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LA SRA. PRESIDENTA:

Comencem la sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria
si es produeixen substitucions.

Passem al primer punt, llavors, de l’ordre del dia que
consisteix a les preguntes RGE núm. 2018, 2098 i 2099.

I abans voldria donar la benvinguda al Sr. Conseller i a la
Sra. Maria Rosselló, cap del seu gabinet, i al Sr. Enric Rius,
assessor, que ens acompanyen aquesta tarda.

I.1) Pregunta RGE núm. 2018/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a paralització de l'hospital de referència.

Per formular la pregunta RGE núm. 2018, relativa a la
paralització de l’hospital de referència, té la paraula
l’Honorable Senyora Aina Castillo, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui no esgotaré el meu
termini i per tant directament li demanaré al conseller de Salut
si té l’amabilitat d’explicar-nos quin cost tendrà per als
ciutadans de Balears la paralització provisional de dos mesos
del nou hospital de referència, el qual ara ja finalment sí sabem
que el Govern ha decidit continuar amb la seva execució. I
simplement fer notar que aquesta pregunta es va formular dia
19 de setembre, perquè nosaltres esperàvem, confiàvem, que ja
se sabés, perquè entenem que per prendre una decisió s’ha de
conèixer el seu abast, és a dir, quin cost té aquesta decisió; però
com que a dia d’avui, 24 d’octubre, encara no tenim la
informació, doncs creim que és plenament vigent i que, per
tant, és important per als ciutadans saber quin cost té aquesta
paralització provisional. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té la paraula per
un temps de deu minuts, també.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. És sabut
per tots que hi ha un acord de Govern pel qual es va assumir un
compromís de paralitzar les obres de l’hospital de Son Espases,
per estudiar i avaluar les diverses possibilitats i prendre una
decisió sobre la ubicació futura de l’hospital de referència. Hi
havia un acord de Govern i un compromís amb els ciutadans de
les nostres illes, i això és el que vàrem fer, Sra. Castillo, aturar,
estudiar, avaluar i finalment ho vàrem decidir, i ho vàrem
decidir d’una forma molt diferent de la seva, donant
informació, convidant al diàleg, amb multitud d’entitats i
persones i després vàrem prendre una decisió.

Vostè em demana pel cost de paralització de les obres de
Son Espases i jo li puc dir, a data d’avui, que no hi ha cost.

Vostè va anunciar unes quantitats, les quals no sé d’on va
treure, però li puc assegurar que a data d’avui nosaltres, que
tenim contactes amb l’empresa, no tenim constància d’aquestes
xifres de què vostè parla.

És cert que quan anunciam xifres milionàries ens garantim
titulars en els mitjans de comunicació i això vostè, Sra.
Castillo, ho sap molt bé. Però també és ver que els ciutadans
ens demanen rigor, transparència i serietat en gestió i per això
jo en aquests moments, li repeteix que aquesta paralització
d’obres a Son Espases durant aquests dos mesos, ara per ara, no
té cost.

I per si en parla després, també li puc dir que el cost quant
a qualitat de serveis també és zero, perquè els ciutadans
d’aquestes illes podran disposar d’aquest hospital en els
terminis establerts per a la finalització d’obra.

Bàsicament, el que jo també li vull dir és que aquests dos
mesos de paralització no han incrementat a data d’avui el cost
de l’obra, ni han incrementat solament els terminis d’execució
de la mateixa. En tot cas, si hi ha d’haver canvis en el
pressupost aquests seran deguts a millores que nosaltres
introduirem en el projecte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Presidenta. Bé, recordar-li al Sr. Conseller
que el seu compromís no era paralitzar provisionalment les
obres, el seu compromís era fer la reforma de l’hospital de Son
Dureta, el qual, a més, és un compromís que va assumir vostè
personalment; perquè, encara que hagi passat un temps, no es
pensi que els ciutadans no tenim memòria sinó que sabem ben
cert que vostè era el principal defensor de la reforma i ara,
doncs bé, per aquelles coses que té la vida, ha canviat d’opinió.

També recordar-li que la paralització provisional va
respondre simplement, després ho hem sabut, ho hem vist
clarament, a una campanya de comunicació i a un intent intern
de convèncer els seus socis de Govern, els seus partits
minoritaris, els quals, tot i que no han estat coherents després
amb la seva actuació, fent el que deien que no havien de fer, sí
que almenys han estat coherents amb la seva postura i han
respectat des del principi el que pensaven.

Però, Sr. Conseller, de ver li dic, i vostè ho sap i li vaig dir
des del principi que la meva posició seria constructiva, però
també li he dit que un pacte d’Estat no és un pacte de silenci;
no ens vulgui enganyar, Sr. Conseller, no segueixi enganyant
els ciutadans i molt menys tampoc a nosaltres aquí i sobretot
amb les contradiccions que ara mateix ha fet; vull dir, per una
banda afirma i confirma que el pressupost serà el mateix i el
termini també i, per una altra, ens diu que en tot cas si hi
hagués qualque modificació seria per les millores introduïdes
en el projecte.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 4 / 24 d'octubre del 2007 43

 

Sr. Conseller, hi haurà modificacions, i no pot negar
l’evidència, igual que no la podia negar quan feia oposició que
era millor fer un nou hospital en lloc de la reforma, ara no
continuï fent aquest paper, no continuï negant l’evidència; hi
haurà d’entrada una ampliació de termini, per una raó molt
senzilla, encara que només sigui perquè han introduït
modificacions, segons vostè, en aquest projecte, encara que
només sigui soterrar els pàrquings, hi ha modificació de
projecte, redacció d’aquest projecte modificat i per tant
allargament de termini en l’execució de les obres. I també per
una altra cosa que no és culpa seva, que és la tempestat, la qual
va afectar les obres i que això ja s’ha anunciat que implicarà un
retard en el termini d’execució. Per tant, retard de termini n’hi
haurà, per tant no enganyi, Sr. Conseller.

I quant al cost, vostè ens vol fer creure que l’empresa
adjudicatària d’aquestes obres del nou hospital de referència és
una ONG, perquè clar, seria una ONG si amb modificacions de
projectes no hi ampliació de cost, i seria una ONG si, mantenint
durant dos mesos un lloguer de màquines i d’equipaments i de
grues, els sous dels treballadors que també vostès mateixos els
van dir que no se n’anassin a ca seva perquè no sabien molt bé
exactament el termini de paralització provisional, les despeses
financeres també que pot tenir l’empresa, doncs, si tot això no
ho repercutissin a l’administració contractant lògicament seria
una ONG i no seria una empresa, perquè no ens voldrà fer
creure que aquesta empresa farà aquest hospital amb pèrdues.

