit Popular.

Ens ha posat el dit a l’ull amb això d’Astúries, que la

ministra no vol finançar Astúries; miri, jo no estic d’acord que

es financiï Astúries i no es financiï Son Dureta, jo li diré ben

clar, encara que Madrid no ho faci, jo no estaré d’acord amb

Madrid. Nosaltres pensam que si se finança Astúries poden

finançar altres coses. El que (...) és que vostè també digui i jo

tampoc estava d’acord que es finançàs Cantàbria per part del

Sr. Aznar, i això és el que no diu mai. Astúries finança aquest

Govern i jo no hi estic d’acord i tampoc estic d’acord que

financés Cantàbria el Sr. Aznar, quan hi va anar i va dir

“30.000 millones, aquí están”, al cap de quatre mesos de signar

les transferències. Insisteixo, pens que si és una zona

estratègica probablement s’ha de finançar, i nosaltres així ho

hem dit com a resolució en el grup parlamentari nostre.

I per fi ens ha parlat de la millora de gestió. Nosaltres

pensam que és essencial que en el moment que un demana

finançament i aquí s’ha dit, i que és essencial i que el

finançament, però hem de millorar la gestió dels nostres

centres. S’ha millorat i jo la felicito pel tema aquest dels

250.000 euros que s’han estalviat en sis mesos ja, amb la

plataforma de compres, això és important. No és cert que la

plataforma de compres aquesta tengui qualque cosa a veure

amb la despesa farmacèutica, com vostè sap i va dir el

president de la comunitat en el debat de la comunitat, però sí

que s’han estalviat 250.000 euros, està bé.

La millora de la gestió farmacèutica, també ho ha dit, però

ha augment un 8,4% per ara, voldria saber com millorarem la

gestió farmacèutica. Jo ho trob molt difícil, és la pregunta del

milió, però vostè ho ha dit i vostè és l’encarregada de fer-ho,

per tant vostè haurà de ser la que ens expliqui com ho farà i

nosaltres li donarem suport.

I per altra part, ha tocat un tema molt engrescador, que és

el tema de la telemedicina. Jo voldria saber, després de Son

Llàtzer, què hem fet en telemedicina a les nostres illes, perquè,

jo clar, el dia del debat de l’autonomia, quan vaig sentir que

deia el president que avui, i vostè ens ha dit això del model

balear, amb la qual cosa jo me qued més horroritzat encara,

quan el president ens va dir, avui des de Menorca i des

d’Eivissa poden consultar metges de Palma, jo vaig quedar

esgarrifat, perquè jo vaig anar a Menorca a veure si s’havia

posat qualque cosa. Si llegeix el Diari de Sessions ho veurà, a

Menorca, en el seu moment, l’any 2000, un gerent que hi havia,

el mateix gerent que hi ha ara, va dir que es faria, que al final

no es va fer, la qual cosa a mi no me sembla malament que no

s’hagi fet; però en aquest moment jo crec que estam, només

amb el de Son Llàtzer, que és prou important. Però han

d’avançar en aquesta mateixa línia.

Per acabar, Sra. Consellera, dir que tendrà el Grup

Socialista al seu costat, com ha demostrat en temes de sanitat,

que són importants per als ciutadans de les Illes Balears; que

nosaltres donarem suport a aquest pla 2005-2010 i que tenim

seriosos dubtes que amb la finançació que tenim i amb l’esforç

pressupostari que fa el Govern d’aquí, i ja no parl del d’allà que

tampoc no el fa, del Govern de Balears que, entre d’altres

coses, aquest 2004 va tenir l’amabilitat cap a la seva conselleria

d’agafar-li el 2% per al fons de contingència, la qual cosa deu

ser un raig de milions per finançar bicicletes i d’altres tipus de

coses. Aleshores, així, difícilment podrem finançar aquestes

infraestructures i aquesta telemedicina i totes aquestes coses

que jo crec que són importants i que, insistesc, tendrà el Grup

Socialista al seu costat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular,

té la paraula el Sr. Miquel Munar, per un temps de deu minuts.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.

Sra. Consellera, en nom del Grup Popular, agrair-li a vostè i al

seu equip la seva capacitat de transparència, de comunicació i

de saber que aquesta és la casa on hi ha el nucli democràtic i

per tant és on s’han de fer les presentacions, i vos agraïm que

aquest sigui el vostre nord.

Per una altra part, recordava quan vós parlàveu, una classe

magistral del professor que vaig tenir de filosofia, que deia

damunt l’estructuralisme, i jo crec que efectivament un escenari

nou, amb noves transferències, amb una sociologia esdevinguda

totalment nova que jo crec que està analitzada per activa i per

passiva, no només a nous nouvinguts que utilitzen més

recursos, recordem que fa quinze anys el 38% d’aquesta

comunitat utilitzava recursos privats, en aquests moments

pràcticament això ha baixat d’una forma extraordinària, hi ha

un increment importantíssim de la gent que utilitza els recursos

com dic. I per una altra part, tenim també que els europeus que

venen, fa vint anys que anaven als centros médicos d’aquells

moments i eren només, me pareix, un 12% que utilitzaven

recursos comunitaris, en aquest moment això s’ha invertit,

pràcticament el 80% dels europeus que venen utilitzen la xarxa

d’atenció primària i de l’hospitalària per ser atesos i la privada,

per tant, deu haver notat una gran baixada.

Què vull dir amb això? Que el que jo crec que és nou és que

vós sou capaç de deixar de pensar en clau de legislatura, que

això en política sempre, amb tots els meus respectes, no és bo,

pensar en quatre anys, perquè entre que arriben, aterren i se

n’han d’anar només són dos anys i mig de feina. Per tant, crec

que un plantejament on es fa un pla global, amb una visió de

dues legislatures com a mínim, governi qui governi dient

exactament què, per què, on i amb quins doblers es farà, crec

que això en si mateix és nou i per tant li donam suport, com no

podria ser d’una altra manera.

M’ha agradat molt la seva paraula que ha dit, concretament,

de contextualitzar, és a dir està claríssim, fer aquesta

contextualització no es pot fer si no és té en compta aquest

escenari nou que vós heu descrit aquí i a altres llocs, els que

vos seguim amb afecte i amb un seguiment molt estricte, crec

que sempre anau donant les claus perquè teniu les idees clares

i el vostre discurs és bastant esfèric i sempre és més o manco el

mateix, perquè sabeu molt bé el que heu de fer.

