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EL SR. PRESIDENT:

He passat als diferents grups que apuntin les substitucions
al full; serà més fàcil, que no recitar cada grup perquè hi ha
bastants substitucions en aquesta comissió. I mentre ho van
fent, si els pareix començarem. 

Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Salut i
Consum, per tal d'explicar el Projecte de llei de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2008 (RGE núm. 2885/07).

Com saben avui l’únic punt de l'ordre del dia a la Comissió
d’Hisenda és la compareixença de l’Hble. Sr. Conseller de
Salut i Consum per tal d’explicar els pressupostos de la seva
conselleria per a l’any 2008.

És present el conseller, Sr. Vicenç Thomàs i Mulet,
acompanyat de les següents persones, alts càrrecs de la
conselleria, per suposat: Sra. Guadalupe Pulido Román,
secretària general tècnica; Sr. Juli Fuster Culebras, director
general de Planificació i Finançament; Josep Pomar Reynés,
director general del Servei de Salut de les Illes Balears; Sra.
Margalida Buades i Feliu, directora general de Salut Pública i
Participació; Sr. Joan Llobera Cànaves, director general
d’Avaluació i Acreditació; Sra. Rosa Maria Alis Rodríguez,
directora general de Farmàcia; Sr. Diego González Carrasco,
director general de Consum; Sra. Maria Rosselló Martorell, cap
de gabinet; i Sr. Enrique Rius Benedito, assessor tècnic de la
Conselleria de Salut i Consum.

Fetes les presentacions, té la paraula l’Hble. Conseller per
fer l’exposició.

Un moment, Sr. Conseller. Pregaria a la sala -avui matí hem
hagut de demanar a una persona que sortís de la sala per parlar
per telèfon- que, per favor, donada la importància de la
comissió, se sigui respectuós amb la sessió, amb els senyors
diputats, i que mòbils i comentaris siguin el més respectuosos
possible. 

Gràcies.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
comparesc en aquesta comissió per tal d’explicar el projecte de
pressuposts de la Conselleria de Salut i Consum per a l’any
2008. Com podran veure aquests són uns pressuposts elaborats
amb treball i amb ilAlusió, amb l’objectiu de desenvolupar un
ambiciós pla que ens ajudi a incrementar els nivells de salut i
el grau de satisfacció dels ciutadans i de les ciutadanes amb els
seus serveis sanitaris.

 En primer lloc vull agrair la colAlaboració de tots els
membres del meu equip, que m’acompanyen en aquesta sala,
directors generals i assessors, que han fet possible amb el seu
esforç la presentació d’aquests pressuposts, que són la
traducció econòmica del nostre programa de govern. 

Fa uns dies ja vaig comparèixer en aquesta comissió, a la
Comissió de Salut, perdó, per compartir amb els senyors i les
senyores diputats els objectius de la Conselleria de Salut per als
propers anys. Vaig començar fent una introducció del punt de
partida en què en aquests moments ens trobam. Vaig explicar
que ens presentàvem amb un deute endarrerit que arriba als 150
milions d’euros, al qual s’ha d’afegir una previsió de tancament
a 31 de desembre del Servei de Salut de -102 milions d’euros;
és a dir, com ja he dit en altres ocasions arrossegam un
desfasament de més de 250 milions d’euros. 

Amb aquesta situació és fàcil comprendre que un dels
primers objectius d’aquesta conselleria ha de ser tractar
d’aconseguir més finançament per tal de situar el nou
pressupost en un punt de partida que ens pugui permetre
eixugar aquest deute a fi de no condicionar en excés les accions
que pretenem desenvolupar. Aquest esforç per aconseguir més
finançament es fa des de dues línies diferents: en primer lloc,
mitjançant els recursos propis i, en segon lloc, intentant ampliar
l’aportació del Ministeri de Sanitat.

Doncs bé, avui els puc dir que el nostre pressupost per a
l’any vinent serà de 1.197 milions d’euros, és a dir, 109 milions
més que l’any passat, la qual cosa representa un increment de
10,18 sobre el pressupost de l’any passat. Aquesta és una
pujada important, especialment si tenim present el que havia
estat els anys darrers, un 5,5 d’augment del 2006 al 2007, i un
5,7 del 2005 al 2006; és a dir, l’augment d’enguany és el doble
del percentatge que s’havia produït en els dos darrers exercicis.
Des d’aquí vull agrair aquest esforç al nostre govern i
especialment al nostre president, que té una aposta ferma per
donar resposta a les necessitats socials i sanitàries de la
població de les Illes Balears, augmentant la quantitat que
correspon a la Conselleria de Salut i Consum dels fons que ens
arriben des de Madrid fins arribar a aquesta quantitat que he
dit, de 1.197 milions d’euros.

En efecte, saben vostès, senyories, que encara està vigent el
sistema de finançament aprovat l’any 2001, governant el Partit
Popular a l’Estat espanyol, sistema que agafa de partida la
població de l’any 99 i que només podria considerar una altra
població si, com reflecteix l’article 162 de la llei que regula les
mesures fiscals i administratives del nou sistema de
finançament de les comunitats autònomes de règim comú de
l’any 2001, que diu textualment, pel que fa a aquest article 162:
“L’increment de la població protegida degudament ponderada
en funció d’edat a la comunitat autònoma entre un any i el
següent expressat en termes percentuals, quan sigui superior en
més de 3 punts a l’increment percentual que experimenti en
aquest mateix període la mitjana nacional”. És a dir, és una
circumstància que desgraciadament no s’ha donat a cap
comunitat autònoma. En base a aquest finançament a les Illes
Balears ens correspon per a l’any 2008 una quantitat de 910
milions d’euros.

L’actual govern de l’Estat espanyol, i en particular el seu
president, el Sr. Rodríguez Zapatero, conscient que aquestes
quantitats són insuficients, ja va impulsar a la Conferència de
Presidents uns increments addicionals basats bàsicament en la
nostra condició d’insularitat, atenció a població estrangera i en
reconeixement de la població de l’any 2004. Aquest
finançament suposarà per a l’any 2008 una quantitat de 52,8
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milions d’euros. Així doncs l’aportació inicial que arriba des de
Madrid suma 963 milions d’euros. Per fer un comparatiu,
l’aportació de la comunitat autònoma és de 234 milions
d’euros, que representen més d’un 17% del total del pressupost
d’aquesta conselleria, enfront d’una aportació l’any 2007 que
va ser de 146 milions d’euros, la qual cosa va representar un
13,7 del pressupost. Aquesta pujada ens ha de permetre
afrontar amb garanties els nostres reptes sanitaris i, en un
obligat exercici de responsabilitat, començar a eixugar el deute
que abans hem anat esmentant.

Però els deia també que hem estat en negociacions amb el
Ministeri de Sanitat per tal de rebre més finançament. En
aquest sentit els puc dir amb satisfacció que els pocs mesos que
fa que dirigim la sanitat de les Illes Balears ja hem aconseguit
respostes positives en forma de fons específics per afegir, per
exemple, un fons destinat a qualitat i salut pública que arriba a
300.000 euros; un fons per la nostra participació al pilotatge de
l’estratègia d’atenció natural al parc natural de 172.000 euros;
un fons per la participació en el grup de desenvolupament
d’història electrònica comuna de 176.000 euros; i en virtut dels
acords al ministeri rebrem la meitat del finançament del
programa d’atenció dental per als nins, que l’any que ve serà
proper a 1 milió d’euros. És a dir, en total i de moment devers
800.000 euros amb els quals no comptàvem altres anys. I
encara més: estam a punt de signar un conveni europeu sobre
alimentació que ens aportarà 1,3 milions d’euros més.

També aquest any que ve es preveu rebre les competències
sanitàries de l’Institut Social de la Marina, que afecten uns
5.000 usuaris i 23 treballadors, i ens suposarà una transferència
superior als 800.000 euros.

Tot i això no renunciarem a cercar més finançament per al
nostre sistema sanitari. Serem exigents i ferms en les nostres
demandes. Ja els he esmentat abans el dèficit que patim i que
necessàriament haurem d’anar compensant. S’ha posat sobre la
taula en el si del consell interterritorial la necessitat de
desenvolupar un nou model de finançament sanitari. Recordin
que el model actual es va aprovar l’any 2001 i que és un model
bàsicament capitatiu i que de seguida es va considerar
insuficient. A partir d’ara treballarem per aconseguir un nou
model de finançament més equitatiu i que pugui recollir de
manera més fidel la nostra realitat insular, que ens obliga a
disposar de recursos a llocs que per la seva demografia no els
correspondria, i que encareix en general tots els productes.
Treballarem, a més, per millorar els sistemes de facturació i
aconseguir millor finançament per donar assistència a totes
aquelles persones que per qualsevol motiu estan desplaçades a
les nostres illes.

Però desitjar que s’eixugui el deute acumulat, com els deia
abans, o desitjar uns pressupostos més ambiciosos, no ens pot
fer defugir de la nostra responsabilitat en la gestió dels recursos
que es posen a les nostres mans. Estam convençuts que es pot
fer més i millor, i pensam que l’instrument per aconseguir-ho
és seguir algunes de les regles mínimes en el maneig dels
doblers i la contenció d’aquelles despeses que calgui controlar.
És per això que volem que el compromís, la bona gestió i la
responsabilitat a l’hora de prendre decisions sobre els projectes
i les prioritats que calgui finançar siguin a partir d’ara una
norma de la conselleria. La nostra gestió serà rigorosa i estricta

i sempre amb criteris d’eficiència i qualitat en el servei al
ciutadà, i els puc assegurar, senyories, que en aquesta
conselleria no es gastarà ni un euro que no sigui amb l’objectiu
de millorar la salut o les necessitats sanitàries de la població de
les Illes Balears.

Farem de la sostenibilitat un dels eixos de la nostra política,
i en aquest punt voldríem trobar la comprensió i el consens dels
grups polítics aquí representats. Cal reorientar els serveis cap
aquelles fórmules que s’han demostrat que són més eficients. 

La nostra aposta per l’atenció primària, per exemple, es
basa en conclusions internacionals com la de Barbara Starfield,
que ha demostrat que afavorir un major desenvolupament de
l’atenció primària, el que vol dir més instruments i tecnologia
per resoldre, més capacitat de distribució de recursos, més
temps per a l’atenció, evita costos i malbaratament de recursos
a l’hora d’aconseguir millors resultats en salut i en satisfacció.
També una aposta per la gestió clínica, que comprenem com un
element de racionalització i d’aconseguir l’eficiència per mitjà
de l’efectivitat clínica. Volem en aquesta línia professionalitzar
la gestió a fi que els continus canvis no representin, com passa
ara, un enorme cost econòmic per al sector públic.

El pressupost que els present representa també una pujada
en la despesa en salut per càpita a la nostra comunitat. En
efecte, partint del nombre de targetes sanitàries individuals que
a dia 31 d’octubre del 2007 tenim, en aquests moments
1.050.807 habitants reconeguts per targeta al nostre sistema de
salut; per tant el pressupost és de 1.130 euros per habitant
reconegut enfront dels 1.062 pressupostats l’any 2007, la qual
cosa representa un increment del 6,43, és a dir, un augment de
68 euros per habitant.

Aquestes dades ens poden servir per comparar-nos amb la
resta de l’Estat espanyol. De qualsevol manera permetin-me
que els digui, senyories, que cada realitat és diferent i per tant
hem de situar les comparacions en el nivell que els correspon,
i a nosaltres ens han de servir d’una manera orientativa. El que
ens interessa de veritat és disposar del finançament suficient
per emprendre el nostre projecte de salut.

En definitiva, senyories, en línies generals tenim un bon
pressupost, amb un increment important i amb un esforç de la
comunitat autònoma, però encara ens queda camí per recórrer,
per poder estar al costat dels països que ens envolten.