Per tant, conseller, crec que el més senzill és tenir una
gestió transparent i ser valent; és a dir, ha tengut un cost,
perquè no es pot negar l’evidència, i el més fàcil, i crec que, a
més, per a vostè seria el millor: sortir amb transparència,
assumir el cost de la decisió de paralització provisional i dir:
ens ha costat tant, no sé si és un milió d’euros o no ho és. No
s’ha negat mai, vostè és la primera vegada que ho nega, per tant
no ho sé jo si és un milió d’euros, això és el que a nosaltres ens
arriba com a informació, un milió d’euros per mes, per tant
serien dos milions d’euros.

Vostès, veig que el Sr. Alorda, bé, s’escandalitza, jo
m’escandalitzaria per altres coses, però no precisament per
això, perquè hi ha un lloguer de grues, un equipament molt car,
els treballadors no se n’han anat a ca seva, han continuat allà i
hi ha uns costs financers per part de l’empresa. Per tant,
sincerament, Sr. Conseller, sigui valent, vull dir, vostès varen
prendre una decisió i per tant han de ser valents, el que passa
és que també han de deixar d’enganyar els ciutadans.

Digui'ns què ens ha costat, digui'ns quin temps es retardaran
les obres i assumeixi aquesta decisió, que és el que ha de fer, en
tot cas, un govern.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té la paraula
també per un temps de cinc minuts.

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

Miri, Sra. Castillo, l’altre dia es va passar vostè parlant que
no volien mirar enrera, jo tampoc no vull mirar enrera en el que
per a vostès ha estat el projecte de Son Espases. Podríem
començar parlant de moltes coses, entre d’altres de quan havien
de començar les obres, però a mi ja això, hi ha un pacte de
govern, el Govern va prendre una decisió i el que hem de fer és
mirar cap endavant. I nosaltres tenim en aquests moments un
projecte per a Son Espases, amb una sèrie de millores, per tal
de convertir-lo amb una infraestructura de futur, moderna, però
que, a més, pugui ser integrada a l’entorn, integrant unes
mesures estructurals, urbanístiques, mediambientals i de
protecció patrimonial que puguin fer compatible l’equipament
sanitari amb valors que té la zona. I bloquejarem una eventual
especulació urbanística.

Això ho hagués pogut fer vostè, però no ho ha fet, ara ho
farem nosaltres, i en això hi ha la gran diferència.

Mesures de millora que vostè no havia previst i nosaltres
farem? Doncs, el soterrament de l’edifici industrial, i deixarem,
és veritat, l’edifici principal hi ha 415 metres, però l’impacte
visual de l’hospital se situarà a aquest nivell, perquè el
soterrament no estava previst.

Escurçar a la meitat els fingers que ajuntaven els ...? Vostè
no ho havia previst, nosaltres ho farem. Soterrar, soterrar? Ho
soterrarem, ho soterrarem, m’és igual, vostè tot això no ho
volia fer, nosaltres ho farem; igual que soterrarem aparcaments,
etcètera.

Igual que les mesures d’ordenació territorial, a vostè això,
ha tengut el seu temps i no li ha preocupat fer-ho, però vostè ha
tengut el seu temps i això no ho ha fet. Nosaltres, ja li hem dit,
volem introduir mesures d’ordenació territorial i urbanístiques
i volem annexionar els solars adjacents. I això que vostè tenia
un hospital encaixonat, sense aire; ara aquest hospital tendrà
espai i podrà sentir-se oxigenat.

Tot això és el projecte que nosaltres volem oferir i això, a
més, ho estam fent amb els professionals, ampliar i millorar el
projecte. A vostè no l’hi importa? A nosaltres sí. Què volem fer
nosaltres? Vostè me demana el cost, jo li dic que el cost de
l’aturada a data d’avui, nosaltres no tenim cap dada, ni n’hem
parlat d’això amb l’empresa. És ver que si hi ha costs serà per
l’increment d’aquests aspectes de millora, però que nosaltres
pensam que això és l’important per a la gent: primer, que tendrà
un hospital, i segon, perquè tenim un compromís de millorar en
determinats aspectes d’equipament, d’ordenació territorial, per
a aquest nou hospital; que això pugui tenir un cost? En tendrà,
però ja en parlarem, però tendran cost les millores que nosaltres
hem introduït i que vostè no va voler introduir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.
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I.2) Pregunta RGE núm. 2098/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a atenció primària a la salut de la dona.

Per formular la pregunta RGE núm. 2098/07, relativa a
l’atenció prioritària de la salut de la dona, té la paraula
l’Honorable Senyora Aina Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, permeti’m
que li digui, amb tot l’afecte del món que vostè té un problema
i és que diu que no vol parlar del passat, però és que basa totes
les seves intervencions parlant del passat. I presidenta, no
m’estic desviant del motiu de la pregunta, perquè la veritat és
que és difícil aconseguir que aquest conseller ens concreti les
preguntes, podria haver demanar l’empara de la presidència
perquè no s’ha contestat la pregunta que he formulat, però en
qualsevol cas deduirem doncs que hi ha una voluntat d’ocultar
informació, perquè no pot ser una altra cosa.

Però en qualsevol cas, respecte d’un altre tema que no és
Son Espases, perquè a la Conselleria de Salut hi ha molts de
temes, encara que durant dos mesos doncs a la conselleria no
s’hagi parlat d’una altra cosa; doncs hi ha una qüestió
fonamental i prioritària que és l’atenció de la salut de la dona.

Aquesta pregunta es va formular dia 21 de setembre, perquè
ens havia arribat la informació que la persona que ostentava el
càrrec de coordinadora de la salut de la dona a la Conselleria
de Salut, que era una funció nova que s’havia constituït arran
de l’aprovació de la Llei de la dona pel Partit Popular a la
legislatura anterior, doncs havia estat cessada i que no hi havia
intenció de nomenar una altra persona, i va ser cessada
simplement perquè tenia una vinculació, segons deien, personal
amb aquesta consellera; és una pena perquè era una gran
professional, però, en qualsevol cas, pocs dies després d’entrar
aquesta pregunta en el Parlament, vaig veure amb satisfacció
que s’havia canviat el criteri, que s’havia nomenat una persona
per desenvolupar aquestes funcions de coordinadora de la salut
de la dona.