I per altra part, m’ha agradat molt la incardinació d’aquesta

capacitat d’entendre que les noves tecnologies són

absolutament cabdals i molt més a una comunitat on tenim

discontinuïtat geogràfica; que és molt important adequar les

plantilles; és molt important la formació continuada dels

nostres professionals; és molt important el vostre pla

d’humanització, que aquestes infraestructures no tendrien sentit

si no anassin amb aquest projecte d’incardinació. I així, per

tant, nosaltres veim amb optimisme, sabem que a un principi hi

havia gent que deia no es farà, ara es queixen que no es farà en

el moment que es va dir i l’important és que les passes es van

donant. Jo crec que es van donant, com ha dit molt bé el doctor

Gascón, els que hem estat dins la gestió de l’administració

sabem que l’administració és complexa, és difícil i és de

vegades confusa, però jo, que conec molt bé a vós i al vostre

equip i sé de la vostra capacitat de posar oli, energia i capacitat,

n’estic ben segur que vos en sortireu i que aquest pla

d’infraestructures es durà endavant. I per tant, encoratjar-vos i

dir-vos que vos donarem el nostre suport absolut en tot i per a

tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de rèplica, té la paraula

la Sra. Consellera, per contestar globalment.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT I CONSUM (Aina

Maria Castillo i Ferrer):

Moltes gràcies, President. El primer de tot que vull és agrair

les intervencions dels distints representants dels distints grups

polítics, agrair, sobretot, el to de la intervenció i també les

seves paraules, i jo procuraré ser molt breu, sobretot perquè

crec que estam d’acord amb l’objecte principal d’aquest pla

d’infraestructures sanitàries; que és necessari adaptar les

infraestructures sanitàries tant en atenció primària com a nivell

hospitalari a les necessitats reals de la població, tenint en

compta l’increment de la població tan espectacular que hem

tengut en els darrers anys i també tenint en compta la pressió,

per dir-ho de qualque manera, de tota la població immigrant, de

tota la població desplaçada que tenim a les nostres illes. Però

sí m’agradaria contestar, sobretot totes aquelles qüestions que

s’han plantejat a les distintes intervencions.

A la senyora representant d’Unió Mallorquina, evidentment

també agrair particularment la seva intervenció i agrair, també

molt especialment, la seva colAlaboració amb aquesta iniciativa,

igualment també transmetre-li el meu agraïment per la

colAlaboració del doctor Rossinyol que a altres fòrums també

participa molt que això pugui sortir endavant. I doncs,

efectivament, el finançament és el més important, ho he dit a la

meva intervenció, sense finançament no durem a terme aquest

pla d’infraestructures sanitàries i per tant vostè m’encoratja a

demanar més finançament a Madrid; efectivament, ho farem i

ho feim, el conseller d’Hisenda fa la petició corresponent al

ministre d’Hisenda, el Sr. Solbes, en funció de l’increment

espectacular de població que hem tengut, i és la meva missió

poder demanar el desenvolupament, a la ministra de Sanitat, del

fons de cohesió, per tal de poder cobrir la despesa dels

desplaçats i també el finançament, el cofinançament de

l’hospital de Son Dureta.

És una qüestió que ha sortit aquí, jo pens que si el Ministeri

de Sanitat finança una altra infraestructura a una altra comunitat

autònoma ha d’estar obert a finançar altres infraestructures a

altres comunitats autònomes, i en el nostre cas crec que, a més,

tenim més raó. Per què? Perquè precisament, entre d’altres

qüestions, pel fet insular; vull dir, nosaltres tenim més

sobrecosts derivats de la insularitat i precisament si una

comunitat autònoma es mereix el cofinançament per part de

l’Estat de la infraestructura de referència de la nostra comunitat

autònoma, de la infraestructura hospitalària de referència és,
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precisament, les Illes Balears. És ver que a la meva primera

entrevista, la ministra de Sanitat me va dir que el seu

departament no finançava infraestructures, diu que no en

finança cap, després resulta que pels mitjans sabem que sí

finança Astúries; és ver que el Govern anterior, amb Ana Pastor

al Ministeri de Sanitat, doncs va establir un conveni de

finançament de l’hospital de Valdecillas; evidentment jo no

diré que m’hagués agradat també que fes el mateix amb les Illes

Balears, però crec que és una història totalment diferent,

l’hospital de Valdecillas té unes circumstàncies totalment

diferents del que són les nostres illes i, a més, era en el moment

que es parlava de la transferència de la sanitat i es varen

avaluar els costs, no només de despesa corrent, de personal,

etcètera, sinó que també es va avaluar el cost global de totes les

infraestructures, inclòs el Pla director de l’hospital de Son

Dureta, era una partida d’uns 30.000 milions de pessetes, que

estava repartida en una sèrie d’anys, crec que eren cinc o sis, i

per tant amb l’increment de finançament que vàrem tenir

llavors, amb la població de llavors, doncs l’únic que es deia no

és que no es finançàs l’estructura de Son Dureta, sinó que no es

finançaria a través d’una partida independent, però que anava

inclosa dins la partida global que s’havia transferit.

Però en qualsevol cas, crec que l’important és mirar cap

endavant i per tant continuaré insistint a la ministra de Sanitat.

Les meves paraules, personalment, varen ser a la ministra de

Sanitat, jo crec que és un bon exemple de colAlaboració

institucional i m’encantaria que vostè, la ministra de Sanitat,

doncs pogués venir a posar la primera pedra i també a

inaugurar aquest hospital i jo crec que els ciutadans doncs

tendrien un exemple del que és aquesta col.laboració

institucional entre dos governs que, a més, en aquests moments

no són del mateix color polític. Però en qualsevol cas, la

ministra ho va negar i jo li vaig dir que continuaria insistint i

així ho faré, sobretot perquè, bé, el Partit Socialista que és el

que governa a Madrid en aquests moments, un dels punts

principals que du en el seu programa electoral de sanitat, i

aprofit també, al representant del PSOE, per recordar-li aquest

tema, és, precisament, l’elaboració d’un pla extraordinari

d’inversions en infraestructures sanitàries, per tal d’adequar les

infraestructures a les necessitats dels ciutadans, és a dir, és un

punt principal del programa de sanitat. M’ha costat molt trobar-

lo perquè ha desaparegut de la pàgina corresponent, però al

final ho tenim, consta així i jo estic convençuda que el

programa electoral, que és el contracte amb els ciutadans,

sobretot quan guanyen les eleccions, doncs al final supòs que

forma part de la indefinició inicial del que és el projecte

sanitari del Govern central en aquests moments, però que al

final se n’adonaran que és un compromís que han assumit i que

sí ho han de fer. Per tant, continuarem insistint, però li agraesc

les seves paraules.