A continuació els faré un resum del pressupost de cada una
de les direccions generals, que òbviament servirà per donar
resposta a cada un dels objectius.
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Evidentment si analitzam el pressupost d’una manera global
veurem que la pujada més important correspon al Servei de
Salut. A vostès no se’ls escapa que és precisament el Servei de
Salut que comprèn la majoria l’accions d’atenció sanitària, fins
i tot aquelles que vénen impulsades per les diferents direccions
generals. 

La Direcció General de Salut Pública disposarà per dur
endavant els seus objectius de 16,7 milions d’euros, cosa que
representa un augment de quasi el 5% sobre el pressupost de
l’any passat. El concepte de política de salut que adopta el
Govern de les Illes Balears es fonamenta en polítiques
públiques que beneficiïn la salut, perquè la salut està
determinada pel benestar social de l’individu i la comunitat.
Així els factors socials, culturals, ambientals, econòmics i les
distintes intervencions que sobre la societat i el medi en el seu
conjunt es produeixen, determinen el nivell de salut i qualitat
de vida de les persones i la seva adaptació al seu entorn. 

Les actuacions en matèria sanitària a la nostra comunitat
han d’estar prioritzades en base a la realització d’un nou pla de
salut, instrument de canvi i de reorientació en les polítiques de
salut pública i de serveis sanitaris. Aquest nou pla de salut, que
ha de ser el més transparent i participatiu possible, iniciarà la
seva redacció amb el diagnòstic de salut de les Illes Balears i
l’avaluació dels resultats del Pla de salut 2003-2007. La
redacció del nou pla de salut tendrà com a prioritat l’abordatge
de (...) de salut, la lluita contra les iniquitats i el tractament
integral dels problemes identificats. Entenem que un element
clau per a la presa de decisions és disposar de la informació de
la més alta qualitat; la potenciació del sistemes de vigilància
epidemiològica i dels sistemes d’informació i avaluació de
l’estat de salut de les persones que viuen a les Illes Balears és
una eina imprescindible per poder aconseguir-ho. 

Juntament amb el Servei de Salut, la Direcció de Salut
Pública impulsarà les polítiques de gènere. M’han sentit dir
altres vegades que una de les apostes d’aquest govern i
d’aquesta conselleria és dur endavant polítiques que
corregeixin els diferents desequilibris que encara a dia d’avui
existeixen per raó de gènere. Realitzarem l’anàlisis permanent
dels aspectes que causen desigualtats en salut per raó de gènere,
i ens assegurarem de donar compliment a les recomanacions de
l’Organització Mundial de la Salut i de la Llei estatal d’igualtat.

Per això desenvoluparem una sèrie de mesures que ara a
continuació enumeraré: Una atenció integral a les dones amb
càncer de mama, on posarem en marxa la unitat integral
d’atenció a la patologia de mama, incloent els aspectes de
prevenció, diagnòstic, tractament i reconstrucció, si és que
s’escau. Dotarem la unitat de consell genètic, ara unes
incipients consultes sense la necessària continuïtat, amb serveis
que de manera integral garanteixin una visió global de la
patologia. L’ampliació progressiva del programa de detecció
precoç del càncer de mama, ampliant progressivament el
ventall de les potencials beneficiàries en base a les
recomanacions de l’evidència científica fins arribar als 69 anys;
l’any vinent, per tant, citarem totes les dones nascudes a partir
del dia 1 de gener de l’any 1941, és a dir, les que compliran 67
anys; això representa pressupostàriament un augment del 15%
del programa de detecció precoç del càncer de mama. També
farem una avaluació del funcionament del programa de

garbellament del càncer de cèrvix i farem una posada en marxa
d’intervencions adients per aconseguir una cobertura òptima
d’acord amb l’evidència científica; això compta amb un
pressupost de 18.000 euros. Incorporarem també la vacuna
contra el virus del papilAloma humà d’acord amb el compromís
adoptat en el si de la Comissió de la Salut Pública i del consell
interterritorial a una cohort de nines d’edat compresa entre els
11 i els 14 anys; el cost estimat per a l’any 2008 és d’1,5
milions d’euros. 

Facilitarem també mesures de prevenció d’embarassos no
desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual, fent
èmfasi en l’educació sexual a l’adolescència. Intensificarem les
accions per captar les dones que pels seus condicionants
socioculturals accedeixen amb més dificultat al sistema sanitari.
Pilotarem, tal com els he comentat a la introducció, l’estratègia
d’atenció natural al part normal del Ministeri de Sanitat; hem
signat un conveni amb el ministeri que té per objecte impulsar
l’atenció natural a les maternitats del Servei de Salut per
millorar la qualitat assistencial, mantenint els serveis de
seguretat actuals, fent més humà tot el procés i fomentant la
lactància materna. També desenvoluparem eines de formació
i de detecció precoç del maltractament per raó de gènere a la
consulta i millorarem el protocol d’atenció en els casos
d’agressions sexuals. També, com hem dit altres vegades,
facilitarem la píndola del dia després als punts d’atenció
continuada, centres de salut i d’urgències, amb una estimació
de cost de 42.000 euros.

Finalment, quant a les polítiques de gènere, no oblidarem el
nostre objectiu de facilitar els fàrmacs útils per al tractament de
la disfunció erèctil a aquells pacients afectes de determinades
malalties cròniques.

Continuant amb els programa de salut pública vull fer
palesa la nostra voluntat per fer una aposta decidida pels
programes de l’educació per la salut, i específicament de la
salut sexual, i per a la promoció d’hàbits saludables, l’activitat
física i el consum de dietes saludables, molt especialment
dirigides als nostres joves.

Com tothom sap malauradament l’epidèmia de la infecció
del VIH, sida, continua constituint un problema de salut pública
de primera magnitud. Per tant, a més de fer un seguiment
epidemiològic de les noves infeccions, engegarem aquelles
actuacions que tenen com a objectiu sensibilitzar la població
general i mantenir-la permanentment informada sobre
l’existència del VIH i dels seus mecanismes de transmissió i
prevenció. Dins l’abordatge d’aquest greu problema, i tal com
he dit fa uns moments, desenvoluparem diverses accions:
promourem la formació en salut sexuals des dels centres
educatius i des de les consultes joves; promocionarem,
juntament amb l’atenció primària de salut, el diagnòstic precoç,
i posarem en marxa intervencions que afavoreixen la realització
del text del VIH a diferents contextos. Per això destinarem
330.000 euros provinents de la partida de programes de salut
pública i dels fons finalistes del Ministeri de Sanitat que destina
a aquest concepte.
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En el transcurs de l’any 2008 es farà l’avaluació dels
objectius compresos dins el pla sobre tabaquisme a les Illes
Balears 2003-2007, i es redactarà un nou pla que defineixi
noves metes, estratègies i objectius operacionals; en aquesta
nova etapa destinarem a la lluita contra l’hàbit del tabac
350.000 euros. L’abús de drogues i d’alcohol és un greu
problema de salut pública i comunitària, i per tant l’hem
d’abordar des d’un conjunt d’activitats dirigides a la protecció,
promoció i restauració de la salut de la comunitat; això implica
el coneixement dels determinants i la vigilància dels patrons de
consum. Per tant crearem l’observatori de drogues i també
potenciarem les mesures de protecció dels adolescents en
funció del tabac, el cànnabis i les begudes alcohòliques;
facilitarem l’accés als recursos assistencials i la reincorporació
sociolaboral de les persones que ho necessitin; així mateix
activarem accions per afavorir major consciència social dins la
comunitat. Per a aquest conjunt de programes disposam d’un
pressupost lleugerament superior a 3,5 milions d’euros.

Per últim, dins l’àmbit de salut pública, hem de procurar un
alt nivell de protecció de la salut dels ciutadans de les Illes
Balears, que és un dels pilars fonamentals per garantir la salut
pública. L’entrada en vigor de la nova política de seguretat
alimentària a la Unió Europea incorpora canvis en la gestió dels
sistemes de producció, transformació i comercialització dels
aliments i també dels controls oficials. Reduir o eliminar el risc
per a la salut en relació als aliments que tenen al seu abast els
ciutadans són també eixos fonamentals per garantir un alt nivell
de salut pública. Per tant la potenciació dels serveis de
seguretat alimentària són accions i activitats a les quals
dedicarem 276.065 euros.

Un altre factor a tenir en compte és la condició multicultural
de la nostra societat. Per primera vegada destinarem partides
específiques per assegurar-nos que la informació sobre les
intervencions en salut pública arriben a les persones que han
triat les nostres illes per viure, i vull lligar aquesta darrera acció
amb l’anunci de l’extensió de la línia de colAlaboració amb la
Direcció General d’Immigració. L’any 2007 es varen
incorporar cinc mediadors culturals i hem iniciat l’experiència
pilot d’un sistema de traducció simultània. Per a l’any 2008
tenim previst incorporar tres mediadors culturals més.

Vull fer esment, finalment, que la Direcció General de Salut
Pública signarà un projecte europeu amb la Direcció General
de Salut Pública de la Comissió Europea pel qual es treballarà
la manera de millorar la qualitat nutricional del menjar
preparat. Aquest projecte, que té vuit països europeus socis,
liderat des de la nostra illa, disposa d’un pressupost d’1,6
milions d’euros.

En definitiva crec que els he comentat una sèrie d’objectius
dins l’àmbit de salut pública de millora de condicions i de
serveis per a les persones que ho necessiten, coherent amb un
programa de govern, amb un fort contingut social com és el del
nostre govern.

La Direcció General de Farmàcia té un pressupost de
927.000 euros, que representen un increment del 2,3%. A part
de les seves funcions habituals de vetllar pel correcte
funcionament del servei de farmàcia, treballarà intensament
amb el Servei de Salut per tal de desenvolupar polítiques que
incentivin un ús responsable dels medicaments i tots els
elements que permetin una prescripció més segura dels
medicaments i dels productes sanitaris.

Quant a la Direcció General d’Avaluació i Acreditació, el
seu pressupost total és d’1.431.000 euros. Pel que fa al capítol
d’inversions té un augment d’un 2,17%, és a dir, 392.000 euros.
Aquests ens serviran per posar en marxa projectes i invertir en
formació, documentació i d’altres que afecten la preparació
dels professionals i, per tant, a l’efectivitat i a la qualitat del
sistema sanitari. Un altre objectiu important d’aquesta
legislatura serà el desenvolupament del Pla de qualitat per tal
que el compromís de millora s’estengui a la majoria dels
serveis que es presten al ciutadà; per això crearem dins aquesta
direcció general una oficina de qualitat. 

Aquesta direcció també és competent en formació i
investigació en salut, per tant, quant a investigació i
documentació científica. Podem ressaltar com a objectius,
mantenir el finançament de la Fundació Caubet Cimera,
augmentar el finançament de la Fundació Mateu Orfila, que
puja a 190.000 euros. Les ajudes a projectes i programes
d’investigació en salut que arribaran fins a 299.400 euros. I
s’augmenta el pressupost destinat a documentació científica o
biblioteca virtual que arribarà als 778.857 euros. En el
pressupost també és previst invertir 150.000 euros que
contribuiran a impulsar nous estudis i formació, de formació
professional de la família sanitària, de la formació
especialitzada, formació de tercer nivell i la formació
continuada de qualitat. Òbviament aquest pressupost és
complementat en quantitats que provenen també del Servei de
Salut.

Per altra part hem de garantir el dret del pacient sobre les
seves preferències de tractament al final de la seva vida. Per
aquest motiu estam potenciant l’Oficina del Registre de
Voluntats Anticipades i assegurarem l’accés telemàtic per part
del facultatiu que atengui el pacient. A part, de designar-hi
personal de la pròpia conselleria, l’Oficina comptarà amb un
pressupost de 36.000 euros. Per últim quant a la coordinació de
trasplantaments, recentment hem decidit dur a terme el registre
de malalts renals i també es disposarà d’una partida de 24.000
euros per promoure la donació d’òrgans i teixits.