Un tema molt important, perquè hi ha moltes qüestions
específiques a la salut de la dona que si no estan coordinades
d’una manera integral, tant des del nivell de primària,
d’especialitzada i en tots els nivells i en tots els aspectes, doncs
és difícil que puguin sortir endavant. I per tant, bé, sí que
m’agradaria, ja que està formulada aquesta pregunta, que, tot
i que ha canviat una mica el sentit, perquè veig que es va
canviar el criteri, es va nomenar una persona i al final es va
donar suport a aquesta iniciativa de la legislatura anterior de
dur endavant una figura de coordinació de la salut de la dona,
sí saber quines funcions o quines prioritats tendria en aquest
sentit, quines prioritats té el conseller quant a l’atenció de la
salut de la dona? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per un temps de deu minuts,
té la paraula, Sr. Conseller.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, he de reconèixer
que fa molt poc temps que venc a aquesta casa, al Parlament,
però permeti'm dues consideracions: jo no som aquí per parlar
dels meus problemes personals, els meus problemes personals
queden fora d’aquest edifici i som aquí per intentar resoldre els
problemes que tenen els ciutadans. I jo no tenc res a amagar,
m’estranya que vostè faci una pregunta que diu: creu el
conseller de Salut que és prioritària l’atenció de la salut de la
dona?

I després vostè fa un raonament en què l’únic que verbalitza
és una gran capacitat de fabular. Jo ni he volgut llevar aquest
càrrec que existeix, i per tant si no hi ha una modificació
legislativa doncs la figura existeix, i no vull parlar ni de
qüestions personals d’aquesta persona ni de mèrits
professionals, perquè no és el joc de fer valoracions damunt
una persona ni a nivell personal ni a nivell professional.

Bé, ja que som aquí, perquè se suposa que li interessa que
parlem del que pensam fer en temes de salut de la dona, doncs
jo, ja que som aquí, aprofitaré per contestar-li.

Miri, el nostre compromís, evidentment, és que el tema de
salut i gènere és molt important i les mesures que han d’aplicar
a les dones en temes de salut són molt importants. Hi ha coses
importants, com és, per exemple, tornar introduir com a
mèdicament normalitzat el tema de la píndola del dia després;
volem potenciar, adequar i implementar dos plans de
"cribatge", un del càncer de mama i l’altre del càncer de cèrvix;
millorar aquestes patologies com? Doncs, ampliant el programa
de detecció precoç de càncer de mama fins als 69 anys, que és
on en aquests moments hi ha evidència científica.

Volem desenvolupar d’una manera integral la unitat del
càncer de mama, incloent cirurgia reparadora i tots els diversos
professionals. Volem fer esforços, com diu el Pla de salut, per
disminuir la taxa d’interrupcions voluntàries d’embaràs. Volem
promoure programes d’educació sexual i potenciar les unitats
de la dona, perquè puguin potenciar els temes d’anticoncepció,
que una i altra mesura ens duran indirectament a disminuir
malalties de transmissió sexual i embarassos no desitjats.

També és molt important que nosaltres incloguem la
perspectiva de gènere a la formació del professional de salut.
També volem fer una revisió del catàleg ortoprotèsic
especialment en aquest tema i també volem treballar en els
temes de maltractament o violència de gènere, especialment des
de l’àmbit de l’atenció primària, en aspectes de prevenció i
detecció precoç.

És a dir, tenim molt clar que la Conselleria de Salut tendrà
una política activa d’atenció a la dona en tres aspectes:
preventiu, assistencial i rehabilitador.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sra. Castillo, té la paraula.
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LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, crec que, bé, pot
tenir un poquet la pell fina perquè jo no he fet cap atac personal
ni cap consideració personal, tal vegada, a mesura que vostè
tengui experiència en aquest Parlament, veurà com jo no he fet
cap consideració personal, sinó que tot ha estat polític.
Consideracions personals sí és el que s’han fet, però no
precisament per part d’aquesta diputada.

En qualsevol cas, felicitar el conseller en aquest sentit,
perquè crec que ha estat una decisió encertada. La coordinació
de la salut de la dona és una figura molt important, la qual pot
ser molt important si realment és suportada institucionalment
i políticament, i també veig que hi ha continuïtat pràcticament
de totes les polítiques d’atenció a la salut de la dona.

Només m’ha faltat, bé, hi ha una excepció, que és la
píndola, on tenim criteris diferents, jo crec que s’ha de
dispensar, però amb més control, vostès pensen que s’ha de fer
gratuïtament i a tots els centres de salut. Jo crec que això pot
anar en contra, com diuen fins i tot societats científiques i
associacions com ALAS de la SIDA, etcètera.

Però, en qualsevol cas, a part de tot això, dir-li que he notat
a faltar una qüestió que és prioritària a la dona, i si no ho sap,
com a contribució doncs sí li diré, i de fet m’estranya perquè,
a més, em diuen que s’ha com a aturat aquesta iniciativa, i és la
constitució, la creació o posada en marxa d’una unitat de
fibromiàlgia o síndrome de fatiga crònica. És una unitat que
estava pràcticament enllestida a l’Hospital General, és una
malaltia, vostè és metge i per tant em dirà si creu que és una
malaltia o no la fibromiàlgia, però sí que és una malaltia, en la
meva opinió, que pateixen moltes dones i que és molt
preocupant, que les incapacita moltes vegades per dur endavant
la seva vida quotidiana i la seva feina.

I arran que vàrem veure que hi havia una prevalença
important a la nostra comunitat, s’havia posat en marxa que
faltava, era una qüestió de setmanes arribar a enllestir-la, una
unitat a l’Hospital General, una unitat d’atenció a la
fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica, i que s’havia fins i tot
establert comunicació amb professionals importants de
Catalunya, i ens arriba que no hi ha avanç en la posada en
marxa d’aquesta unitat. Com que jo crec que és un dels
projectes importants que hi havia pendents a la coordinació de
la salut de la dona, sí que li agrairia que, a part de donar-li
suport en tots els programes que ha citat i durà endavant, ens
explicàs a veure què passa amb aquesta unitat de fibromiàlgia,
perquè, com li dic, ens diuen que està aturada, de fet en tres
mesos no s’ha avançat res. I a més, també, ens comentaven que
per part de la direcció metge de l’Hospital General, també
s’havia anunciat que es paralitzava, encara que fos
temporalment.