Al representant d’Esquerra Unida, Sr. Ramon, vostè, bé,

tenc la sensació que vostè el que vol és dir, bé, que el punt s’ho

apunti el pacte de progrés perquè són actuacions que o bé ja

estaven programades pel pacte o per l’Insalud, jo crec que això

no és l’important, Sr. Ramon, li dic sincerament, i també va un

poquet en contradicció amb la seva col.laboració que

personalment també tenim fora d’aquesta Comissió no

permanent de Salut; jo crec que l’important és que es facin

aquestes infraestructures sanitàries. Vostè diu: ja estava

programat, crec que ha dit, l’hospital de Formentera; estava

programat, no perdó, el centre de Vila, estava programat, però

no estava fet; doncs jo crec que l’important és passar de la

programació a la realitat i aquesta és la nostra missió i és el que

nosaltres intentarem fer amb aquest pla i amb aquesta realitat

durant aquests tres anys que tenim. Es comenta, es fan fotos

abans d’unes eleccions per dir que es farà d’aquí a poc temps,

perquè hi ha unes eleccions abans, nosaltres tenim l’avantatge

i jo crec que això és un avantatge quan gestiones sanitat, que

tenim tres anys, crec que me queda un poc menys, però tres

anys per davant per tal d’executar aquestes infraestructures

sense la pressió d’un procés electoral. Crec que també això pot

formar part d’aquesta garantia que hi anirem a rera i que les

intentarem executar.

Formentera és ver, estava programat començar en el

setembre d’enguany, no ha estat possible perquè jo ho he dit en

el cas de Son Dureta, però val per a totes les infraestructures,

quan no depèn exclusivament del Govern o de la Conselleria de

Salut l’execució, fer realitat una infraestructura, vull ser

prudent però de vegades és vera que es retarda una mica per

uns motius o per uns altres. A l’hospital de Formentera el que

ha passat és que s’ha hagut d’iniciar una altra vegada el procés

de solAlicitud de l’interès general en el Consell Insular

d’Eivissa, hi ha hagut un període d’exposició pública que ho ha

retardat una mica. Però en qualsevol cas licitarem enguany per

tal de començar l’any que ve i si no vaig equivocada, li ho dic

de memòria, té un termini d’execució de 12 mesos. Per tant, jo

esper que els ciutadans de Formentera a la fi tenguin com a

realitat aquest hospital, del qual se n’ha xerrat moltíssim, però

que realment poca cosa s’ha arribat a veure.

I el tema de Son Dureta i en aquest cas jo crec que

contestaré, sobretot al representant d’Esquerra Unida i també

a la representant del PSM que hi han fet referència. Bé primer

efectivament no hi ha consens, jo crec que és evident que no hi

ha consens en aquesta nova infraestructura. Els vull reiterar, no

m’estendré massa perquè ja els ho he dit moltes vegades, que

precisament forma part del meu contracte, o del contracte

d’aquest Govern amb els ciutadans perquè està dins el

programa electoral. Forma part també d’una reivindicació de

tots els professionals, pràcticament tots menys 29 que varen

firmar un manifest front els 2.000 que poden fe feina a Son

Dureta, els professionals d’allà no volen alternar l’activitat

assistencial amb les obres perquè ells millor que ningú saben el

que pot arribar a passar i saben que fer això suposa retardar a

més unes obres. 

Per tant, jo crec que el fet de fer un nou Hospital de Son

Dureta és una decisió que està presa, no només per aquest

Govern sinó per tots els ciutadans de les Illes Balears, o per la

gran majoria de ciutadans. I evidentment no arribarem al

consens, no hi arribarem sobretot quan es van dient coses com

el crematori que vendrà al Secar de la Real, que molestarà el

monestir, quan no hi ha crematori, però es continua insistint en

què hi ha un crematori que molestarà els veïnats. Són elements

que evidentment seran part de la discussió política, però jo crec

que s’han de deixar molt clar.

Però jo els vull dir una cosa, que no els enganen Sr. Ramon

i Sra. Mascaró, no se deixin enganar. Vostès diuen que ja faria

un any que s’hagués començat aquesta infraestructura, no ens

enganem, deixem les coses clares. Quan jo vaig arribar en el



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 11 / 20 d'octubre del 2004 163

 

juliol del 2003 no hi havia ni un euro pressupostat per a aquesta

infraestructura, però no només no hi havia ni un euro, perquè

vostès em poden dir bé, en el 2004 s’hagués pressupostat, no,

és que ni tan sols estava començat el procés de licitació de les

obres i és un procés de licitació complicat perquè són unes

obres d’una quantia important i per tant, és que no s’havia fet

absolutament res. L’únic que es va fer, no sé per què, perquè

ara resulta que hi ha molt d’interès per part de determinades

forces polítiques en què aquest hospital ja és hora de què es

faci, que s’està retardant per part del Partit Popular, s’està

retardant per part del Govern, no és cert. És a dir, no s’havia fet

res més que en el gener del 2002, acabades de rebre les

competències, obrir les pliques i adjudicar el projecte al Sr.

Reinaldo Ruíz Llébenes, absolutament res més. 

Per tant, no ens diguin que nosaltres estam retardant aquesta

infraestructura perquè precisament jo els puc dir que aquest

Govern està impulsant aquesta infraestructura. Si vostès tenien

tant d’interès, vostès formaven part del Govern del pacte de

progrés, haguessin fet via en aquesta execució de la

remodelació de Son Dureta, però és que de gener del 2002 fins

el juliol del 2003 no s’havia fet res. I li dic, no només no

s’havia pressupost sinó que fins i tot no s’havia començat el

procés de licitació de les obres que és bàsic per poder posar la

primera pedra i poder començar l’execució. Per tant, que no els

enganin perquè no és cert que s’estigui retardant, tot el contrari

s’està impulsant. A més, com ja els explicat altres vegades, amb

el nou sistema de finançament el termini d’execució total

d’aquesta infraestructura es reduirà moltíssim perquè no és el

mateix fer una reforma integral i d’aquesta envergadura, amb

l’activitat assistencial a dins, que fer un nou hospital

absolutament a un lloc totalment diferent i sense haver

d’alternar en cap activitat assistencial.

Per tant, sincerament els dic que no es deixin enganar, ni

tampoc enganin els ciutadans perquè si alguna cosa fa aquest

Govern és impulsar aquesta infraestructura amb el

convenciment de què millorarà la sanitat, tan per als ciutadans

que hi han d’anar perquè ara ve una altra campanya d’hivern i

tornarem tenir molta demanda assistencial, sobretot a les

urgències de l’Hospital de Son Dureta. M’agradaria que

venguessin un dia amb mi, podríem anar a visitar les urgències

de Son Dureta, sobretot, i veuríem la pressió que tenen els

professionals d’urgències durant aquesta temporada, ja la tenen

dia a dia, però sobretot a la campanya d’hivern, veuran l’espai

de les urgències, veuran també les estructures que tenim en

aquest moment. Per tant, jo crec que és una obligació per la

meva part començar ja aquesta infraestructura i fer-la una

realitat, guanyarem espai no només per a urgències sinó per a

tots els serveis i també guanyarem, ho torn repetir, moltes

condicions de confort per als nostres usuaris, per als usuaris

que hagin d’anar a l’Hospital de Son Dureta, sobretot aquells

que hagin d’estar hospitalitzats. Em referesc evidentment al

nombre d’habitacions individuals, que ja estaven previstes a la

reforma, però que s’han incrementat evidentment gràcies a què

feim un nou hospital a Son Espases.