Pel que fa a la Direcció General de Consum el seu
pressupost passa d’1,9 milions l’any 2007 a 2,1 milions
d’euros, la qual cosa representa un augment del 7,59%. Aquest
increment és coherent amb l’aposta d’aquesta conselleria per
donar un nou impuls a la protecció del consumidor i els usuaris,
promoure tan la seguretat com la salut dels consumidors i
augmentar la formació que reben les persones en aspectes de
consum. Volem potenciar la participació de la societat i la
prova d’això és que hem incrementat el pressupost en
subvencions per a associacions de consumidors en un 4% i
aquest concepte que havia estat congelat en els darrers 4 anys.
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Entre les iniciatives que desenvoluparem es troben el reforç
de la figura de les associacions de consumidors com a servei de
mediació per a la resolució de problemes derivats del consum.
La voluntat de conscienciar i acostar els temes de consum als
nostres estudiants, mitjançant la participació en el concurs
Consumopolis, el qual encara no hem participat mai, a pesar de
ser una iniciativa de prestigi. I també la implantació a partir de
l’any que ve d’uns guardons per als sectors empresarials que
desenvolupin les millors mesures d’autoregulació en matèria de
protecció del consumidor.

Com a illencs és fonamental comptar amb uns serveis de
comunicació que funcionin d’una forma adient. És per això que
treballarem per comptar amb una normativa que reguli els drets
dels usuaris del transport marítim interinsular i per instar a
modificar el reglament comunitari vigent per desincentivar
l’anomenat overbooking aeri. 

Millorarem la normativa de protecció als consumidors i
usuaris, incrementant d’aquesta manera la seva seguretat
jurídica i econòmica. Aplicarem mesures de control de les
noves problemàtiques derivades del consum, a través d’internet
i de la importació de productes asiàtics. Aspecte prou important
avui en dia i que fins ara no era contemplat en els pressuposts.
L’any que ve tendrà un pressupost, una dotació de 248.085
euros.

Parlem del Servei de Salut que és el que rep un increment
més important, passant de 1.060 milions d’euros a 1.169
milions d’euros, és a dir, un augment de 109 milions més. La
qual cosa representa una pujada del 10,35% en relació a l’any
anterior. Com vaig poder comentar a la compareixença a la
Comissió de Salut del passat dia 17 d’octubre, el Servei de
Salut orienta els seus objectius en funció de 5 ítems diferents:
infraestructures, sistemes d’informació, orientació dels serveis
cap el ciutadà, professionals sanitaris i millora en la gestió i
serveis assistencials.

Avui els puc dir que aquests pressuposts són la primera
passa per dur endavant aquests objectius. És important ressaltar
la finalitat de permetre una correcta comprensió del que serà la
previsió de despeses de l’any 2008 i que en l’aprovació dels
pressuposts començarà el procés de negociació dels contractes
de gestió a cadascuna de les 10 gerències en els que el Servei
de Salut estableix aquest tipus de pacte. És a partir del seu
tancament quan quedarà establert de manera definitiva el nivell
d’exigència i de compromís en cada un d’aquests centres de
despesa i en conseqüència (...) pressupostari sobre el que cada
gerència desenvoluparà les seves accions.

Com és lògic, la partida més important d’aquests
pressuposts és l’apartat de personal i que es veurà incrementada
per les diverses incorporacions, entre altres coses per
l’acompliment dels diversos acords amb els sindicats i pels
compromisos, entre altres coses, de la fase d’implantació de la
carrera professional. Quant aquest darrer concepte, la carrera
professional, passarem dels 6,37 milions de despesa en carrera
l’any 2007 als 12,75 milions per a l’any 2008. Això vol dir
augmentar el pressupost en carrera professional en 6,38 milions
d’euros.

Ens han sentit dir moltes vegades de la importància que té
i que donam a l’Atenció Primària de salut com a primer nivell
assistencial que és. I ens han sentit parlar de la necessitat
d’incrementar els seus recursos, millorar les seves
infraestructures i dotar l’Atenció Primària d’un model propi i
de futur. Perquè tot això no es quedi en una simple declaració
d’intencions, aquests aspectes òbviament han de quedar
reflectits en els pressuposts. Doncs bé, a Atenció Primària
passam de 136,7 milions l’any 2007 a 155,8 milions d’euros
per a l’any 2008. Parlam de 20 milions d’euros més, la qual
cosa representa un augment del 10,25% i ens situa l’Atenció
Primària en un 13,22% del total del pressupost. 

No els amagaré que això encara no és suficient per posar
l’Atenció Primària en el nivell que li correspon. Tenguin
present que aquest any es pressuposten per primera vegada i de
manera completa dos nous hospitals, estic parlant d’Inca i
Formentera i portant el fet que l’Atenció Primària no només no
perdi pes sinó que fins i tot l’augmenti, es pot considerar un
èxit. Val a dir que cada un dels punts percentuals representa en
aquest augment una partida d’11,6 milions d’euros.

Aquest pressupost ens ha de servir per desenvolupar un
increment progressiu del nombre de metges de família i
infermeres, per tant, volem millorar aquesta manca de recursos
humans que patim en els darrers anys per acostar-nos a arribar
a un metge/essa per cada 1.500 persones, quan aquesta xifra
actualment és de 1.945 persones. De fet, ja hem fet un esforç
dins aquest mateix 2007, incrementant la plantilla en 27
metges, 7 pediatres i 23 infermeres i tots estaran treballant
abans de finalitzar aquest mateix any. I per cert, no estaven
inclosos en el pressupost del Servei de Salut de l’any 2007.

És a dir, la nostra aposta en aquest sentit és ferma i per això
volem augmentar també plantilles per a l’any 2008 en 35
metges i metgesses i 32 infermeres, prioritzant els centres
docents. En total l’any 2008, quan finalitzi, és a dir, només en
un any i mig de govern, ja haurem incrementat les plantilles en
més de 60 metges i infermeres que com poden veure bastant
més de les xifres que es varen millorar en el període 2003-
2007, és a dir, en 4 anys. Aquests darrers 4 anys només es
registrà un augment total de 20 metges, 10 pediatres i 34
infermeres amb plaça a l’Assistència Primària de les Illes
Balears.

En relació a les infraestructures, que és prioritària la posada
en funcionament dels nous centres de salut i unitats bàsiques,
actualment n’hi ha en construcció i aquestes són a Mallorca: 12
centres de salut a Aragó, Escola Graduada, Can Pastilla, Pere
Garau i Es Rafal a Palma. Palmanova, Can Picafort, Andratx,
Porto Cristo, Sa Cabaneta, Bendinat i Badies. A Eivissa 4
centres de salut: Sant Antoni, Sant Josep, Sant Jordi i Vila. I a
Menorca un centre de salut a Es Castell. 

Però com que no ens podem quedar aturats en relació als
centres que estan en obres, nosaltres hem començat a dissenyar
un nou pla d’infraestructures. Pel que fa aquest pla tenim
identificats un seguit de futurs centres com són: Son Servera,
Camp Redó, Es Molinar, Ariany, Maria de la Salut, Son
Gelabert, Establiments i Artà a Mallorca. El Toro a Menorca.
I La Colomina a Eivissa, entre d’altres.
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Sense perdre de vista els centres que ja tenim i els que hem
de millorar, també hem de tractar en primer lloc d’eliminar
definitivament les barreres arquitectòniques i facilitar l’accés
als centres. I en segon lloc fer un pla modern i realista de
manteniment. Per aquest motiu estam redactant un projecte
d’abordatge integral de l’interiorisme, decoració i imatge dels
centres de salut, a la qual des dels serveis de l’ib-salut s’hi
dedicaran 2.100.000 euros, de l’apartat d’inversions. Perquè
vegin la importància que té per a nosaltres l’Atenció Primària
el pressupost només en inversions passarà l’any 2008 a ser de
15 milions d’euros, front als 10,6 del 2007. És a dir, un
augment d’un 43% respecte l’any anterior. 

Però l’Atenció Primària precisa de més elements per
millorar, a més dels recursos humans i els equipaments. És
necessari dissenyar un nou pla, un nou model que torni
colAlocar l’Atenció Primària en el nivell que li correspon i per
què no, que sigui model i exemple a imitar. S’ha de donar
estabilitat als equips d’atenció i per això durant el proper any
desenvoluparem un concurs oposició per consolidar els equips
assistencials. També facilitarem eines que permetin un correcte
desenvolupament professional, com pot ser una carrera
professional incentivadora i un reconeixement a tasques
específiques de docència, recerca i activitats clíniques.
Treballarem per generalitzar a l’Atenció Primària les tècniques
d’espirometria, coximatria, (...) ambulatòria de la tensió
arterial, anticoagulació oral i la cirurgia menor entre d’altres.

Tenim molts de projectes per millorar els serveis que reben
els ciutadans, però ho volem fer amb un contacte permanent
amb la societat, colAlectius i associacions dels pacients. Ja
tenim sobre la taula diversos objectius, com són la revisió i
l’actualització del catàleg de prestacions ortoprotèsiques, ja que
l’actual té 25 anys de vigència i com vostès comprendran
fàcilment, les tècniques han millorat de manera notable en
aquests 25 anys darrers. És just que els que ho necessitin
puguin gaudir de les prestacions més modernes.

Un altre objectiu és millorar l’atenció al domicili d’aquells
pacients que per a la seva situació sociosanitària necessitin una
atenció de fisioteràpia. En una primera fase disposarem d’una
partida de 300.000 euros per iniciar un pilotatge. Incloure la
podologia per a pacients diabètics o amb problemes vasculars
crònics és un altre dels objectius que ens hem marcat en el
nostre programa de govern.

Pel que fa referència als nostres hospitals. L’Hospital de
Manacor disposarà aquest any d’un pressupost de 63 milions
d’euros, la qual cosa representa un increment del 7% en relació
a l’any 2007. Amb aquesta puja consolidarem l’hospital a la
comarca, equiparem i posarem en funcionament els dos nous
quiròfans d’última generació i que s’estan acabant de construir
en aquests moments. I actualitzarem els espais i equipaments
obsolets d’una manera immediata, millorant entre altres coses
l’hospital de dia oncològic.

L’Hospital d’Inca disposarà d’un pressupost de quasi 33
milions d’euros, amb el que esperam que completi el seu
període de rodatge després de la seva obertura i que es vagi
completant tots els equips necessaris. 

L’Hospital de Son Llàtzer disposarà de 120 milions d’euros,
un 15,7% més que l’any 2007, el que li permetrà consolidar-se
i millorar l’equipament de les seves instalAlacions. Com per
exemple, les urgències de pediatria, recentment reformades i
per a les quals caldrà alguna nova contractació d’un pediatre i
noves infermeres. Està també prevista la creació d’una unitat
d’atenció a l’usuari i de treball social. I adaptació de les sales
(...) a l’estratègia de l’atenció natural al part normal, com hem
comentat abans. Està previst que aquestes obres d’adaptació
s’iniciïn aquest mateix any, gràcies a la subvenció de 152.000
euros del Ministeri de Sanitat i Consum, que amb aportacions
del Servei de Salut, permetrà que a més a més de Son Llàtzer
també es puguin adherir a aquesta aposta estratègica al llarg del
2008 els hospitals de Manacor i Menorca.

Pel que fa a l’Hospital Mateu Orfila de Menorca el seu
pressupost serà enguany de 54 milions d’euros, el que
representa un increment del 15% en relació a l’any anterior. És
important destacar que una bona part d’aquest augment
correspon a capítol de personal, la qual cosa ha de permetre
consolidar l’activitat d’aquestes noves instalAlacions i facilitar
l’accés als serveis especialitzats de tots els ciutadans d’aquesta
illa.