I crec que per completar la informació que vostè ens ha
donat sobre l’atenció de la salut de la dona, doncs crec que
seria realment important o interessant que explicàs a aquesta
comissió quins són els seus projectes en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té la paraula en
torn de rèplica.

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

Miri, Sra. Castillo, en relació amb la píndola del dia després
no hi ha ni una postura ni una altra, només n’hi ha una i és si
seguim el que ens diuen els criteris de les societats científiques
o no els seguim; si seguim els criteris de les societats
científiques, només hi ha una indicació, si es vol escoltar
qualque cosa que no és de la societat científica, és un altre
camp. Només hi ha una indicació, el que diuen els metges, els
ginecòlegs, els metges de família, etcètera.

Una qüestió que m’havia deixat perquè poguéssim parlar
d’altres coses, per exemple, és que nosaltres ja hem signat o
signarem en dates molt properes un conveni amb el Ministeri
de Sanitat, per donar passes importants per aplicar als nostres
hospitals un programa, pilotar un programa d’atenció al part
natural als nostres hospitals, tal com recull l’article 7 de la Llei
de salut 5/2003.

Tema que vostè ha posat damunt la taula, la unitat de
fibromiàlgia. Nosaltres l’estam estudiant, vostè va tenir bastant
temps per fer-ho, no ho ha fet; nosaltres estam en aquests
moments avaluant l’oportunitat i com fer-ho. I en relació amb
aquest tema, quan tenguem les idees clares nosaltres farem el
que considerem que és millor per a l’atenció de les dones que
tenguin aquesta patologia o que puguin tenir altres patologies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 2099/07, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a gerent de l'hospital de Son Dureta.

Per formular la pregunta RGE núm. 2099/07, relativa a
gerent de l’hospital de Son Dureta, té la paraula l’Honorable
Senyora Aina Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veig que hi ha poca concreció,
veig que no, que efectivament no s’impulsarà la unitat de fatiga
crònica i fibromiàlgia que hi havia a l’Hospital General i és una
llàstima, Sr. Conseller. No és que no haguéssim fet feina, se
m’ha oblidat mostrar-li això, la qual cosa és un fulletó on ja es
comunicava perquè era immediata la seva obertura, que no està
ni editat ni res, però que demostra que s’havia fet feina.

En qualsevol cas, anem per més temes de la conselleria, i és
curiós, perquè veig que encara el Partit Popular du la iniciativa
en matèria sanitària, no s’havia nomenat coordinadora de la
dona, es va presentar la pregunta en el Parlament i es va
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nomenar; no s’havia nomenat gerent de Son Dureta, avui
debatem aquesta pregunta o tenim la possibilitat de formular-li
aquesta pregunta, que és senzillament si vostè pensa que Son
Dureta no necessita gerent, perquè s’havia cessat l’anterior,
s’havia duit a l’anterior gerent de l’Hospital de Son Llàtzer i
encara no s’havia nomenat a l’hospital de referència, cosa que
a nosaltres la veritat és que ens estranyava perquè qualsevol
hospital necessita una direcció i unes normes per poder
continuar i dur endavant els projectes que s’han definit. I
resulta que, sorpresa, avui que teníem aquesta possibilitat de
debatre aquesta pregunta, crec que és avui o ahir mateix es va
presentar el nou gerent.

Està bé, no es preocupi que tornarem a presentar més
preguntes, com per exemple, quan nomenarà coordinador de
salut mental; quan nomenarà defensor de l’usuari; quan
nomenarà director d’atenció primària a Eivissa, de l’àrea
sanitària d’Eivissa, i totes aquestes figures les quals crec que
són prou importants i que encara no ha nomenat, per veure si
així al final tenim responsables i per tant s’impulsen aquestes
polítiques, que és el realment important.

Però bé, com que veig que ja ha nomenat, no gerent, sinó
director general, sí crec que manté la vigència també aquesta
pregunta i ens podria explicar i aprofitar aquesta pregunta per
explicar-nos aquest nou model de gestió o d’organització que,
segons vostè, ja ho ha dit a qualque ocasió, i nomenant un
director general en lloc d’un gerent, doncs intuesc que vol
donar al nou hospital o a l’hospital de referència de la
comunitat, crec que estaria molt bé que ens explicàs quin serà
aquest nou model d’organització i quines idees té el conseller
en aquest sentit.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula el Sr. Conseller,
per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, moltes gràcies, Sra.
Castillo. Li he de recordar que això de no unitat de fibromiàlgia
ho ha dit vostè, jo no ho he dit, ho ha dit vostè, no jo.

Qui va cessar el gerent de Son Dureta va ser vostè, no he
estat jo; el Sr. Ricci el va cessar vostè i vostè ho sap, del que
tenia preparat i no va arribar a fer, però no el vàrem cessar
nosaltres, el va cessar vostè.

De totes maneres, nosaltres evidentment, pot estar ben
tranquilAla que nosaltres sabem que Son Dureta, com qualsevol
organització, necessita un gerent, però vostè també sap que
l’hospital Son Dureta no ha estat cap dia sense gerent, vostè va
cessar l’anterior, però cap dia ha estat Son Dureta sense gerent.
Hem aplicat el que s’aplica a qualsevol organització, que és la
persona, en aquest cas, l’adjunt al gerent va assumir la
responsabilitat de dirigir un equip, el Sr. Félix Mata, el qual,
des del mateix dia que vostè va cessar el Sr. Ricci, doncs el Sr.
Félix Mata va assumir la gerència d’aquest hospital. I li puc

garantir que ho ha fet amb responsabilitat i plena dedicació, ell
i tot el seu equip directiu.

Vostè també sap que actualment Son Dureta, a nivell
d’infraestructura, de gestió econòmica, de la desviació de
pressuposts que ens vàrem trobar el mes de juliol amb 100
milions d’euros, no està en una situació fàcil. Vostè sap que a
l’any 2003 s’havia deixat un projecte important per a Son
Dureta i que ara les instalAlacions són quatre anys més velles i
que s’ha de donar el servei sanitari amb les millors condicions
possibles. I per tant, en aquest període que encara ens queda de
tres anys de transició fins a Son Espases, es fan precises
inversions, introduir millores en àrees determinades de
l’hospital. És a dir, davant tot aquest panorama i de reptes de
futur que té Son Dureta, Sra. Castillo, no cregui que la decisió
de nomenar un director general, nosaltres pensàvem que totes
aquestes circumstàncies necessitaven d’un temps prudencial a
l’hora de prendre-la; sembla, pel que vostè diu, que no li pareix
important, l’únic que li pareix important és si un fa més via o
menys via, a nosaltres ens interessa solucionar els problemes,
no fer via.