Li agraesc també el seu suport en la petició de millora de

finançament, esperava comptar evidentment amb ell. I en

qualsevol cas com li deia, estic convençuda que vostè seguirà

colAlaborant com ha fet fins ara per tal de què aquest Pla

d’infraestructures pugui acabar de definir-se i sigui una realitat.

Respecte la representant del PSM, Sra. Mascaró, també

agrair-li el to de la seva intervenció. Agrair també molt

especialment la seva participació en allò que és el Pla

d’infraestructures. En el tema de Son Dureta que vostè m’ha

plantejat, jo crec que ja li he contestat. I quant a les fórmules de

finançament d’aquest pla tot passa per una millora del

finançament general de la sanitat que evidentment s’aplicarà en

les mesures possibles també en aquest objectiu, com tots els

que tenim en projecte. Evidentment passa per un

desenvolupament del REB pel fet insular, és un tema que és

cert me va costar molt convèncer a la ministra de Sanitat la Sra.

Salgado, perquè no ens enganem, independentment del color

polític quan tu xerres d’insularitat a Madrid moltes vegades no

ens entenen. Per tant, jo crec que tots els representants polítics

estam fent molta força per a aquest objectiu, crec que és

important convèncer el ministeri de què és necessari

desenvolupar el REB i com es va comprometre el President del

Govern, el Sr. Rodríguez Zapatero, convocar les comissions

mixtes del REB, en aquest cas la de sanitat, per començar a

xerrar del sobrecosts derivats de la insularitat. 

Evidentment aquesta partida també hi aniria perquè jo crec

que no escapa a ningú que si nosaltres necessitam un hospital

a Formentera és precisament per la insularitat perquè pel

nombre de ciutadans que té Formentera probablement no

necessitaríem un hospital. Però perquè és una illa i té una

accessibilitat cap a Can Misses, que en aquest cas seria el seu

hospital inicialment de referència, necessitam fer un hospital a

Formentera. I per tant, és una de les qüestions que estarien

incloses dins la reivindicació del Règim Especial Balear.

També una fórmula de finançament serà el desenvolupament

del fons de cohesió, que és molt important perquè és aquell

fons que ens cobreix la despesa sanitària dels desplaçats. Aquí

estam duent una batalla molt important enfront el ministeri, és

un tema dels que no volen xerrar massa, però que nosaltres

seguim insistint i jo personalment també estic fent especial

incidència en aquest tema perquè com vàrem concloure a la

Comissió no Permanent per a la Millora del Finançament

d’Educació i Sanitat, a la meva compareixença amb les

intervencions de tots els grups vàrem coincidir en què era la via

per part del Ministeri de Sanitat per poder finançar, però ajudar

a la millora de l’obtenció de recursos financers per part de les

comunitats autònomes per destinar a la millora de l’assistència

sanitària.

El cas de l’Hospital de Son Dureta, hi he fet menció abans

i també altres vegades en aquest Parlament. Vàrem optar pel

model anglo-saxó, que vol dir implicar la iniciativa privada en

allò que és la construcció de l’hospital de referència de les

nostres illes, la qual cosa té avantatges i té desavantatges,

evidentment, però en aquest moment amb les mancances

pressupostàries que tenim és l’única via que ens ha permès dur

endavant aquesta infraestructura. En qualsevol cas ja dic, jo

crec que té moltes virtuts perquè el que hagués suposat un

termini d’execució de la reforma de Son Dureta de 6 a 8 anys

inicialment, perquè quan es fa una reforma no se sap mai el que

te pots trobar. En principi el pla d’execució d’aquesta nova

infraestructura amb la iniciativa privada que comença a cobrar

quan entrega l’hospital fet s’ha de reduir moltíssim i nosaltres

estimam inicialment i amb tota prudència entre 4 i 5 anys. Per

tant, jo crec que això també és important en allò que és la

fórmula de finançament de Son Dureta.
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Quant els centres d’atenció primària, també ja li he explicat

altres vegades, que es fa a través d’unes fórmules de

colAlaboració amb els ajuntaments respectius i que es fa a través

d’una cessió dels drets de crèdits, que a més va ser un sistema

que també li he de dir vaig trobar que ja estava formulat quan

vaig accedir a la conselleria i vaig trobar que era molt adient i

per tant, el vaig desenvolupar. Vostès el coneixen perquè s’ha

emprat moltes vegades, sobretot en educació per construir

centres escolars i es tracta de poder dur terme aquests centres

sanitaris que estan contemplats en aquest primer pla

d’infraestructures sanitàries i que és l’única manera de què els

puguem dur a terme. A part evidentment de totes les reformes

i totes les ampliacions que absorbim a través del mateix

pressupost de la Conselleria de Salut i que, com els deia, els

podré exposar a la compareixença de pressupost. Per exemple

l’Hospital de Formentera serà una infraestructura que durem a

terme a càrrec amb pressupost perquè creim que s’ha d’activar

quan abans i la podem assumir i per tant, la durem endavant

d’aquesta manera.

A part de les infraestructures vostè me xerra del personal

sanitari. Evidentment tot el que és nova infraestructura no ens

serveix de res tenir el centre de salut, per exemple, sense estar

dotat de personal. Ens hem trobat alguna situació d’aquestes,

també li ho he de dir, però evidentment ho tenim programat de

tal manera que fer una infraestructura suposa posar-la en

marxa, és un tema que també hem valorat perquè forma part de

la sostenibilitat del sistema i així ho farem. Jo tenc la confiança,

aquí m’ho han dit, que me duc malament amb el conseller

d’Hisenda perquè efectivament m’ha pujat molt poc el

pressupost de sanitat. Efectivament, els puc assegurar que qui

ho ha passat pitjor, a part de jo mateixa com a consellera de

Salut, han estat els meus directius i tots els professionals i és

cert, no vàrem poder pujar molt el pressupost de sanitat. Això

ho hem reconegut en seu parlamentària i on ha fet falta, és cert.

Però també és cert el que ens vàrem trobar i el dèficit que ens

vàrem trobar, ho diu una auditoria externa, ni tan sols ho deim

nosaltres, amb més de 150 milions de dèficit, en matèria

sanitària, en el departament de sanitat, però també hi havia

dèficit en altres departaments. Per tant, per augmentar un lloc

s’havia de restar d’un altre i si haguéssim augmentat aquí i

haguéssim restat a un altre lloc haguessin criticat que havíem

retallat a un altre lloc. Vull dir que està sent un any molt

complicat, sincerament molt complicat i els puc assegurar que

les meves paraules han de ser d’agraïment de cara sobretot als

professionals sanitaris que són els que estan fent el major esforç

perquè està sent un any molt complicat. Ara, també els puc dir,

per fi i si el conseller d’Hisenda no m’enganya, que l’any que

ve anam cap un pressupost real i per tant, l’any que ve podrem

tenir un increment pressupostari molt més elevat del que vàrem

tenir enguany.