Hospital de Formentera. Disposarà d’un total de 8,1 milions
d’euros i també podrà consolidar la seva activitat. Al respecte
dir que el pressupost de l’any 2007 d’aquest hospital, que tot
just va començar, va ser només de 3 milions d’euros.

L’Hospital de Son Dureta rebrà aquest any un pressupost
total de 273,3 milions d’euros, com poden veure és una quarta
part del pressupost de la conselleria. Aquest pressupost
representa un increment del 7,9% respecte l’any passat. Aquest
argument no és res més que la voluntat de la conselleria de
mantenir l’Hospital de Son Dureta en el seu màxim nivell com
correspon a un hospital de referència mentre durin les obres del
nou Hospital de Son Espases. Un exemple en aquest sentit és
una partida, la partida d’inversions que té un increment del
54%.

Pel que fa a l’Hospital de Can Misses d’Eivissa el seu
pressupost passa a ser de 81 milions d’euros, amb un increment
del 15%. Aquest pressupost ens permetrà fer inversions com és
la reforma de la tercera planta i que suposarà poder disposar de
24 llits més, equipar els nous quiròfans, l’ampliació de l’àrea
d’urgències, ampliació de l’àrea d’atenció a l’usuari. I el que és
més important, farem les primeres passes per iniciar la
construcció del nou edifici que permetrà disposar del complex
hospitalari de Can Misses en un futur. En concret ja hem
començat a dissenyar el nou pla funcional i ens hem posat
d’acord amb el consell i l’Ajuntament d’Eivissa per realitzar la
sessió dels solars. Esperam per tant, poder començar les obres
a finals de l’any 2008, o com a tard a principis del 2009.
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Per acabar el capítol dedicat a hospitals. La partida
assignada a l’Hospital General Joan March i Psiquiàtric, dins
l’àmbit de l’empresa pública GESMA també presenta un
increment d’un 5%, arribant als 40 milions d’euros. Volem
aconseguir un desenvolupament sociosanitari que ens permeti
disposar de tots els recursos necessaris, domiciliaris, en
Atenció Primària de salut i hospitalaris en forma de llits de
mitjana i llarga estada i hospitals de dia.

Seguint en inversions per a millora sociosanitària, ja hem
invertit 12.000 euros en el que serà el proper Pla sociosanitari
de l’illa de Menorca i hem destinat 12 llits a mitja i llarga
estada i a cures palAliatives a la residència de Santa Rita. A més,
hem acordat amb el Conseller Insular d’Eivissa l’increment
dels recursos destinats a serveis sociosanitaris.

L’atenció en les urgències també ens preocupen de manera
important. És per aquest motiu que l’Atenció Primària ja s’està
posant a treballar per tal de desenvolupar un nou Pla d’atenció
als punts d’atenció continuada i els vehicles d’atenció, coneguts
com a pac mòbil. També per aquest motiu el pressupost del 061
central d’emergències i centre regulador augmenta el 2008 fins
als 10,6 milions d’euros. És a dir, té un creixement del 23% en
relació a l’any anterior. La qual cosa permetrà millorar els
recursos i disminuir el temps de resposta en l’atenció a les
emergències.

Per concloure, no volia deixar d’esmentar l’aposta que feim
per millorar el nostre nivell tecnològic, especialment pel que fa
a sistemes d’informació. El desenvolupament de la història de
salut electrònica ens permetrà l’atenció dels pacients amb les
millors garanties, augmentat de manera considerable la
seguretat, independentment del lloc de residència i del punt
assistencial de la xarxa pública on es rebi l’atenció sanitària, a
la vegada que ens permetran reduir el nombre de proves
duplicades.

El projecte que en les seves fases preveu que el pacient hi
pugui accedir es desenvoluparà al llarg de 3 anys, amb un cost
de 9 milions d’euros. Aquesta inversió té com a fites
específiques un gestor corporatiu de peticions, la integració de
guies mèdiques, la gestió de patologies, suport a la inspecció,
suport a la declaració de malalties obligatòries, consentiment
informat, darreres voluntats, suport a l’atenció domiciliària,
etcètera.

En relació a la recepta electrònica que ja està implantada a
Eivissa amb un notable èxit, té una previsió d’implantació
gradual a tota la comunitat autònoma, que esperam que sigui
completa a Mallorca i a Menorca l’any 2008. Connectant
aquesta amb una xarxa d’alertes que ens permetrà augmentar la
rapidesa en la detecció d’efectes adversos del medicament. Al
llarg dels tres propers exercicis pressupostaris, dedicarem una
xifra propera als 3 milions d’euros per fer-ho possible, amb un
cost més suportable que d’altres similars que s’estan iniciant a
diverses comunitats autònomes.

En el mateix apartat dels sistemes d’informació, per fi
abordarem la informatització de l’Hospital Universitari de Son
Dureta. L’any 2008 començarà l’extensió del sistema
d’informació clínica per tot l’hospital, el que permetrà la gestió
de repeticions clíniques, informes d’alta, seguiment de cursos

clínics i la digitalització de la imatge. Fins l’obertura del nou
Son Espases l’ib-salut dedicarà 1 milió d’euros anuals a aquest
projecte. També GESMA iniciarà l’esperada informatització,
amb aplicatius sociosanitaris i propis de les històries clíniques
de salut mental.

Quant al servei central de l’ib-salut i de les gerències, està
previst dur endavant la implementació del sistema de recursos
humans. Es preveu una dotació de 500.000 euros per a diversos
projectes en telemedicina, com són un de telecardiologia, un de
telecografia, un de telepresó, pioner a Espanya, amb el qual els
metges de la Presó de Palma podran accedir a les històries
clíniques dels pacients que en un moment determinats estiguin
presos a la Presó de Palma. I també diversos sistemes de
teleassistència.

Finalment, començarem a treballar aquest 2008 en la idea
d’un contact center de salut, des del qual no sols es pugui
obtenir hora, sinó que es pugui convertir en un vertader portal
d’entrada al sistema sanitari. Per a aquest primer any es preveu
una partida de 100.000 euros.

Fins aquí el que he fet és mostrar les nostres prioritats per
a l’any 2008 i que s’han traduït en la presentació d’aquest
pressupost. La tasca de la Conselleria de Salut tots vostès saben
que és molt extensa i que donaria varies hores per parlar d’ella
i encara a hores d’ara no hauríem acabat. Per això hem defugit
d’explicar aspectes com la pròpia gestió assistencial o la gestió
de les llistes d’espera que consideram la nostra obligació del
dia a dia. Hi ha moltes més coses per fer, que farem, i estic
segur que al llarg de l’any tendrem l’oportunitat de compartir
amb tots vostès. Ara només em queda restar a la seva disposició
per qualsevol pregunta que estimin oportú fer-me.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. Correspon ara suspendre la sessió
per un temps màxim de 45 minuts. Entenc que no fa falta.
Aleshores continuarem.

Per part del Grup Mixt intervenen... Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Gràcies en primer lloc al conseller i
al seu equip per la seva presència i per l’explicació del seu
pressupost. Jo faré un seguit d’observacions generals i després
em centraré en alguns temes d’Eivissa.

Com a qüestió general i després de l’explicació feta pel
conseller, tenim la percepció que efectivament aquests són uns
pressuposts que estan al servei d’una sanitat pública de qualitat
i això queda d’alguna manera demostrat en l’augment del 10%
respecte l’any passat, com en el pes que té aquesta conselleria
dins el pressupost del Govern.
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En segon lloc, això no vol dir, com el mateix conseller ha
ressaltat, que no faci falta més finançament. Aquesta és una
constant que s’ha repetit i es repetirà pràcticament a totes les
compareixences dels consellers. Efectivament, necessitam més
recursos i jo crec que hi ha una exigència que s’ha de fer cap el
Govern perquè es pugui negociar un millor finançament en
relació a l’Estat.

En tercer lloc ens ha agradat sentir l’aposta, esperem que
sigui efectiva, per la bona gestió. Entesa aquesta bona gestió en
el doble sentit de buscar eficiència i qualitat i a ser possible,
amb la consecució del consens de tots els sectors que estan
implicats. 

I passant d’aquestes consideracions generals, em centraria
en el tema d’Eivissa. Vostè sap, ho hem parlant en moltes
ocasions, que efectivament Eivissa té uns problemes concrets
de tipus sanitari: la saturació de l’hospital de Can Misses; els
problemes de la fidelització del personal sanitari; el servei 061;
la ràtio de targetes sanitàries per metge. I ens ha agradat veure
que a les memòries de la seva conselleria es recullen mesures
concretes per tal d’abordar aquests temes. No només això, sinó
que, a més, això va acompanyat de pressupost.

En relació amb les mesures destacaria, les que m’han cridat
més l’atenció, pel que fa a l’atenció especialitzada, aquest
compromís de fer un nou hospital, així com la reforma del bloc
quirúrgic de Can Misses, l’atenció al servei d’urgències,
etcètera.

Pel que fa a l’atenció primària, crec que és encertat
continuar la construcció de centres i la previsió que es fa en
relació amb Vila també pensam que va en la bona direcció.

En següent lloc hi hauria la formació, l’aposta que es fa per
a la formació del personal sanitari, la qual també consideram
rellevant.

I també ens agrada sentir que hi ha una referència concreta
a la millora del servei d’emergència de l’illa d’Eivissa. I a més,
si a això s’hi afegeix que vostè ha parlat d’una pujada del 23%
del pressupost, volem pensar que va en la bona direcció.

Aquestes mesures que hem trobat a les memòries, a més van
acompanyades d’un augment pressupostari que és realment
important. Hem observat que així com l’augment del pressupost
de la seva conselleria és del 10%, en el cas d’Eivissa aquest
augment puja fins al 26,7% en relació amb l’any passat.
Entenem que aquesta conselleria ha estat sensible amb els
problemes, amb el dèficit d’inversions a Eivissa i que això s’ha
traduït en aquestes mesures i en aquest pressupost.

Ja en darrer lloc, voldria fer, no ho sé, tal vegada és que no
m’ha quedat clar, però crec que ha dit vostè que en relació amb
Formentera el pressupost passarà de 3 milions l’any passat a 8
milions aquest any; si és així, perquè no estic segura si ho he
entès bé, crec que també és una raó per felicitar-lo.

Simplement agrair la seva explicació i pensam que des de
les Illes Balears, en general, però des d’Eivissa en particular
podem estar molt satisfets amb aquests pressuposts, els quals
esperam, com sempre, que es puguin dur a terme i es concretin
totes les accions que s’hi recullen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina, Sr. Melià.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
En primer terme, agrair al conseller i als seus alts càrrecs que
l’acompanyen la presència en aquesta compareixença davant
aquesta comissió. En segon terme, manifestar que des del Grup
Parlamentari Unió Mallorquina compartim les línies mestres i
generals que ens ha exposat el conseller i que també
compartim, des del nostre grup, la preocupació per aquesta
mancança de finançament i de capacitat econòmica que
consisteix, per a la Conselleria de Salut, en un problema, però
que va més enllà de la Conselleria de Salut i que és un
problema general del Govern de les Illes Balears.

Consideram molt pertinent que el conseller destaqui, de les
seves paraules així es desprèn, que la competència va venir mal
dotada i per tant que hi ha un esforç en recursos propis per part
del Govern per completar la despesa que ha de fer el Govern de
les Illes Balears per garantir un servei de salut adequat per a la
població de les Illes Balears. Consideram, evidentment, que és
un objectiu millorar aquest finançament, a la Conselleria de
Salut molt especialment, en general, al Govern, i que, per tant,
des del nostre grup el volem animar a aprofundir en aquesta
línia per intentar obtenir resultats adequats, ja que és evident
que el finançament és insuficient i que cal fer un esforç molt
gran i que cal negociar amb Madrid aquests recursos que ens
corresponen, que venguin i que no siguin manllevats dels
nostres pressuposts i de la inversió de l’Estat.