I què hem fet? Doncs, hem treballat en un model
organitzatiu, en un nou model de direcció que respongui a un
repte, el qual nosaltres pensam que és singular, amb un projecte
ambiciós i de donar a conèixer finalment aquest nou equip
directiu.

Nosaltres pensam que aquesta nova etapa per a Son Dureta
té quatre premisses que volem dur a la pràctica i hem de tenir
en consideració. Una primera és fer el projecte de canvi
d’aquest model d’hospital i fer que l’hospital s’obri, i quan
deim que volem que s’obri és que el volem convertir en un
projecte de la comunitat autònoma, per a la comunitat
autònoma i per al Govern de les Illes Balears. Son Dureta és la
infraestructura més important, és la infraestructura hospitalària
que dóna servei a tota la població de les Illes i per tant té un
àmbit de transcendència molt important en l’àmbit de salut,
però també en l’àmbit de la docència i de la recerca. Només per
posar una dada damunt la taula recordaré que prop del 9% del
pressupost se’n va cap a Son Dureta, i per tant nosaltres el que
volem en aquesta etapa és ilAlusionar i comprometre un
caramull de persones i d’institucions en aquest projecte per a
Son Dureta.

La segona premissa que nosaltres volem en aquests
moments i en aquest projecte és que per assumir les
transformacions que l’hospital necessita són precisos el
compromís i la participació activa de tots els que se sentin
ilAlusionats per aquest projecte, per aquest centre. El futur de
Son Dureta no pot ser un altre si no neix de la complicitat de
professionals, direcció, Servei de Salut i Conselleria de Salut,
i a més a més, com aquest procés de canvi i de modernització,
hem de fer que l’eix de la nostra visió canviï, i volem que
aquest motor de transformació passi a tenir aquest projecte un
model que s’anomena el model assistencial. Tots deim i
pensam i creim que el nucli d’aquest model ha de ser el pacient
com a centre del procés, però que ha d’implicar fortament els
professionals dins els diversos processos de gestió, perquè
només serà en la millora d’aquesta pràctica clínica, en
l’excelAlència i en la qualitat assistencial on trobarem suficients
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arguments per harmonitzar l’hospital en relació a aquest
projecte.

I per tant la darrera conclusió a la qual nosaltres vàrem
arribar és que calia un nou model de direcció i calia un
lideratge que pogués sortir del mateix hospital. Un lideratge
que no oblidi quina és la finalitat del procés, un lideratge d’una
persona que conegui l’hospital, que sigui capaç de generar
confiança, que estigui compromesa ara i en el futur, i que sigui
capaç de comprometre tots els seus companys. D’aquí ha sortit
la proposta d’aquest nou organigrama i de proposar el doctor
Serra per assumir la direcció general d’aquesta organització.

Possiblement vostè no estarà d’acord amb el fet que aquest
temps és un temps prudencial. Nosaltres pensam de totes
maneres que era un temps necessari i que el més responsable
era prendre la decisió quan determinades coses ja haguessin
succeït i haguéssim pogut madurar aquest projecte internament
i externament. Jo estic convençut que el temps ens podrà donar
la raó, i a més estic convençut que vostè també estarà d’acord
amb l’encert d’aquest nomenament i que Son Dureta es mereix
un projecte diferent, específic i que pugui tenir futur.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. Sra. Castillo, en torn de rèplica té
l’ús de la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, jo no tenc res
a dir; vull dir que si vostè vol posar un model diferent
d’organització esper que vagi bé, perquè jo només desitj que la
sanitat a la nostra comunitat autònoma funcioni i per això li feia
aquesta pregunta, ni més ni manco, no perquè jo tengués pressa
que nomenàs un gerent, no. I no entrarem en qui va dimitir i a
qui va cessar perquè crec que és una cosa que no interessa i no
aporta res; el que passa és que sí que li he recordar que recordi
vostè una conversa personal entre vostè i jo que va estar molt
interessat a saber si aquesta persona continuava a Son Dureta
o no.

Però en qualsevol cas, Sr. Conseller, la preocupació venia
dels professional, que comentaven, m’arribava, o al Partit
Popular li preocupava que hi havia com una desorientació a
l’hospital de referència perquè, entre que només es parlava de
Son Espases i que no se sabia el que s’anava a fer, i que no hi
havia gerent, tot i que el Sr. Félix Mata hi fos, que jo crec que
és un gran professional i que per tant probablement va cobrir la
vacant de manera més que considerable, sí que era important
definir el futur d’aquest hospital de referència, tant en allò de
la construcció del nou hospital com també del lideratge. Si
vostè diu que aquesta persona, el doctor Serra, és la persona
adequada, jo no li ho posaré en dubte; per suposat li hem de
donar un vot de confiança i ho ha d’intentar. 

L’únic que sí que li plantejaria, Sr. Conseller, perquè com
que vostès han presentat aquest model segons el qual hi ha un
director general, i després hi haurà un gerent, i després un
director clínic, segons he entès de les seves paraules i de la

presentació que es va produir ahir, tenc la sensació que es vol
anar cap al model de l’Hospital Clínic de Barcelona, que és un
model que està funcionament molt bé i no tenc res a dir, tot al
contrari, tant de bo poguéssim arribar que funcionàs també a la
nostra comunitat i que això suposàs una millora de salut per als
ciutadans. Ara bé, també això té diverses implicacions, i també
potser vostè ens ho podria aclarir: si és que anam cap a aquest
model, a l’Hospital Clínic de Barcelona hi ha iniciativa privada
dins la iniciativa pública, és a dir, vostè sap que hi ha activitat
privada en el centre públic, i potser..., més que per jo, que jo
compartesc aquest criteri, potser sí que dins el seu govern hi
podria haver problemes si vostè potenciàs aquesta fórmula.
Però, bé, no ho sé. Vostè, si finalment ens respon alguna cosa,
idò potser avui ens ho pot dir.