Però en qualsevol cas jo li deia tot això perquè una de les

actuacions que personalment vull impulsar, perquè crec que és

molt necessària, és l’ampliació del personal sanitari, sobretot

atenció primària perquè efectivament fa falta, enguany tal

vegada no hem pogut fer moltes actuacions, hem pogut dur

endavant el Pla estiu de cara a la campanya d’estiu, però no

hem pogut fer massa per mor de què no teníem finançament i

perquè s’ha de notar a algun lloc que no tenim doblers sinó

poca credibilitat tendríem d’anar a demanar més finançament.

En qualsevol cas jo esper que per a l’any que ve sí que tenim

quantificats més o manco l’increment de recursos humans que

necessitam, especialment a primària, per dur endavant una

actuació important en aquest sentit.

I respecte el Sr. Gascón, també agrair-li la seva intervenció.

Els retards, bé ja he explicat que moltes vegades no són

responsabilitat, vostè ho ha reconegut, del Govern, el de

Formentera ja li ho he explicat, Canal Salat el solar és de la

Tresoreria General de la Seguretat Social i això ens ha fet

retardar una mica el procés perquè per part del ministeri no ens

contestaven, però al final ho hem pogut adreçar i hem pogut

seguir endavant. Però en qualsevol cas, a part del retard que hi

pugui haver, jo crec que és molt important tenir un document

de planificació perquè si hi és, com a mínim, assumeixes el

compromís de dur-lo a terme. Per tant, jo crec que és important

plasmar en aquest document el compromís de què es faran totes

aquestes infraestructures i que per tant, es complirà. Tendran

una mica de retard, en algun moment jo no dic que no sigui

possible, evidentment podrà passar en algun cas, però

l’important és tenir clar què hem de fer i que es comenci a fer.

La consultora de Son Dureta, hi ha hagut una confusió

respecte aquest concurs de la consultora. El tema de la

consultora de Son Dureta és un assessorament fins a

l’adjudicació de la concessió, és a dir, fins que es posa la

primera pedra, no és que ens hagi de dir aquesta consultora

com hem de finançar l’Hospital de Son Dureta perquè ja sabem

quina és l’única via que tenim per finançar. El que passa és que

es tracta d’un procediment tan complex que de fet és la primera

vegada a Espanya que es fa en matèria hospitalària, ara Madrid

potser va una mica més avançada, teòricament, però també va

molt a la par de la nostra comunitat autònoma, però és tan

complexa que es requereixen unes bases molt clares, molt ben

fetes i que nosaltres vàrem considerar com una opció

externalitzar aquesta assessoria per tal de poder ser prudents i

poder fer realment l’Hospital de Son Dureta. És a dir, jo crec

que és tan necessari l’Hospital de Son Dureta que no volem

donar cap passa equivocada. En aquest sentit vàrem licitar

aquesta consultora que està a punt d’adjudicar-se i que per tant,

ens assessorarà fins a la primera pedra, que no serà evidentment

en 12 mesos, o almanco així ho esper, perquè el meu

compromís és de posar immediatament en marxa aquest nou

hospital.

Agrair-li, vostè ha fet referència a la proposta de resolució

del debat de l’estat de la comunitat, li agraesc sincerament

aquesta proposta de resolució que es va aprovar. I li ho agraesc

especialment perquè li agrairia que li fes arribar a la ministra de

Sanitat, sincerament Sr. Gascón. I en aquest sentit els deman

colAlaboració perquè és cert que vostès em poden dir, és que

vostè enlloc de deixar d’anar en el consell interterritorial s’ha

d’asseure i dir les coses, és veritat. Però arriba un moment en

què has de demanar respecte. La ministra de Sanitat no vol ni

sentir xerrar del que vostès proposen aquí, és a dir, és que no

vol sentir ni xerrar d’allò que és el finançament de la

immigració a través del fons de cohesió. Li costa molt xerrar

també d’allò que desplaçats, tanta sort que Catalunya també té

el mateix problema i gràcies a això puc anar un poquet de la mà

de la consellera de Salut de Catalunya a veure si així

aconseguim que la ministra de Sanitat i el Govern del Sr.

Rodríguez Zapatero se’n donin compte de què tenim un

problema a les comunitats autònomes amb aquest tema.
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Per tant, li agraesc sincerament aquesta proposta de

resolució, allà on demanen precisament el desenvolupament del

fons de cohesió per a totes aquestes qüestions i li deman la

intermediació, si és possible, amb la ministra de Sanitat perquè

vegi que és allò que realment ens preocupa a les comunitats

autònomes, independentment del color polític. No es tracta de

fer rodes de premsa dels consellers del PP, es tracta de què

entre tots sapiguem treure endavant els problemes i la solucions

que tenim en aquests moments els que gestionam la sanitat

pública.

Farmàcia, m’ha dit, és que jo vull contestar tot el que se

m’ha plantejat, però jo crec que això és la transferència de la

qual xerrava al principi, podria ser objecte d’una altra

compareixença. Jo crec que no és objecte d’aquesta

compareixença, però podem xerrar de la mesura que ha pres el

Govern central en aquests moments, que va dur en el Consell

de Govern, establint una sèrie de taxes fiscals per

farmaindústria, canviant el pacte anterior per una decisió

unilateral. Bé, també podem xerrar, si vol vostè també podem

entrar, però jo crec que és millor no estendre-me massa per no

avorrir a tots els diputats.

Telemedicina, certament a Menorca hi ha un projecte, no és

efectiu encara però el President Sr. Jaume Matas es referia al

projecte que vàrem iniciar a Eivissa que es va posar en marxa

el mes de març, crec recordar, i que vàrem presentar a

l’Hospital de Son Llàtzer de la teleradiologia amb l’Hospital de

Can Misses. És a dir, es tracta de què per primera vegada es

poden enviar imatges radiològiques i d’aquesta manera també

els radiòlegs poden informar des de l’Hospital de Son Llàtzer,

per exemple d’un accidentat que està a Eivissa i dir si s’ha de

traslladar immediatament, si pot esperar l’endemà, o emetre un

assessorament en aquest sentit. A Menorca hi ha un projecte,

s’ha d’avançar més evidentment, però a això es referia el

President.

En qualsevol cas també agrair-li personalment la seva

colAlaboració, tan en aquesta comissió amb les seves paraules

com a altres fòrums. I dir-li, vostè també hi ha fet referència en

el pressupost, que com li deia realment ho hem passat molt

malament, ho estam passant molt malament. Aquí tenim tan el

director general de Finançament com el gerent del Servei de

Salut i bé, cada dia ens hem d’asseure i hem de mirar com

sortim endavant, però en qualsevol cas amb la colAlaboració

també del conseller d’Hisenda ho estam aconseguint enguany

i de cara a l’any que ve, jo estic convençuda que anirem cap un

pressupost real i estic segura que vostè li donarà suport en el

Parlament.