També animar el conseller i el seu departament a negociar
la transferència de l’Institut Social de la Marina. Evidentment,
com a grup nacionalista, volem el màxim autogovern per a les
Illes Balears i per tant que s’aconsegueixen totes les
transferències de les competències que quedin pendents i que
quedin per negociar.

I en definitiva, volem manifestar al conseller que compartim
l’aposta per aquest augment de prestacions, per aquest augment
de recursos humans i professionals en els nostres serveis de
salut; l’aposta per al manteniment de les infraestructures
existents i l’aposta per la construcció de nous hospitals i nous
centres de salut que generalitzin i facin més propera encara les
prestacions sanitàries al conjunt de la població de les Illes
Balears.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula el Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors diputats.
Sr. Conseller, també agrair les dades que ens ha aportat i
l’exhaustivitat, tot i que com vostè apuntava el tema donaria
per vàries compareixences i no acabaríem mai, evidentment és
un percentatge molt important del pressupost de la comunitat,
i el tema de la salut, evidentment, és un tema cabdal per a
tothom. No tot són doblers, també hi ha molts temes que són
d’hàbits, que són de campanyes, que són de prestigi d’una
determinada manera de viure, però no hi ha dubte que els
doblers també són importants.

Una de les qüestions d’aquests hàbits, veia avui un informe
que surt, el treu La Vanguardia, de l’OCRE, supòs que el
coneix, que una de les coses que dificulta aquesta despesa és
l’abús d’anar al metge o, millor dit, l’hàbit d’anar molt més al
metge a l’Estat espanyol que no pas als estats de l’OCRE. Però
l’altre punt que sí aclareix aquest informe, torna a posar de
manifest fins a quin punt hi ha una gran diferència de despesa
entre l’Estat espanyol i la mitjana de l’OCRE en matèria
sanitària. S’ha anat corregint, ha apuntat qualque cosa, vostè
feia una certa defensa de la sanitat del Sr. Zapatero, jo no la
faria tant, com a mínim la matisaria, però en qualsevol cas no
arriba aquí. No arriba aquí perquè si aquestes dades respecte de
l’Estat espanyol no ens satisfan respecte del nivell de riquesa
que ha assolit l’Estat, molt menys encara quan arribam a les
Illes Balears.

Crec que hem de felicitar el Govern i la seva conselleria per
l’esforç que fa addicional respecte dels pressuposts del 2007;
crec que realment aquest percentatge, aquest augment del 10%
demostra que hi ha un interès cert de cara a aquest compromís,
però certament hem de coincidir amb el Sr. Conseller que fins
que no hi hagi un altre finançament, jo diria global, no ja de la
sanitat, sinó de les administracions públiques de les Illes
Balears, farà molt difícil arribar-nos a situar en els percentatges
que en aquest moment nosaltres aspiram.

Per cert, li volia apuntar, si vostè la coneix, la dada del
percentatge sobre el producte interior brut que existeix,
nosaltres és molt bo de fer quin és el percentatge damunt
25.000 milions els 1.200 de la conselleria, però no coneixem o
no som conscients de quina és la despesa privada que hi ha. En
qualsevol cas, la despesa pública continua estant per davall de
la despesa per habitant, ja dic de l’Estat o de l’OCRE, molt per
davall, i per molt que facem aquest esforç és molt difícil amb
els mateixos pressuposts resoldre-ho. Per tant, el primer
compromís és un compromís que vostè no el pot resoldre més
enllà del que ha fet i en aquest cas el felicitam, i és canviar
radicalment aquest sistema de finançament de l’any 2001,
nefast, el qual desgraciadament, en aquest cas, des del Partit
Popular es considerava positiu fins i tot per a la sanitat, i que
crec que s’ha demostrat que no ho és.

En aquest sentit, els reptes que s’afronten, compartim les
prioritats que apunta la conselleria, per tant donam suport a
aquests pressuposts i a aquesta línia que vostè apunta. I en tot
cas, l’esforç addicional que hi poguéssim tenir mai respecte
d’afrontar el temps de consulta, el temps d’espera, tots aquests
equipaments, instalAlacions, la fidelització del personal perquè
no hi hagi tants canvis, molt especialment a determinats tipus
de serveis en els quals la confiança respecte dels professionals
de la medicina és molt important.

Ens ha agradat també qualque, per destacar-ne, qualque
tema que sembla anecdòtic, però ens pareix que el compromís
amb les barreres arquitectòniques, que el compromís amb la
salut mental, fins i tot amb tot el compromís d’Internet, amb la
tasca digital i virtual és molt important; fins i tot crec que
l’usuari hi hauria de poder entrar més, de veure quins nivells
d’espera hi ha en aquell moment, poder, tant en cites com a
saber moltíssima informació o interacció amb l’administració
que encara ho duim endarrera.

També ens ha agradat el compromís d’una millora dins el
control de Consum, especialment en determinats tipus de
productes que en aquest moment arriben amb un allau i que és
important perquè els seus criteris de qualitat no són
homologables als productes europeus, o als productes, en
general, occidentals, i més enllà de respectar la llibertat de
comerç, crec que és bo que Consum hi pari molt esment com en
altres tipus evidentment d’abusos o de temes que a aquests
nivells de manipulació de molts productes i en especial en el
tema de consum personal, realment és molt important tenir-hi
esment.

Per tant, donar suport a la conselleria en aquestes prioritats
que ens ha establert i sobretot animar-lo que facin tot el que
pugui des del Govern perquè realment els números de la sanitat
i els números generals de la despesa pública que pugui garantir
el benestar dels ciutadans de les Illes Balears, pugin amb un
altre sistema de finançament; o que se’ns deixi posar a nosaltres
la fiscalitat i ja la gestionarem, mentre se la quedi l’Estat i
siguin ells els únics que tenguin la capacitat d’establir què és el
que posam i el que no, en tot cas llavors que ens enviïn els
recursos adequats per poder afrontar els nostres compromisos.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista, té la
paraula la Sra. Torres.

LA SRA. TORRES I MARÍ:

Sí, gràcies, Sr. President. En primer lloc, agraïm la
compareixença del Sr. Conseller i de tot el seu equip. Hem de
dir que ens pareixen uns pressuposts molt adequats per dur a
terme les actuacions previstes, tot i havent heretat, com hi ha fet
referència el Sr. Conseller, un deute, un desfasament de
l’anterior legislatura.
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Especialment valoram els increments als quals ha fet
menció dels 109 milions respecte de l’any passat.

I especialment també hem de fer referència a l’esforç i a
l’especial preocupació del Govern de les Illes i del president Sr.
Antich en concret en aquesta matèria que ens afecta
especialment a tots, d’una manera, a més, molt delicada, és una
de les prioritats socials.

I també volem fer referència a la bona aportació a la qual
s’ha fet també referència des del Govern de l’Estat espanyol.

També ens ha paregut molt important la referència al model
de gestió dels recursos i volem destacar les paraules a les quals
ha fet menció el conseller en relació amb un compromís amb la
bona gestió i ha fet ús de la paraula rigor, sostenibilitat i
consens, i el fet de professionalitzar la gestió, ens pareixen
aspectes molt importants i ens pareix molt interessant que
s’hagin prioritzat aquestes qüestions i a més amb aquestes
paraules.

En concret, també ens ha cridat l’atenció el fet que es
visualitzi un augment tan vistós de les inversions i en relació,
per exemple, amb la despesa per càpita; la gent pot visualitzar
que s’ha millorat molt en inversions, tot i que s’ha heretat una
situació bastant precària.

També valoram molt positivament els temes de la política
de gènere; de les partides específiques per cobrir el tema de la
multiculturalitat. També la menció a la millora dels serveis de
comunicació interinsular.

I entrant ja en els temes de salut, valoram més que
positivament el fet de l’augment del pressupost en temes de
personal; s’ha fet referència a noves incorporacions i sobretot
un punt estrella ens pareix el tema de l’augment del pressupost
de l’atenció primària, 20 milions ens pareixen prou doblers, ens
pareix que és un tema en què es veu l’esforç de la seva
conselleria en aquest aspecte tan important, el qual suposarà
augmentar els recursos i millorar les infraestructures, i
incrementar el nombre de metges i metgesses, així com
d’infermers i infermeres. I evidentment això suposarà una
millora en el servei sanitari per a tothom.

En concret, també volem fer referència al positiu que ens
pareix l’increment de plantilla, una plantilla que, com vostè ha
dit, Sr. Conseller, suposa que en un any tendrem un total de
més de 60 metges i infermeres i que suposen més que els
increments que hi va haver entre l’any 2003 i 2007, crec que
això és una cosa a subratllar d’una manera destacada.

I en relació amb infraestructures, i abusant de la meva
condició d’eivissenca, em centraré un poquet en l’illa d’Eivissa,
a la qual ja hi ha fet menció la representant d’Eivissa pel Canvi.
Ens pareix molt interessant, perquè era un dèficit històric de
l’illa d’Eivissa, el tema de les infraestructures sanitàries i el fet
que estiguin pressupostats la creació de quatre centres de salut
a l’illa d’Eivissa; que en el nou Pla d’infraestructures es
prevegi, entre d’altres, el futur centre de sa Colomina, i que,
concretament, en el tema de Can Misses hi hagi un augment de
pressupost respecte de temps passats d’un 15%, ens pareix que

a la gent d’Eivissa ens ha de fer sentir contents que se’ns hagi
tengut en compte en els pressuposts de la seva conselleria.

I quant també que s’hagi acordat amb el Consell d’Eivissa
un increment dels recursos sociosanitaris.

I per últim, respecte del servei 061 ens pareix molt
important el fet que s’augment en un 23% respecte de l’any
anterior el pressupost. En definitiva, ens pareix que les
prioritats són les encertades, que es visualitza molt bé l’esforç
que ha fet la seva conselleria per millorar la situació respecte
de la situació heretada i li donam tot el suport perquè pugui dur
a terme les accions previstes en el seu pressupost.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Torres. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Sr. Conseller, gràcies per assistir a aquesta compareixença,
igualment a tot el seu equip. I bé, des del Grup Parlamentari
Popular crec que no serem tan triomfalistes ni tan optimistes
com ho han estat la resta dels grups polítics i sobretot el que no
farem serà permanentment comparar el que s’ha fet els quatre
darrers anys i el que està previst fer-se els pròxims quatre anys,
més que res perquè està previst, hem de veure què passa i
perquè estic convençuda, com he dit altres vegades, que als
ciutadans els és igual que comparem si un govern del Partit
Popular va fer una cosa o la va fer un altre. Jo crec que es va
fer una gestió bastant positiva per part del Govern del Partit
Popular, però el que sí esper i confiï és que tots els projectes
que ens va presentar l’altre dia i que avui ha reiterat, doncs que
efectivament vegin la llum, perquè creim que són projectes
interessants i d’entrada, sincerament, vull felicitar el conseller,
pot parèixer rar que el grup parlamentari de l’oposició feliciti
el conseller a una compareixença de pressuposts, però la veritat
és que el vull felicitar perquè aquests pressuposts presentats al
Parlament reflecteixen una política sanitària continuista de la
política sanitària d’un govern del Partit Popular.