I després també vull mostrar la meva preocupació si anam
a duplicar els càrrecs directius de l’hospital, perquè si realment
tenim una manca de finançament, un dèficit de finançament,
que segons vostè és enorme i que se l’ha trobat, idò això
probablement seria una direcció equivocada o poc coherent
amb el que s’ha dit fins ara que, per cert, li he de recordar, ja
que vostè ho repeteix, i ho repeteix, i ho repeteix, perquè pareix
que... És vera, Sr. Conseller, em sap greu dir-li-ho perquè amb
mi només mirarà cap endavant, perquè crec que com a diputada
i com a Grup Parlamentari Popular el millor que podem fer és
donar-li suport en totes aquelles polítiques que siguin en
benefici del ciutadà. Però vostè mira molt cap enrere, Sr.
Conseller; jo li ho continuaré dient perquè ho està demostrant.
El dèficit que vostè s’ha trobat és un 9,6% sobre el pressupost
que vostè té del 2007; el dèficit que el pacte va deixar en el
2003 era d’un 22% sobre el pressupost del 2003. Per tant,
alerta, perquè a vegades pensam que una cosa políticament ens
pot donar rendibilitat i després se’ns torna en contra, Sr.
Conseller.

Però tornant a la qüestió, crec que aquesta pregunta era
important perquè hi havia certa desorientació entre els
professionals de Son Dureta, que està molt bé i el felicit pel
nomenament, i esperam que sigui bo, com vostè diu, per a
l’hospital. Però aclareixi’ns si és vera que van cap a aquest
model i si això implica participar la iniciativa privada a un
hospital públic, i si implicarà incrementar els càrrecs directius
en un nombre considerable, que pot desviar una part del
pressupost que jo entenc que s’hauria de destinar a altres coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller per un temps de cinc minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castillo. Miri,
nosaltres ho vàrem fer amb el tema de Son Espases i ho hem fet
amb el tema de Son Dureta, i esper que siguem capaços de fer-
ho amb tots els temes: hem parlat amb molta gent de Son
Dureta; el problema que té vostè és que només parla amb
segons quins professionals i que no parla amb el conjunt. Si
parlàs amb el conjunt sabria els problemes que hi ha i el model
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que nosaltres hem plantejat. I el model que nosaltres hem
plantejat és un nou model organitzatiu on la part assistencial, la
part professional té un pes específic sobre temes gerencials, i
això no té res a veure, i vostè ho sap perfectament, ni amb
pública ni amb privada, no té res a veure; estam parlant d’un
model d’organització. Que vostè ho vol dur a una altra banda?,
dugui-ho; és mentida. Son Dureta continuarà amb el mateix
tipus d’assistència que du fa 50 anys. Nosaltres estam
proposant un canvi de model cap a un model que es diu
assistencial, ni més ni manco, que és el que nosaltres pensam,
com li he dit, que és un projecte per a Son Dureta que en
aquests moments pensam que té moltes millores i molt de
positiu per a la situació en què es troba. I hem compartit aquest
projecte, aquestes idees, i ho estam acabant de polir, amb els
professionals, no d’esquena als professionals o només escoltant
alguns professionals. Tots són importants però és important
escoltar-los a tots.

No té res a veure amb la privada, i vostè ho sap; i no té res
a veure amb augments de nomenaments, amb temes de dèficit...
Això no toca avui. Nosaltres simplement hem compartit amb
els professionals de Son Dureta un model de direcció, estam
convençuts que anirà bé, hem pogut constatar que el conjunt de
professional està darrere aquest projecte, darrere aquesta
ilAlusió, que volen donar suport i fer costat al nou equip
directiu, i el nou equip directiu sap que ens tendrà a nosaltres,
la direcció, el Servei de Salut i Conselleria de Salut. Nosaltres
només posam un projecte, un projecte diferent del que vostè
tenia, amb un necessari canvi organitzatiu que estam
convençuts que és el millor per a aquest projecte d’hospital i
que, a més, sabem que és el que vol el conjunt de professionals
que treballen a Son Dureta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

II. Proposició no de llei RGE núm. 1691/07, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pacte per la
salut dels ciutadans de les Illes Balears.

Esgotades les preguntes que hi havia a l’ordre del dia ens
queda agrair la presència de l’Hble. Sr. Conseller i de la Sra.
Rosselló i del Sr. Rius, que l’han acompanyat, per passar tot
seguit al següent punt de l’ordre del dia -moltes gràcies- que
consisteix en la Proposició no de llei núm. 1691, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, Popular, perdó, presentada pel
Grup Parlamentari Popular -estem avui equivocant-nos-,
relativa a pacte per la salut dels ciutadans de les Illes Balears.

Per defensar la proposició no de llei intervé l’Hble. Sra.
Aina Castillo per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament es tractaria en
aquests moments de debatre una proposta, una proposició no de
llei, concretament, que va presentar el Partit Popular, el Grup
Parlamentari Popular, per tal de poder constituir una ponència
en el si d’aquesta comissió per tal que es pogués fer feina amb
l’objectiu d’arribar a un gran consens, a un gran pacte per la
salut dels ciutadans, on hi hagués representació tant dels partits

polítics amb representació parlamentària, com de membres o
representants del Govern, atès que és al qual definitivament
pertoca posar en marxa les mesures que es poguessin incloure
dins aquest pla de salut.

Fent un poquet de memòria hem de recordar la coherència
del Partit Popular en aquest sentit, que fins i tot quan
governàvem ja vàrem fer una proposta similar, diferent des del
Govern en el sentit que es varen convocar des de la Conselleria
de Salut tots els partits amb representació política en el
Parlament per tal de poder fer feina en aquest gran consens, el
gran pacte per la salut dels ciutadans, amb la idea i la convicció
que els ciutadans volen que entre totes les forces polítiques ens
posem d’acord en les grans línies d’actuació en els propers anys
quant al que fa referència al que més importa el ciutadà, que és
la seva salut. Es tracta de reduir la incertesa en un àmbit com
la salut dels ciutadans per tal que, idò bé, es pugui consensuar
quines són les actuacions més importants que li manquen o que
s’han de dur endavant per part de qui té la competència,
lògicament el Govern de les Illes Balears a l’àmbit sanitari.