I respecte el representant del Partit Popular, evidentment

agrair la seva intervenció i també la seva participació personal,

agrair també les seves paraules amables perquè sempre són en

aquesta línia i la veritat és que s’agraeixen a nivell personal.

Xerra de la utilització de la xarxa pública. L’altra dia tenia una

petita manifestació, si es pot dir així, aquí de fora en defensa de

la sanitat pública. La veritat és que a mi me va estranyar perquè

era el mateix dia que sortia a primera pàgina de tots els mitjans

de comunicació una intervenció pionera a l’Hospital de

Manacor, aquí hi ha present el batle de Manacor i estic segur

que també va ser un motiu de goig per al municipi de Manacor

i per al batle. Clar, aquestes intervencions jo crec que

demostren allò que és el nostre suport a la sanitat pública, vull

dir que aquí demostram que allò que volem és potenciar la

qualitat de la sanitat pública. Una altra cosa és que nosaltres a

Balears tenim una realitat que no podem obviar, ni podem

ignorar i és que tenim un gran sector sanitari privat, però és una

realitat, no és que nosaltres el cerquem, és que el tenim. 

Per tant, jo crec que el més intelAligent és aprofitar que el

tenim i aprofitar tots els recursos per donar el millor servei als

ciutadans. No és descapitalitzar la pública, evidentment, aquí

el que hem de fer és distribuir tots els recursos, aprofitar tots

els recursos perquè els ciutadans, per exemple, hagin d’esperar

el menys possible per tal d’accedir a una prestació sanitària.

Però estic d’acord amb vostè en què la sanitat pública, no

evidentment des de fa un any i mig i que és allò que jo duc a la

Conselleria de Salut, sinó des de fa uns anys, poc a poc va

augmentat la qualitat, però tampoc crec que sigui en detriment

de la sanitat privada perquè l’augment de població que tenim

aquí jo crec que dóna per tot, sincerament. Però en qualsevol jo

també he d’agrair la colAlaboració del sector privat en algun

moment en què efectivament el necessitam i gràcies a ell també

podem treure endavant les necessitats de tots els ciutadans de

les Illes.

I en qualsevol cas la planificació, ho he dit al principi,

efectivament jo crec que és molt important saber què volem fer,

que sigui de manera consensuada i tot aquest Pla

d’infraestructures, per suposat que du implícit una part del Pla

d’humanització. Vull dir que acostar la sanitat als ciutadans

crec que també forma part d’humanitzar la sanitat, a part de tot

allò que puguem anar introduint en els millores, per exemple de

la xarxa hospitalària. És a dir, nosaltres podem arribar a tenir

a la nostra comunitat, ara no els puc dir exactament els

percentatges, però l’Hospital de Son Llàtzer ha incrementat les

habitacions individuals i encara les incrementarà, l’Hospital de

Son Dureta tendrà un 57% d’habitacions individuals, Menorca

també crec recordar que era prop d’un 60%, si no m’equivoc,

d’habitacions individuals. Per tant, jo crec que anam cap una

sanitat molt més humanitzada i molt més confortable. Però en

qualsevol cas agrair-li també la seva intervenció i la seva

participació.

Moltíssimes gràcies, crec que he contestat a tot,

sincerament, però si m’he deixat alguna cosa en tot cas ja m’ho

diran.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Hi ha grups que vulguin fer

ús del torn de contrarèplica? La Sra. Joana Lluïsa Mascaró té

la paraula per cinc minuts.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

Gràcies, Sr. President. Supòs que me bastarà amb una mica

manco. Referent a què no ens deixem enganar i que no

enganem als ciutadans, jo la veritat és que no tenc per costum

dir mentides i tampoc me deix enganar fàcilment, tal vegada sí

que m’agradaria que ens donés explicacions perquè referent al

tema de Son Dureta fa molt de temps que tenim el mateix camí

i li record que sou vós i el vostre partit el que heu canviat de

parer. Per tant, per aquí (...).
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De què no hi havia res fet, el Sr. Reinaldo va cobrar el

projecte d’execució, el projecte d’execució s’acabava el juliol,

l’agost si hi hagués hagut duros, si haguessin volgut

pressupostar. Jo dubt de què no n’hi hagués cap per començar

a fer un pla, però vós deis que no hi havia res fet, hi havia un

projecte que s’havia pagat i que ara, gràcies a vós i al Partit

Popular, s’ha de tornar pagar perquè el projecte no serà el

mateix el que es farà a Son Espases. Per tant, en qüestions de

dèficit i dels doblers..., la manera de gestionar-los també

n’estalviaríem.

Referent a què l’Hospital de Valdecillas és diferent,

evidentment és diferent si el ministre, pel que es veu, és del

meu color o no. Ara pareix que en el REB són mal de

convèncer, però durant aquests darrers anys tampoc no en

vàrem convèncer cap i no ho eren del mateix color que hi ha

ara. Una manera de finançament que no heu explicat i sí hi surt

una pinzellada en el pla i és demanar fons europeus. Aquesta

cosa d’Interreg, que jo vull saber si s’ha demanat o si només és

que s’apunta el títol..., es fa una definició d’allò que és

l’Interreg. I després els Feder m’agradaria si s’ha demanat, amb

quina altra regió i de quin altre país, perquè per fer projectes

Feder han de ser dues regions diferents de països diferents. Per

tant, si és que s’ha solAlicitat o simplement ho apuntam aquí

com a possibilitat futura de treure doblers.

I res més, només esperar sincerament que el pressupost per

a aquest any i per als de després sí que siguin reals en temes

sanitaris, que siguin suficients i que no duguin aquesta rebaixa

que han hagut de patir enguany, per exemple l’ib-salut de més

de 15 milions d’euros que se n’han anat al fons de

contingència, perquè s’han tret pràcticament tots de l’ib-salut...,

sí jo tenc les respostes del Sr. Ramis d’Ayreflor, conseller

d’Hisenda i ell diu el 2%, però el 2% de la Conselleria de Salut

s’ha tret tot de l’ib-salut, no de cap altra partida. Ho tenc aquí

i que ja deu estar publicat en el butlletí d’aquí.

Per tant, esperar això, que hi hagi un augment i que després

no hi hagi rebaixes que s’encobreixin fins quasi al final.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Gascón vol fer ús del

torn de rèplica?