Per dir-ho de qualque manera ilAlustrativa, la veritat és que
aquests pressuposts continuen a peus junts la política sanitària
que va dur endavant el govern del Partit Popular: la construcció
de Son Espases; la política de concerts amb les entitats
privades, la qual tal vegada per altres grups i per vostè mateix
no s’ha ressaltat, però crec que sí que és interessant i en
parlarem; l’estratègia de salut mental, de la qual estic contenta
que, bé, vaig quedar preocupada perquè a la darrera
compareixença vostè va dir que la canviaria i faria un pla, però
he vist que a la memòria continua el desenvolupament
d’aquesta estratègia; l’execució del Pla d’infraestructures en
atenció primària; les noves tecnologies; la recepta electrònica;
els programes europeus, etcètera. 
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Per tant, des d’aquest punt de vista sincerament crec que és
de justícia doncs felicitar-lo i ressaltar que, com sempre s’ha dit
o almenys  ha dit aquesta diputada, crec que en sanitat o en
salut hi ha molt poca diferència quant a les polítiques per part
dels distints partits polítics.

No obstant, sí que m’agradaria fer qualque apunt o qualque
consideració, reflexió, fins i tot qualque pregunta. Perquè, per
una banda, crec que, tot i que vostè, estic convençuda, té molt
bona voluntat i té la voluntat de tenir aquesta política
continuista, sí que he detectat i de lamentar que la sanitat no
sigui prioritària, com han dit altres grups polítics, per al
president d’aquesta comunitat autònoma, el Sr. Antich; és ver
que hi ha una mancança de finançament, però no ho oblidem,
hi ha una mancança important de finançament a causa del
creixement poblacional extraordinari que ha tengut la nostra
comunitat autònoma i que està contemplat a la Llei de
finançament, però que no es va voler reconèixer a la passada
legislatura i per tant hi va haver un increment de finançament,
però no el suficient ni el just corresponent a l’increment de
població, el qual va ser un 25%, el major de tota Espanya.

Però sí dir que el president Antich no prioritza la sanitat
pública, tot i que hi ha bona voluntat per part del conseller, és
una evidència per diversos motius: és un pressupost que neix
deficitari, el seu increment, l’increment del pressupost de
sanitat, prop d’un 10%, és molt per baix de la mitjana de
creixement de la resta de departaments, que és a un poc més del
165. I a més he calculat que vostè podrà disposar d’uns 100
milions d’euros més per gestionar tots els projectes dins el
servei de salut i crec que no són suficients. I m’explicaré: neix
deficitari perquè si vostè repeteix i repeteix que té un deute de
250 milions, bé, doncs, entenc que el pressupost no hauria de
ser de 1.194, crec que ha dit, sinó que hauria de ser 1.310
milions d’euros, vull dir que qualque cosa falla d’entrada; no sé
si és perquè les xifres s’han fet una mica sense molta
credibilitat, perquè no hi ha una auditoria externa que les avali,
però per suposat neix bastant deficitari. A vostè no li basten, si
vostè diu que hi ha 250 milions de dèficit, sumats al pressupost
de l’any passat encara li queden un parell llarg de milions
d’euros.

Per una altra banda, també, com li deia, és molt per davall
de la mitjana de la resta de departaments, perquè té un 10%
quan la mitjana és un 16%. I amb un creixement de 100 milions
en el servei de salut, dic 100 milions i no 109 milions, com
pareix que hi ha, perquè hi ha una cosa molt senzilla: el capítol
1, d’entrada ha de créixer un 2%, perquè és el creixement de
l’IPC en el capítol 1 en els sous de tots els professionals, per
tant parlam de 100 milions més. I vostè amb aquests doblers
doncs ha dit que posaria en marxa i aconseguiria projectes
realment importants: el nou centre de salut, l’inici de la
construcció de l’hospital d’Eivissa, contractació de nous
professionals, consolidar l’obertura de l’hospital d’Inca i Mateu
Orfila de Menorca, la carrera professional, desenvolupament
professional, mantenir les inversions a l’hospital de referència,
estendre el càncer de mama als 69 anys, la qual cosa em pareix,
la veritat, una gran mesura, la unitat de mama a l’hospital de
Son Dureta, la cambra hiperbàrica que va dir l’altre dia en el
Parlament a Menorca, la vacuna del papilAloma, etcètera.

Per tant, crec que són uns pressuposts deficitaris, però bé,
en qualsevol cas, en aquest sentit, jo el vull animar, com a
política continuista tendrà el nostre suport, però ha de quedar
clar que podent dedicar més doblers al pressupost de sanitat,
doncs la veritat és que el president Antich s’ha quedat curt, o
vostè, conseller, no l’ha sabut negociar, de tal manera que
pogués tenir el suficient per dur endavant tots aquests projectes.
Hi ha una dada molt important, el pes del pressupost de salut en
el 2007, que és el darrer any, però també crec que s’acomplien
els quatre anys anteriors, sobre el pressupost total de la
comunitat era d’un 37,5%, en canvi el pes dels pressuposts del
2008 de la Conselleria de Salut sobre el pressupost global de la
comunitat crec que està en un 36% i busques, és a dir, hem
perdut quasi 2 punts de pes de salut sobre el pressupost global
de la comunitat. I jo crec que és un retrocés, sincerament, i
demostra que efectivament no hi ha un impuls de la sanitat
pública.

Per una altra banda, sobre les infraestructures el vull
felicitar per la continuïtat, ja hem quedat que estàvem d’acord
a continuar Son Espases. I li volia demanar on estava
pressupostat l’hospital d’Eivissa, perquè ens comentaven, jo no
sé si és un rumor, perquè sempre n’hi ha molts de rumors, però
sí que ens deien que tenien intenció de dur-lo endavant amb un
model tipus Son Dureta o Son Espases; és a dir, amb un model
de concessió. I com que no he trobat la partida, encara que
vostè tal vegada me la pot indicar, doncs sí que seria una
pregunta d’interès.

Les inversions de l’hospital de Son Dureta actual, que era
una de les altres preguntes que li volia fer, veig que són prop de
2 milions d’euros. No es passa conseller, m’estranya perquè
vostè va criticar molt la legislatura passada i hi va haver 6
milions d’euros d’inversió. Però en qualsevol cas, crec que
seria interessant que també ho pogués especificar un poquet
més.

Respecte dels concerts, perquè sé que no tenc molt de
temps, no sé quin temps em falta, però sí dir-li que vostès tenen
una doble moral, és a dir, i que consti que el felicit per dur
endavant aquesta política de concerts, perquè és l’adequada; és
a dir, a la nostra comunitat, amb un 35% de doble assegurança,
no podem, és una obligació colAlaborar amb la sanitat privada.
Però mentre va ser un motiu de crítica important, perquè un
govern del Partit Popular ho feia per tal de reduir la llista
d’espera i millorar l’atenció a l’usuari, avui ens trobam que
deixen oberta la partida de concerts, la qual cosa vol dir que
incrementaran aquesta partida, contractes amb entitats
sanitàries privades. I a més és curiós, perquè resulta que mentre
a Eivissa creix el concert amb la Policlínica del Rosario, en
canvi els concerts amb les entitats sense ànim de lucre, com són
Sant Joan de Déu i la Creu Roja, doncs decreixen d’una manera
molt considerable, a Sant Joan de Déu més d’un 40%. Per tant,
crec que hi ha una doble moral, però que en qualsevol cas, bé,
està bé que es rectifiqui a temps, perquè crec que és important
sobretot, o entre d’altres, per mantenir dades de llista d’espera;
que, per cert, Sr. Conseller, m’agradaria que vostè digués,
perquè no ho ha dit, quin pressupost destina precisament al
compliment del Decret de garantia de demores perquè cap
ciutadà esperi més de sis mesos per a una intervenció o dos
mesos per a una consulta o una prova diagnòstica.
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Atenció primària sí que ja m’ha deixat una mica
descolAlocada, conseller, perquè jo record que vostè deia que
era una situació apocalíptica, que el govern del Partit Popular
havia abandonat l’atenció primària i que una de les mesures que
s’havien de dur endavant -vostè mateix ho deia des de
l’oposició i ho va repetir com a mesura estrella quan va arribar
a la conselleria- era pujar el pressupost d’atenció primària, i va
prometre créixer fins a un 16% en el pressupost del 2008. Creix
un 12,9%, l’any passat va créixer un 12,6%, per tant no hi ha
un canvi de política. Sr. Conseller, li agrairia que abans de fer
un anunci doncs s’ho pensàs i miràs el que té, perquè comença
a ser massa freqüent que vostè faci anuncis que després resulta
que no s’acompleixen. No és perquè m’ho faci a mi com a
diputada o a aquest Parlament, és perquè crec que es genera
una confiança entre els professionals i els ciutadans que no
acomplir-se doncs és negatiu perquè va en detriment de la
nostra salut.

Veig que el defensor de l’usuari baixa.

Salut pública incrementa molt poquet respecte dels altres i
també em preocupa perquè veig que hi ha poca potenciació dels
plans de drogues. També crec que és difícil dur endavant una
millora del programa de detecció precoç del càncer de mama
sense un impuls important, però en qualsevol cas vostè m’ho
explicarà.

Son Espases, li he de torna repetir, vostè va dir aquí fa poc
temps que no costava res l’aturada provisional de dos mesos i
resulta que després el conseller de Presidència, el Sr.
Moragues, ens diu que una enquesta ha costat 24.000 euros. O
no costa res o costa qualque cosa, com a mínim 24.000 euros,
m’agradaria que tornàs a repetir efectivament si vostè manté
encara que no costa res.

I vaig acabant, Sr. President, tot d’una, simplement amb
dues qüestions més: una relativa als ingressos, respecte del
PADI, l’atenció bucodental dels infants, m’ha paregut entendre
que de l’Estat, que el Sr. Rodríguez Zapatero que ha dit que
finançaria aquesta prestació a les comunitats, el qual nosaltres,
entre d’altres, ja havíem posat en marxa; ens enviarà 1 milió
d’euros. Crec que aquesta prestació ens costa més a la nostra
comunitat i m’agradaria que m’ho especificàs.

I una curiositat també, m’agradaria saber quants doblers
destina aquesta conselleria per obrir la quarta planta de Son
Llàtzer, que és un dels punts del pacte de governabilitat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, per contestar.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Sra. Suárez, el primer és agrair les seves paraules.
Evidentment hi ha hagut diverses intervencions que han fet
referència a l’aportació estatal al finançament de la sanitat que,
com ja es podia deduir de les meves pròpies paraules,
coincidirem que té un espai de millora; ens regim per una llei
de l’any 2001 i està en procés de negociació un nou marc del
finançament per a les comunitats autònomes que nosaltres
esperam que es reconeguin d’una manera més fidel les nostres
necessitats i les nostres peculiaritats.

Evidentment, vostè també ha parlat d’Eivissa, ja hem fet
palès diverses vegades el nostre compromís amb un nou
hospital. Ja hem comentat, tant avui aquí com en el Parlament,
una mica el cronograma que nosaltres pensam dur. També
tenim el compromís de la finalització de quatre centres de salut.
I com vostè ha reconegut també, estam en un procés de millora
dels recursos humans. Ja vaig dir l’altre dia a la Comissió de
Salut que en temes de recursos humans estam en una situació
molt dolenta a tot l’Estat espanyol, però que a les nostres illes,
a més, s’hi afegeixen temes com la insularitat, illes petites,
incomunicació professional que dificulten moltes vegades
trobar i fidelitzar els professionals.

Ha entès bé en relació amb l’hospital de Formentera, que es
passa a un pressupost de 8,1 milions quan a l’any 2007 hi havia
aproximadament 3 milions.

Sr. Melià, moltes gràcies també per les seves paraules i per
les paraules que dirigeix cap al Govern de l’esforç que fa tant
en dotació pressupostària com en accions i objectius. Jo vull
aprofitar per remarcar que el Govern de les Illes Balears fa una
aportació de 234 milions enguany suplementària a l’aportació
estatal, que representa un 17% que és superior al 13% de l’any
passat. Evidentment li agraesc també les paraules que ha tengut
cap a accions i objectius que nosaltres ens marcam i,
evidentment, com li deia a la Sra. Suárez, compartim aquestes
paraules en relació amb la millora de finançament.