Jo sempre he mostrat el meu convenciment, i ho demostra
el fet que els programes electorals dels principals partits, Partit
Popular i Partit Socialista, són molt semblants, que al final el
que necessitam, més o manco tots hi estaríem d’acord, podríem
tenir qualque diferència del que es necessita en el sistema de
salut balear, però en qualsevol cas seria, si no idèntic, molt
similar el document de consens que podria sortir. Per això estic
convençuda que es podria arribar a assolir aquest gran pacte.
Crec que seria..., no tenc coneixement si en els darrers anys a
qualque comunitat autònoma s’ha assolit aquest pacte per la
salut, però crec que seríem un exemple que efectivament es pot
aconseguir, és a dir, definir les línies d’actuació prioritàries, es
podrien emprar fins i tot els documents i les feines que es varen
aconseguir al llarg de moltes reunions a la passada legislatura,
perquè encara estan vigents i hi ha molts d’objectius que
coincideixen amb línies estratègiques que ja va exposar el
conseller de Salut actual en aquesta comissió la passada
setmana, es podria aprofitar això i en molt poc temps arribar a
aquest gran consens. 

La nostra idea o voluntat des del Grup Parlamentari Popular
és que es creï aquesta comissió o aquesta ponència en el si de
la Comissió de Salut perquè pens que podríem donar un ritme
adequat a les reunions i que, a més, és en aquests moments la
manera més adient per tal d’arribar a aquest consens. Per tant
hem presentat aquesta proposta, que simplement, i com he dit
al començament, es tractaria de crear aquest ponència amb
representació dels grups polítics amb representació a la cambra
i membres del Govern. I com a segon punt òbviament que
després, per donar-li importància institucional, que és el que té
aquest gran pacte, idò que fos aprovada per aquesta comissió
de Salut en ple perquè els membres que no haguessin fet feina
a la ponència poguessin conèixer el seu contingut per després
poder traslladar-lo a la societat civil i fer partícip tota la
societat civil i sobretot agents socials del sector sanitari.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. S’ha presentat una esmena per
part del Grup Parlamentari Socialista, amb RGE núm. 2736, i
per defensar-la té la paraula, per part del Grup Parlamentari
Socialista, l’Hble. Sr. Miquel Gascón per un temps també de
deu minuts.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Gràcies, presidenta. Tan sols dir, respecte del que ha dit la
Sra. Castillo en aquest moment, que ens diu al principi que és
una proposta similar a la que es va fer a l’anterior legislatura.
Jo vull recordar que l’anterior legislatura es va fer una comissió
a instàncies del Govern, a instàncies de la Conselleria de Salut,
i per tant de la Sra. Castillo, amb la intenció, amb la molt bona
intenció d’arribar a un pacte, que crec que compartesc amb ella
que és importantíssim un pacte per la salut, que no és a cap
autonomia -en desconec el motiu, el suposo però el desconec-,
però el que sí és cert és que era una comissió a la qual
participaven dues persones de cada grup polític, fins a dues
persones de cada grup polític amb representació parlamentària,
i allà discutíem temes, presentàvem papers -vull recordar-li que
el que va presentar més propostes va ser el nostre grup- però no
era una comissió parlamentària, no era una ponència amb
representació proporcional, com ha dit vostè; deu recordar-ho,
per exemple el membre d’Unió Mallorquina no era membre
d’aquest parlament; vull dir que un dels membres que
m’acompanyava a mi sempre és avui conseller o, si no, era
aquell que ara és el gerent de l’Ib-salut. Vull dir que no és una
ponència, que és oficialitzar més la cosa, una ponència dintre
del Parlament, una ponència que tindrà unes regles de joc, com
és lògic dintre la ponència, i després s’aprovaran uns punts a
una comissió, en aquest comissió, vull creure, de Salut, i
nosaltres pensam que no és així, que no ho hem d’encotillar
tant dintre del Parlament.

Diuen vostès a l’exposició de motius que la salut és una
qüestió prioritària, reconeguda a la Constitució, a l’Estatut, a la
Llei de salut de les nostres illes, i els seus principis deuen haver
de quedar al marge, pensam, de la confrontació política
d’interessos partidistes, perquè d’altra manera serà molt difícil
arribar a acords. L’anterior legislatura, com ha dit vostè, Sra.
Castillo, es va crear a iniciativa seva aquesta mesa per crear un
pacte per la salut que no va anar bé, i jo faré el que diu vostè:
no aniré darrere a veure per què no i per què sí; si vostè no hi
entra jo tampoc no hi penso entrar. No va ser el moment, el
model que es va escollir pensam que no va ser l’adequat;
nosaltres hi estàvem d’acord, vull recordar que el 2003 el Partit
Socialista tenia en el seu programa electoral aquesta proposta,
i en el 2007 també la té. També vull recordar que el pacte de
partits que governa en aquesta illa, en aquestes illes, també té
en el seu pacte un punt referent a això, en què diu, afegeix que
a part dels partits polítics hi ha d’haver ens socials. Per tant
creim que el model que ha de dur a aquest gran part, a aquest
gran part no, bé, sí, a aquest gran pacte, ha de ser més obert i
participatiu que una ponència, com ens ha dit vostè.

Hi ha molts actors que intervenen activament en el complex
món sanitari, i hauríem d’escoltar en directe les seves opinions
i propostes sobre els grans temes estratègics de la sanitat. Tot
açò, evidentment, liderat pel Govern, per la Conselleria de

Salut, com ho va ser l’anterior vegada, que és el que de portar
el tempo de la política. Vull insistir en el fet que el pacte que
manté aquest govern de les Illes Balears ho té dintre d’un dels
punts del pacte, i parla específicament d’ens socials. 

Nosaltres pensam que hem de ser molt prudents i
responsables per posar en comú els diversos aspectes que seran
objecte de pacte, assumint per tots, com vam fer l’altra vegada,
el que ha d’estar i el que no ha d’estar a la discussió política
habitual i al carrer. Pensam també que per al nostre grup seria
molt valuós que, a més dels partits que formen el pacte i que
van firmar aquest pacte de govern en el qual es parla d’aquest
tema, pensam que a més dels agents socials també el Partit
Popular hi ha d’estar involucrat. Aquesta oferta no té en aquest
moment ni parany ni cartró, només cercam arribar a un gran
consens polític, fins i tot posant a l’esmena que hem fet, com
vostès hauran vist -i açò no és normal, ja no en el nostre grup,
sinó a cap grup- posam un temps d’un any per tenir uns
resultats, el qual crec que és important. 