EL SR. GASCÓN I MIR:

Sí, gràcies, Sr. President. Bé Sra. Consellera, entendrà que

el nostre grup i jo mateix com a diputat d’un grup polític amb

qui he de parlar és amb el nostre partit polític, en cap moment

amb la ministra, amb la ministra podríem parlar a nivell de

partit i no com a intermediaris del Govern, perquè nosaltres no

ho volem, ni vostès evidentment tampoc. Nosaltres parlarem a

nivell de partit i farem el que podrem, confiem que hi hagi més

sensibilitat de la que hi va haver abans, perquè jo suposo que

vostè també ho devia fer, no devia fer el contrari (...). Per tant,

suposo que vostè intentava (...) açò i no varen triomfar durant

aquell any i mig.

Respecte la ministra que diu que a vostè li perdia el

respecte. Jo suposa que a tothom se li ha de tenir respecte,

també s’ha de tenir respecte al consell territorial. Nosaltres

seguim esperant, li ho dic ara també, les actes del consell

territorial per veure..., el tenim demanat curiosament des de

juny del 2003 fins a maig del 2004, això ho vàrem demanar dia

11 de juny, és a dir, fa 4 mesos, per veure la reivindicació que

es feia a Balears cap el ministeri, que era del mateix partit, si

era tan forta com ara. Li dic que fa 4 mesos, no emporta que em

digui que jo som el que més pregunto i que vostè m’ho respon

tot perquè li diré, he fet 854 preguntes, 144 no les ha

contestada, és a dir, un 10% i 220 les ha contestades malament,

malament no és el que jo vulgui, vull dir que contesta jo li

demano quin dia és avui i vostè me contesta vostè és roig. És

així. Per tant, no emporta que parlem més d’aquest tema.

Sobre la teleradiologia, li agraesc que digui això, a mi em

va preocupar quan varen dir que un alt càrrec seu va dir que no

pensava invertir un duro a Menorca quan s’anava a fer un

hospital nou en tema de radiologia i a més ho va dir. Per tant,

si vostè diu que es farà jo la crec evidentment a vostè i sé que

es farà.

Un altre punt més i ja acab Sr. President. Les conclusions

de la Comissió de Finançament no s’han produït, del dèficit

sanitari no hi ha conclusions. El que jo no he sentit mai encara

és que haguem de reivindicar (...) el Ministeri de Sanitat, m’ha

semblat entendre que vostè deia això, tal vegada el Ministeri de

Sanitat o tal vegada el Consejo Político Fiscal y Financiero,

encara no ho hem parlat i no sé ben bé a qui hauríem d’anar.

M’ha semblat que deia això i jo vull deixar ben clar que

nosaltres no tenim tan clar on hauria d’anar.

I per últim dos detalls. El projecte que deia vostè de Son

Dureta, es va fer el gener del 2002, com ha dit vostè i després

s’ha hagut de fer una modificació, jo insistesc que modificar un

edifici de 12 plantes a passar-lo de 5 i que tengui la mateixa

capacitat, a mi m’estranya molt, però es veu que és viable. De

tota manera avui jo precisament em mirava els plànols, bé els

plànols, l’esbós que ens va enviar vostè de Son Dureta nou i té

una familiaritat important amb Son Llàtzer, són família vaja, jo

no sé si seran família fins i tot els arquitectes. No ho sé.

Per últim només dir que els que estaven allà fora l’altre dia

eren els treballadors de Gesma que algun dia n’haurem de

parlar perquè sembla ser que tenen molts de problemes,

especialment el Psiquiàtric i algun altre hospital que sembla ser

que no són les inversions que haurien de fer, no és tema d’avui,

però defensar la sanitat pública, però que abans no es defensa

pública i és un error considerar-lo en unes intervencions més o

menys que faci un servei. Si es fan innovacions quant a

intervencions i aquest tipus de coses és únicament perquè el

servei en qüestió, en aquest cas el de traumatologia de

Manacor, té l’interès i el desig de millorar i de fer-ho. Això no

vol dir que ni vostè ni jo, (...) defensi la sanitat pública; no hi

té res a veure. La sanitat pública es defensa invertint en sanitat

pública. Vull dir que uns facultatius facin unes coses, unes

innovacions, és importantíssim, emperò jo en això atribueixo el

mèrit al facultatiu que ho fa; no hi haurà cap gestor que l’hi faci

fer, són ells que van darrere el gestor que, evidentment, després

els dóna les “peles”.
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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):

Moltes gràcies, president. Molt breument. 

Sra. Mascaró, aquí està la grandesa de l’autonomia. Per fi

som competents en matèria sanitària i podem canviar una

decisió. Si nosaltres pensam que és millor un nou hospital no

hem de continuar amb una decisió presa pel Govern central, per

molt que fos també del Partit Popular, Sra. Mascaró. És a dir,

nosaltres, i sí li puc dir que quan érem territori INSALUD, i

aquí m’acompanya el gerent del Servei de Salut que era també

gerent de l’Hospital de Son Dureta, li puc assegurar que vàrem

demanar un nou hospital; el que passa és que no ens el varen

donar. Quan arriba aquí la competència i nosaltres ens

demanam a nosaltres mateixos un nou hospital, home, allò

normal és que ens el donem. Vull dir que no es tracta de

canviar el rumb, es tracta que tenim autonomia, som plenament

responsables, per al bo i per al dolent. Per tant si podem tenir

un nou hospital en aquests moments, que ho havíem demanat

sempre però no ens ho havien donat, fos qui fos, fos el Partit

Popular o fos el Partit Socialista, això és el menys important,

crec jo, idò ara que ho podem fer ho volem tenir. Ho vàrem

posar en el programa electoral i així ens varen encarregar els

ciutadans que féssim un nou hospital de Son Dureta. Jo ho veig

molt clar i ho veig així de senzill, Sra. Mascaró. 

I el projecte és el mateix projecte reformat. És vera que

pareix rar que passar de 12 plantes que tenia l’original, de

reforma, a 5 pot parèixer que és un altre projecte. Es respecta

totalment el pla funcional, que és el que defineix un projecte

hospitalari. L’únic que es fa, efectivament, és baixar les plantes

d’hospitalització de dalt i les posam a baix. Per tant jo crec que,

bé, idò pot parèixer rar però efectivament és una modificació

del projecte, no és que abandonem el projecte que es va

adjudicar el gener del 2002, és que tenim aquest projecte,

l’aprofitam i de fet si vostè, perquè jo sincerament li he de dir

que això ho he mirat molt bé, si vostè agafa les explicacions,

els arguments pels quals es va adjudicar aquest projecte, se

n’adonarà que un dels motius era que es tractava d’un projecte

molt..., probablement no empraré la paraula tècnica, però molt

modulable, és a dir, que permetia l’adaptació a qualsevol

imprevist, a qualsevol nova necessitat, etc. Per tant jo crec que

això ens ha permès traslladar el projecte original al nou solar de

l’hospital de Son Espases, i evidentment el que tramitam és una

modificació del contracte dels arquitectes que ens costarà uns

doblers, evidentment; hem iniciat la tramitació, ara mateix no

li puc dir la quantitat, la hi passaré, però efectivament hem de

pagar aquesta modificació, igual que quan es va fer la primera

modificació -Sr. Gascón, que se m’havia oblidat, no ho he dit-,

es fa fer una primera modificació i es va pagar. No me’n record

exactament tampoc de la quantitat, però es va haver de pagar la

primera modificació que es va fer del pla director; idò en

aquest cas evidentment s’ha de pagar perquè ningú no fa feina

de gratis.