Respecte del Sr. Alorda, agrair-li també les seves paraules,
vostè ha introduït un parell de conceptes que jo crec que són
molt importants, que són els que vostè ha anomenat, l’ús que fa
el conjunt de ciutadans del Servei de Salut en general, tant de
medicaments com de prestació de serveis, crec que són
paraules raonables que van molt lligades a la sostenibilitat del
sistema sanitari. Vostè comentava el percentatge de PIB, en
aquests moments a la comunitat autònoma estam situats
respecte de quasi un 5%, evidentment la mitjana dels països de
l’OCRE és superior, i la privada arriba a un 6,5 a Balears.

També ha comentat una sèrie d’objectius que nosaltres hem
incorporat perquè consideram que són necessitats dels nostres
ciutadans en aquests moments, com són aspectes que vostè
anomenava, per una banda, aspectes de consum, ha parlat del
consum de productes que vénen de països del sud-est asiàtic, i
també ha comentat la compra de productes a través d’Internet,
que són dues accions importants que la Direcció General de
Consum ha estimat oportú plantejar amb pressuposts ja dins
l’any vinent.
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També ha comentat la importància que tenen els sistemes
d’informació, parlant d’Internet, en aquest cas, en la utilització
que fa el ciutadà dels serveis de salut. Per això jo comentava
una primera iniciativa d’un futur contact center que el que
intenta que a més el call center que avui dóna bàsicament cita
prèvia, que realment això es pugui convertir en un portal
d’entrada dels ciutadans cap al sistema sanitari perquè puguin
tenir en el futur facilitat a més a més de la cita prèvia per a
obtenció de cites, segones opinions, circuits, etc.

Vull agrair també a la Sra. Torres les seves paraules, en
aspectes que vostè ha dit, en conceptes que nosaltres volem
incorporar a la nostra gestió, en temes de gestió, rigor,
eficiència, etc. És veritat, i vostè també ho ha dit, que nosaltres,
a més dels objectius que ens puguem plantejar, volem fer
esforços clars i volem assumir compromisos en temes com són
augmentar recursos humans, jo ja n’he comentat alguns,
recursos en el que són infraestructures sanitàries, i vostè
comentava les d’Eivissa, i també el que són recursos perquè el
conjunt de professionals puguin dur endavant la seva tasca.

Després s’ha fixat en el tema de l’illa d’Eivissa que, com
molt bé ha dit, nosaltres partim d’unes xifres en relació, per
exemple, amb atenció primària de persones assistides per metge
de família pitjors de la mitjana que té el conjunt de les illes,
acabarem la legislatura pràcticament renovant el conjunt de
centres de salut i, evidentment, assumim per a l’any 2008 un
compromís d’un augment d’un 15% del pressupost per a
l’Hospital de Can Misses, que jo també ja he anomenat una
sèrie de millores que es plantejaran i a la vegada vostè ha
recollit el tema de l’augment d’inversions amb el 061 que
també es veurà reflectit a l’illa d’Eivissa.

En relació amb els comentaris que ha fet la diputada
Castillo, jo només he donat qualque xifra, crec que és important
sempre saber d’on venim, de vegades és necessari fer
comparacions i més quan aprofita vostè per felicitar, però a la
vegada diu que nosaltres farem el mateix. Crec que he donat
exemples al llarg del meu discurs d’elements suficients per
veure que, com a mínim amb determinades coses, no farem
exactament el mateix, eh?

Evidentment, entenc que com a tasca de govern hi ha un
àmbit de responsabilitat on projectes que una anterior
administració deixa damunt la taula o que ja ha iniciat, que
quan tenguin elements positius per al conjunt de ciutadans, el
Govern amb la seva responsabilitat per al bé del conjunt de
ciutadans els tiri endavant. Podem parlar, si vol,
d’infraestructures, però crec que no seria responsable per part
d’aquesta conselleria i d’aquest conseller, centres de salut que
estan en marxa, que ara els donem marxa enrera. Entenc que hi
ha una part de responsabilitat de la conselleria i d’aquest
conseller d’avaluar els projectes que s’han deixat i tots els que
es considerin bons per als ciutadans, engegar-los, continuar-los
i, evidentment en aspectes amb què puguem no estar d’acord,
introduir les millores, les diferències que estimem oportunes de
fer.

Ha comentat en relació amb el pressupost que el Sr. Antich
no prioritza la sanitat pública, jo crec que hem donat exemples
durant el meu discurs d’elements que introduïm en aquest
pressupost, no tornaré a repetir els augments, per exemple en
recursos humans, en atenció primària; vostè vol comparar un
augment de la conselleria que té més pressupost de la comunitat
autònoma percentualment respecte d’altres conselleries, i em
permetrà que li digui que no hem de parlar només de
percentatges sinó que hem de parlar de quantitats absolutes de
doblers. Nosaltres augmentam 109 milions d’euros, és una
quantitat apreciable, però no ho podem comparar amb
percentatges mitjans d’altres conselleries que tenen
pressuposts, tal vegada, de 50 milions o de 100 milions que
més fàcilment podem augmentar percentualment aquest nivell.
Per tant, crec que és una comparació que no és del tot correcta,
crec que el que s’han de comparar són quantitats absolutes.

Vostè m’ha parlat de Can Misses. A Can Misses hem
establert, ja ho he dit abans, un augment de pressupost de 15
milions d’euros, hem comentat una sèrie d’accions que durem
endavant i, evidentment, tenim una partida pressupostària als
serveis de salut per a aquesta primera fase que ens plantejam
l’any que ve en relació amb el nou hospital a Can Misses. Com
es finançarà és objecte de discussió que tendrem en dates
properes i que, evidentment, haurà d’estar pressupostat a partir
de l’any 2009.

Ha comentat després també el tema de concerts amb
privades, i jo li torn a fer el mateix raonament que m’ha sentit
comentar en relació amb la privada, nosaltres tenim una realitat
en què un percentatge dels nostres ciutadans tria voluntàriament
poder rebre atenció a través del que es denomina medicina
privada, i a la nostra Llei de salut està recollit com hem de
contemplar des de la Conselleria de Salut el tema de la
medicina privada. És una part de la medicina que es fa a la
nostra comunitat i és complementària a la medicina pública.
Nosaltres hem arribat a la conselleria, hem trobat un ampli
ventall de concerts, treballam en la modificació de determinats
convenis o concerts, com pot ser el de l’Hospital Sant Joan de
Déu que finalitza l’any que ve i, per tant, nosaltres continuarem
fent l’ús que sigui necessari de la medicina privada com a
complementària de la pública. I, com ja he dit en altres
ocasions, això no implica que la medicina pública renunciï a
res, i m’ha sentit a mi comentar més d’una vegada l’exemple de
la cirurgia cardíaca, la cirurgia cardíaca a les Illes Balears es va
estar fent a una clínica privada i a un moment determinat la
Conselleria de Salut va decidir que la incorporava dins la seva
cartera de serveis, aquest és l’exemple que nosaltres hem de
seguir, si nosaltres feim inversions importants en equipaments,
en tecnologia, en cartera de serveis, haurem d’anar adequant la
utilització, el convertir aquest projecte en servei de salut, amb
la medicina privada, i això és el que anirem fent. A més a més,
hem transmès ja a les clíniques privades en forma de la seva
patronal i amb més d’un dels empresaris que lideren aquests
projectes.
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Ha dit també que volia saber quina quantitat teníem
disposada al pressupost per al tema del compliment del Decret
de garanties de llistes d’espera. La quantitat que nosaltres tenim
pressupostada és la mateixa que vostè tenia l’any passat, que si
no vaig equivocat era de 3 milions d’euros.

També ha comentat una sèrie d’elements o d’aspectes
diferents, com és per exemple el tema d’atenció primària. En
aquest tema també li he donat elements per considerar punts de
partida de millora de personal, li he comentat el que nosaltres
pensam augmentar en recursos humans amb un any i mig, i és
ver, he recordar l’augment de recursos humans que havia tengut
atenció primària de les Illes Balears en el temps que vostè ha
estat responsable de la Conselleria de Salut, i crec que les xifres
no admeten comparació. Aquesta és la realitat que vostè ha
deixat, i l’objectiu i el compromís que nosaltres ens marcam.

Evidentment nosaltres farem una inversió en
infraestructures en centres de salut, una part heretada i una part
nova, però que també implica un augment respecte del que
s’havia fet en anys anteriors, però no tengui cap dubte que
nosaltres tenim quatre anys per desenvolupar el nostre
programa, el nostre objectiu, i jo preferesc tenir un augment
d’un 10 o un 10,5 durant cadascun d’aquests quatre anys, que
no augments com ha tengut vostè de quantitats molt més
inferiors en algun dels seus anys.

Crec que l’aposta que es fa d’inversió en salut pública és
una xifra raonable, crec que és un àmbit en el qual haurem
d’intentar millorar any a any i que, per tant, també aquí va el
nostre compromís d’ampliar aquestes partides en anys futurs.

Ha comentat vostè el tema del nou Hospital de Son Espases,
jo ja li vaig contestar oportunament, aquesta partida que vostè
comentava de la Conselleria de Presidència no surt de la
Conselleria de Salut, per tant el publicat que va contestar el Sr.
Moragues, conseller de Presidència, és cert, però no és una
partida que surt de la Conselleria de Salut.

Ja li vaig dir que a Son Espases, les modificacions que
nosaltres introduïm en el projecte es veuran reflectides en el
finançament global de la construcció de l’hospital i en el
moment en què estiguin aclarides, no passi pena que tots vostès
ho sabran.

Crec que ha fet un comentari respecte del que ens costarà
l’any que ve el PADI, el PADI té un pressupost per a l’any que
ve d’aproximadament un milió d’euros i el que hem aconseguit
és que obtendrem un finançament d’aproximadament el 50% en
fons que provendran del Ministeri de Sanitat i que, per tant,
tendrà per a nosaltres un cost d’aproximadament 500.000
euros.

Ha fet un comentari també respecte de quan estarà oberta la
quarta planta de Son Llàtzer. Nosaltres el que li podem dir és
que en aquests moments manca només aproximadament posar
operatius uns 30 llits a l’Hospital Son Llàtzer, perquè s’han
produït una sèrie de canvis dins l’hospital, com per exemple el
que era la unitat de curta estada, que es converteix en aquests
moments en una nova zona d’urgències per pediatria i hospital
de dia, ha passat ja a una planta i, per tant, produïm una sèrie
de canvis organitzatius dins l’àrea d’hospitalització i en aquests

moments només resten per obrir aproximadament uns 30 llits,
que és una quarta part del que és la quarta planta de Son
Llàtzer.

No sé si m’he deixat alguna cosa per contestar, però a
continuació ho podria fer.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller. En torn de rèplica, intervencions?
Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sr. President. Només una precisió, com que
compartim i mantenc les prioritats que ha establert el conseller
no hi debatré, però com que fins i tot s’ha apuntat que hi havia
una anàlisi triomfalista respecte de tots els grups, jo voldria
precisar que el meu no ho és gens, per si no havia quedat clar
amb la primera precisió, diré que per part del nostre grup la
despesa sanitària pública a les Illes Balears no ens és
satisfactòria. El que passa és que no li podem retreure a vostè
perquè, clar, citant allò d’ultra posse nemo obligatur, i per
Mallorca deim “qui fa tot quan pot no està obligat a més”, per
tant en això li reconeixem que amb la despesa pública que
tenim a les Illes Balears s’ha fet l’esforç possible, però creim
que la despesa pública especialment a les Illes Balears en
sanitat no ens satisfà. Voldria que quedàs molt clar al Diari de
Sessions i no tenguem cap mena de problema que així quedi
precisat.