Però en qualsevol cas jo crec que són uns doblers ben

invertits perquè es tracta de millorar, però a més amb molta

diferència, el que serà l’assistència als ciutadans i el treball dels

professionals, que això no ho oblidi, Sra. Mascaró, vagi a

demanar també als professionals de Son Dureta i se n’adonarà

que ningú no vol la reforma. Això pot ser que sigui un debat

una mica fictici, perquè si vostè se’n va allà se n’adonarà que

pràcticament ningú no vol la reforma de l’actual hospital.

Valdecillas. Valdecillas li deia que és diferent, perquè

l’hospital de Valdecillas és de Cantàbria, és un hospital de

referència a nivell estatal. Crec recordar que era entre el 40 i el

60% dels seus serveis que eren de referència a nivell estatal,

que vol dir que assumeix demanda de tot l’Estat, no només de

la comunitat autònoma. Per tant és el mateix que nosaltres

pretenem: implantar un servei de referència a les Illes Balears

que es pugui finançar per part del Govern central, perquè

donarà cobertura no només a Balears, sinó a tota Espanya. Idò

en aquest cas l’Hospital de Valdecillas tenia un percentatge

molt elevat de servei de referència i això implicava que l’Estat

s’havia d’implicar també en el seu finançament. Aposta deia

que era molt diferent, però en qualsevol cas també estic d’acord

que si es va pagar el de Valdecillas s’hagués pogut pagar una

altra cosa a les Illes Balears, evidentment això jo no ho negaré.

I els fons europeus que vostè comentava, m’indica el

director general de Planificació i Finançament que es tracta de

projectes vinculats a la insularitat.  Per tant són projectes que

encara queden per definir, però bé, que tenim uns fons i que si

els podem emprar evidentment els emprarem. Pensem que ara

tenim la presidència del Comitè de les Regions, bé, del Comitè

de les Regions no, perdoni, de la Comissió de les illes del

Comitè de les Regions, i per tant intentarem que per aquesta via

també ens arribi alguna cosa, evidentment.

I Sr. Gascón, les actes és vera que no..., jo de fet pensava,

perquè he firmat tantes preguntes que sincerament pensava que

l’hi havia enviat, perquè sincerament encapçal el rànquing, que

la resta de consellers se’n riuen, fins i tot, de mi perquè tenim

colAlapsats els serveis administratius, supòs que no seran de la

seva satisfacció totes les preguntes, però bé, també li he de

donar l’enhorabona, Sr. Gascón: jo en tenia crec que era una

cinquantena que un poc més i m’he de posar en vaga de fam

perquè em contestassin, a l’anterior legislatura, i encara no

m’han contestat; lògicament ara ja tenc la informació i crec

que, bé, he trobat les raons per les quals no em contestaven. Per

tant enhorabona si n’hi he contestat més de 700, perquè en

tenia una cinquantena que encara, bé, idò fins al darrer dia li

puc assegurar que no em va contestar la meva antecessora en el

càrrec. Però en qualsevol cas és igual; jo li vaig dir

transparència i per tant li contestaré tot allò que vostè em

demani, i si no l’hi contest bé, vostè em torni formular la

pregunta, perquè no puc endevinar moltes vegades quina és la

seva intenció a segons quines preguntes.

La millora de finançament hem d’esperar les conclusions de

la comissió, però jo crec que aquí hi ha una mica de confusió,

és a dir, aquí nosaltres tenim una via d’increment de

finançament per l’article 67 de la Llei de finançament

autonòmic, que és el que debat sobretot el Consell de Política

Fiscal i Financera per l’increment de població, tres punts per

damunt de la mitjana nacional, que és el que tenim; i per una
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altra banda està el desenvolupament del fons de cohesió que

gestiona directament el Ministeri de Sanitat i contempla el

finançament de l’atenció de la població desplaçada. Aquí és on

entra, diguem, la meva força. Evidentment també per part del

Consell de Política Fiscal i Financera s’haurà d’estudiar, però

la primera passa s’ha de fer en el Ministeri de Sanitat, i de

veres que confii que en el proper consell interterritorial puguem

parlar d’aquest tema, perquè res no vull més que asseure’m al

consell interterritorial i poder parlar d’aquest tema, que jo crec

que és el que més ens preocupa a nosaltres.

GESMA. Bé, GESMA té la seva complicació, hi podem

entrar, hi podem entrar. El problema de GESMA és que no hi

ha un pla sociosanitari definit, l’estam definint i per això du

molts de problemes, molta indefinició; jo entenc els

treballadors de GESMA, però el problema és que és el que ens

vàrem trobar: sense desenvolupar el pla, tancats els hospitals,

i per tant sense una definició clara, que l’hem haguda de fer

durant aquest any. Però en qualsevol cas jo en aquest torn, que

vostè no té rèplica, no vull entrar en aquesta qüestió, sinó que

ja serà part d’una altra compareixença.

I els facultatius de Manacor, clar, per suposat, tot el mèrit

el tenen ells. És que en qualsevol cas tot el mèrit el tenen els

professionals. Nosaltres podem marcar objectius... 

(Rialles)

Bé, el batle de Manacor pot ser, com a membre del Patronat

de Manacor, que també hi tengui participació, però en

definitiva són els professionals; no només els professionals de

Manacor, sinó també a atenció primària i als altres hospitals, i

també a nivell de salut pública, etc. Nosaltres podem marcar

objectius, podem estar més damunt uns que damunt uns altres,

etc.; ara, tot el mèrit el tenen els professionals, tant d’això com

de les llistes d’espera i de qualsevol actuació que es dugui a

terme. També és vera que és molt diferent fer feina i tenir

interès per desenvolupar una actuació concreta sense suport

institucional, que tenint el suport institucional, i jo només feia

referència al suport que jo crec que en aquests moments tenen

tots els professionals de les nostres illes. 

En qualsevol cas també, per acabar, vull agrair molt

sincerament les seves aportacions, les seves intervencions, que

jo crec que han estat en un to molt correcte i molt instructiu i

constructiu per a la feina que intentarem desenvolupar a la

conselleria per dur a terme definitivament el Pla

d’infraestructures sanitàries 2004-2010. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. I una vegada esgotat l’ordre

del dia d’avui, només queda agrair la presència de la Sra.

Consellera i acompanyants.

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