També estam preocupats, ho comprenem, que aquest
desfasament que plantejava la Sra. Castillo de despesa real feta
que no és pressupostada, creim que hi haurà hagut una precisió,
un surar, una mala pràctica comptable i política que hi havia a
les Illes Balears, però som conscients que per ventura també és
complicat mantenir-ho, perquè les necessitats són moltes i en
realitat els recursos són molt limitats. En això sí que també
volia expressar una mena de tristesa que ja és històrica de molt
d’any, de veure que es vulgui negar des de les Illes Balears el
problema del finançament i que s’atribueixi d’alguna manera
conjuntures de govern amb l’Estat, crec que no farem res com
a país fins que tots els partits polítics i especialment el PP i el
PSOE en aquest sentit, no vegin que és el sistema mateix el que
és injust amb les Illes Balears i unim les forces, però d’una
manera decidida, clara i sense cap mena de mania per dur-les
a terme.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Això era el que volia precisar, Sr. President. Li agraesc que
m’hagi donat la paraula. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, president. Sr. Conseller, no és un pecat fer
el mateix que el Partit Popular, quan una cosa està ben feta, no
sé, dic jo que almenys es pot reconèixer, jo l’he felicitat perquè
les polítiques sanitàries són continuistes, tal vegada li sap greu,
però és que ho són, perquè hi ha pocs projectes, hi ha el
finançament de la píndola i la viagra, que no hi eren, és ver,
com a estratègies polítiques al govern del Partit Popular, però
la resta són projectes que no em són desconeguts. Per tant, no
s’ofengui, perquè no l’he volgut ofendre, tot el contrari, jo
entenc que és un motiu de satisfacció, no per a aquesta
diputada, repetesc, sinó per als ciutadans de les Illes Balears.
Però no entenc per què l’ha ofès, m’agradaria que ens digués
quina part és la que no li agrada, la de Son Espases, el Pla
d’infraestructures, les noves tecnologies, la política de concerts
amb entitats privades, ...

No seré jo que el criticaré amb aquest discurs, Sr.
Conseller, de ver, jo som una convençuda, aquesta diputada
està convençuda que a les Illes Balears la sanitat pública i la
privada han de colAlaborar, però és que aquest discurs ha
canviat en paraules seves, quan vostè era a l’oposició
criminalitzava el Partit Popular per dur una política de
concertació amb entitats privades, i els seus socis de govern,
basta fer una lectura dels diaris de sessions, per veure el que
deien, que es privatitzava la sanitat de la comunitat autònoma
per fer el que vostè està duent a aquest pressupost. JO el felicit
perquè crec que ha estat valent i que ho ha de fer, però no ho
hem de fer d’amagat, és a dir quan es fa, es fa, i amb la cara
ben alta i, per tant, jo celebr que vostè hagi canviat el discurs
i que ho puguem saber clarament.

3 milions per a llistes d’espera, sembla que també li sabia
greu dir-ho, segurament no per a aquesta diputada, sinó per la
resta dels grups polítics, ara, en llista d’espera sí que li
demanaria o li faria un preg, i és que duim cinc mesos sense
informació de llista d’espera a la comunitat autònoma, hi ha
obscurantisme en llista d’espera, es penjaven cada tres mesos
de la pàgina web i ara s’han deixat de penjar i no es contesten
preguntes parlamentàries, per tranquilAlitat dels ciutadans ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Castillo, s’ha de cenyir al debat dels pressupost, no
entri en les valoracions ...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sr. President, em sembla que estic cenyida al debat de
pressuposts perquè la llista d’espera és una de les inquietuds
més importants dels ciutadans de les Illes Balears ...

EL SR. PRESIDENT:

Em referia al tema de ...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

... i he respost a una pregunta que li he fet i el conseller ha
contestat, per tant fins i tot el mateix conseller ha entès que era
objecte d’aquest debat.

En qualsevol cas, i sembla que sap greu parlar de llista
d’espera, però en qualsevol cas m’agradaria tenir aquestes
dades perquè crec que per als ciutadans és important mantenir
els nivells que ens situaven al segon lloc de tota Espanya i no
en paraules d’aquesta diputada, sinó del mateix Ministeri de
Sanitat.

En atenció primària, Sr. Conseller, jo no neg la seva bona
voluntat, estic convençuda de la seva bona voluntat, l’únic que
dic és que em preocupa que amb aquest pressupost no ho
puguem dur endavant.

Ha deixat sense explicar-me per què no ha demanat els 250
milions de més que vostè diu que té de dèficit, no ho dic jo, no
ho diu aquesta diputada, crec que és falsa aquesta dada,
totalment, sobretot quan el conseller Manera va dir que el
dèficit era de 150 milions, però, en qualsevol cas, no entenc
com vostè no ha demanat aquest increment en el seu pressupost
i també em sembla greu que a dia d’avui no em pugui contestar
quin model de finançament tendrà l’hospital d’Eivissa.

I ja per acabar, Sr. Conseller, no s’ofengui, de ver que la
meva intervenció sempre serà en benefici de la salut dels
ciutadans, no intentaré guanyar ni com a diputada, ni com a
partit polític, ni faré que vostè deixi de guanyar com a
conseller, com a persona, com a partit polític, crec que al final
la sanitat o la salut dels ciutadans està per damunt de tots i de
qualsevol interès polític. 

A pesar que vostè va dir que no s’havia de fer la reforma de
Son Espases i al final ha fet Son Espases; a pesar que vostè va
dir que s’havia de regular l’alcohol i al final no ho farà; a pesar
que vostè va dir que s’havia d’obrir la quarta planta de Son
Llàtzer, no tenc temps, però aquí tenc les declaracions del
gerent on diu que està oberta la quarta planta, perquè està
oberta, i era una falsedat més, a pesar que vostè deia que
s’havia fet un abandonament de l’atenció primària i els
pressuposts són també continuistes en atenció primària, aquesta
diputada li donarà suport, i el Grup Parlamentari Popular li
donarà suport, perquè sabem que és difícil i que en el fons
vostè té bona voluntat, ara no ens ho posi difícil, no ens ho posi
difícil perquè no vengui amb actituds d’ofendre’s, de dir que la
Conselleria de Salut no havia pressupostat res per a l’aturada de
Son Espases, però la Conselleria de Presidència, sí, jo entenc
que és un govern i que, per tant, vostè respon com a govern, no
només com a conseller de Salut; no continuï queixant-se i
mirant cap enrera mentre la seva agenda està farcida
d’inauguracions de projectes enllestits de la legislatura passada,
... 

Per tant, Sr. Conseller, de ver, tendrà el suport del Grup
Parlamentari Popular, però una mica més de colAlaboració, una
mica més de transparència creim que seria important de cara als
ciutadans, que la pogués oferir la Conselleria de Salut, i a pesar
de tot això, a pesar de totes aquestes contradiccions, de ver que
el Grup Parlamentari Popular serà al seu costat i confiarem en
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la gestió de la Conselleria de Salut, perquè en el fons jo crec -i
acab ja amb una petita broma, si m’ho permet- que a vostè li ha
passat igual que li va passar a Sant Pau quan anava de camí a
Damasc, que va caure del cavall i es va convertir; vostè ha
arribat a la conselleria i s’ha convertit, tot el que es deia per
part de l’oposició, del Partit Socialista, resulta que ara és tot el
contrari, benvinguda sigui aquesta rectificació, però, en
qualsevol cas, li repetesc que des del Grup Parlamentari
Popular, des del control de l’oposició li donarem suport perquè
sabem que és complicat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT I CONSUM (Vicenç
Thomàs i Mulet):

Moltes gràcies. Jo, Sra. Castillo, no m’ofenc, escolt amb
molt d’interès el que vostè em diu i hi ha coses que em podran
agradar més o menys, però no m’he sentit ofès en cap moment,
el que consider és que el que jo dic i vostè diu són les coses que
nosaltres pensam que hem de traslladar en aquesta sala, no tenc
en cap moment la sensació que hagi vostè utilitzat el terme de
criminalitzar els concerts amb la privada, vostè pot recollir els
meus comentaris i jo no he criminalitzat en cap moment la
medicina privada, l’únic que sempre he dit és que tenim un
marc legal per la llei nostra, tenim una realitat i, per tant, hem
d’utilitzar aquesta medicina privada quan sigui necessari per
complementar la pública.

Ha comentat el tema de les llistes d’espera i jo li he donat
la xifra quan vostè m’ho ha demanat, no estic amagant res, és
la mateixa que vostè tenia pressupostada abans i, a més, li diré
que hem mantengut les mateixes persones que gestionaven el
tema de les llistes d’espera i ho comptam igual, sortirà aquesta
publicació, si no ha sortit serà donada a conèixer i,
evidentment, nosaltres estam fent exactament les coses respecte
de les llistes d’espera que ens vàrem trobar quan vostè va
deixar la conselleria. 

És veritat que hem anunciat que volem modificar coses en
relació amb llistes d’espera bàsicament amb determinades
prioritzacions per patologies, però que introdueixen elements
qualitatius i no quantitatius que nosaltres pensam que són una
millora per als ciutadans.

Tema d’atenció primària. Crec que vostè els propers quatre
anys podrà comprovar el que nosaltres farem a atenció primària
i que, evidentment, no podem fer en un any.

Respecte del dèficit que vostè deia dels 250 milions,
evidentment això no ho podem eixugar en un any i haurem de
fer un necessari pla de sanejament per anar disminuint aquesta
xifra any rera any.

Ha volgut posar damunt la taula una sèrie de contradiccions
que jo pugui tenir com a persona, jo estic en representació d’un
partit, d’una programa electoral i d’un pacte de govern; ja va
explicar el nostre president els motius pels quals vàrem

continuar el projecte de l’Hospital de Son Espases, això sí
introduint millores d’implementació de l’edifici, de protecció
del patrimoni i d’ordenació urbanística que, encara que
nosaltres estam introduint millores en el projecte funcional de
l’hospital, introduïm millores, les que puguem, en l’àmbit
d’ordenació territorial.

Ha introduït altres elements respecte d’altres temes que jo
no vull discutir un per un, perquè ha dit coses que no són
coherents ni amb el que diu el programa electoral del Partit
Socialista ni són el que diu el pacte de governabilitat.

També li vull agrair les seves paraules, crec que qui ha
tengut responsabilitat de govern en aquestes illes en un àmbit
com salut, no puc esperar més que un comportament
absolutament responsable i de treballar junts perquè la salut
dels ciutadans sigui la millor possible.

Un comentari. Ha tret l’exemple de Sant Pau, la finestra i
Damasc, jo personalment he tengut oportunitat d’estar en
aquest lloc, he vist la finestra, conec Damasc, no em sent
relacionat amb aquest fet, perquè jo no m’he convertit en res,
jo tenc una línia que crec que és coherent i de vegades tenc la
sensació que vostè confon dues coses, una cosa és la realitat i
una altra és el desig. Jo l’únic que pens és actuar amb
responsabilitat, actuar amb l’equip de govern que
m’acompanya i intentar any rera any, així crec que tots hem
coincidit, en una qüestió bàsica, tots els grups parlamentaris i
jo mateix i també ho han dit altres membres d’aquest govern,
que el principal repte que tenim entre tots és aconseguir una
millora en el finançament de la sanitat perquè puguem donar
una qualitat de prestació de serveis als nostres ciutadans i
ciutadanes, tal com tots entenem que es mereixen.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Conseller.

Una volta acabada l’exposició i el debat del pressupost de
la Conselleria de Salut, només queda agrair la presència del
conseller i dels seus acompanyants, l’equip de la conselleria. 

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.

Gràcies.
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