Torn a dir que pensam que és una esmena que no treu cap
importància a la proposició que presenta el Partit Popular, que
no és ni el que es va fer l’anterior vegada ni una ponència en el
Parlament; nosaltres proposam que els grups polítics, els ens
socials que treballen en salut, evident, puguin treballar, puguin
estudiar, puguin presentar les coses, hi hagi unes regles de joc,
i després d’un any mirem si és veritat que entre tots aconseguim
un pacte polític que, com diu la Sra. Castillo i jo li don suport
absolutament, seria important i seria un mirall per a totes les
autonomies d’aquest estat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón. Toca ara el torn de fixació de
posicions per part dels grups parlamentaris, que intervindran de
menor a major.

Pel Grup Parlamentari Mixt li toca parlar, llavors, en primer
lloc, al Sr. Mayans per un temps de cinc minuts.

EL SR. MAYANS I SERRA:

Gràcies, presidenta. Com vostè ha avançat ens partirem el
temps d’intervenció, i per no redundar i ser breu, la portaveu
del grup proposant i el portaveu del Grup Socialista, que ha fet
l’esmena, ho han explicat molt bé: crec que la salut és un tema
d’estat, és un tema que s’ha d’intentar no polititzar, és un
treball que hem de fer conjuntament tots, tècnics, gestors i altra
gent. És un treball de futur, ja que les infraestructures que s’han
de construir per donar servei a tots els habitants de Balears i a
qui ens visita són costoses, els terminis d’execució són llargs i
el manteniment és molt, molt costós. Per tant han de ser, en la
mesura del possible, estructures i infraestructures
consensuades. 

Per tant jo crec que les dues propostes, tant la del Partit
Popular com l’esmena del Partit Socialista, són semblant.
Canvia un poc el lloc, potser, el lloc institucional o on s’ha de
debatre el pacte per la salut, i potser algun membre d’algun
partit diu que hi ha de ser i l’altre que no hi ha de ser, però crec
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que el consens ha de ser important. El pacte que es faci també
s’ha de fer públic i l’ha de conèixer tothom, i crec que
sincerament l’esperit dels dos és en positiu. Per tant jo crec
que, tant si el grup proposant proposa acceptar l’esmena com
si no, crec que les propostes en positiu sempre són benvingudes
i en aquest cas en la salut encara més. Per tant jo els donaré
suport.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Mayans. També per un temps de cinc
minuts té la paraula la Sra. Suárez.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats i
diputats, Sra. Castillo, Sr. Gascón, com ja hem expressat en
altres ocasions les diputades d’Eivissa pel Canvi defensam la
necessitat de tenir una sanitat pública de qualitat, ja que la
consideram un dels pilars de l’estat del benestar.

Prova d’això -ja ho ha dit el Sr. Gascón- és que a l’acord
signat pels partits que donam suport a l’actual govern es recull,
com a primer punt de l’apartat de sanitat, un pacte per a la salut
amb implicació de tots els agents. Pensam, així mateix, i aquí
discreparé del meu company de grup, que la sanitat pública és
un tema d’obligat consens polític; no s’ha de despolititzar sinó
que és de consens polític, entenent aquest consens com la
posada en comú dels esforços, de les idees dels diferents grups
polítics, i reconeixent que és responsabilitat nostra que això
sigui possible. Per tant el consens és un desig però també és un
deure.

No es diu a l’exposició de motius de la Sra. Castillo, però
jo sí que l’hi he sentit dir-ho en algun moment, i també a algun
representant del seu partit, que la sanitat s’hauria d’excloure del
debat polític per tal d’aconseguir el consens. Bé, nosaltres no
estem d’acord amb això, nosaltres pensem que la sanitat és un
tema eminentment polític de baix a dalt, des de la conversa que
tenen dues persones a la consulta del metge fins a una decisió
que pot prendre el conseller de Sanitat. En tot cas el que s’ha
de treure és el tema de la sanitat del debat partidista. Sí consens
polític, sí és un tema polític, però no ha de ser esclau del debat
partidista.

I això em serveix per enllaçar amb una reflexió que es vol
fer..., és a dir, la vull fer fonamentalment a vostè però també a
tots; vostès no volen mirar enrere però jo crec que sí, que és
important mirar enrere en algunes qüestions, i jo crec que no
partim de zero, sinó que es pot aprofitar una part de la
fracassada experiència de la passada legislatura, i es poden
extreure bàsicament dues lliçons: la primera és que, quan hi ha
voluntat, es pot arribar a acords, i prova d’això és que el març
del 2004 es va aprovar per unanimitat de tots els grups
parlamentaris una proposició per poder iniciar la negociació
d’un pacte autonòmic per la salut. Què va passar en aquella
ocasió?, i vostès ho saben millor que jo perquè vostès hi eren
i jo no; el que va passar és que es va aprovar una proposició
que estava presentada pel Partit Popular però es van acceptar

esmenes de tots els grups de l’oposició. Per tant quan hi ha
voluntat hi ha possibilitat de consens.

Segona lliçó: quan es passa del consens polític a l’ús
partidista és quan es trenquen els acords, i si repassam les raons
per les quals els diferents partits van abandonar aquelles
reunions del pacte per a la salut, ens trobam explicacions del
tipus “s’havia convertit el pacte en un moviment d’imatge”,
“s’havien decidit assumptes fonamentals de sanitat que no
estaven consensuats amb la resta de partits”, etc., etc. Per tant
insisteixo: consens, tema polític, sí; debat partidista o interès
partidista, no.

I ja acab. Passam a les propostes concretes. Sí que tenim
una coincidència bàsica amb la Sra. Castillo a l’exposició de
motius, però pel que fa a les propostes d’acord hem de dir que
tenim una major simpatia, diríem, o una major sintonia amb les
propostes del Grup Socialista, però per dues raons. En primer
lloc perquè ens identificam amb la idea d’aquesta mesa del
consens social, més que d’una ponència exclusivament
parlamentària, perquè pensam que han de ser els agents socials,
que tenen molt a dir, que tenen molta experiència i és molt
important comptar amb ells. I, en segon lloc, perquè trobam en
aquesta ocasió oportú incloure un termini de temps perquè això
pugui estar acabat, un temps d’un any sembla que és raonable,
i es pugui presentar públicament. I simplement vull afegir que
en aquest cas el termini creiem que sí que és important perquè
tenim davant de nosaltres un repte important, que és la
negociació del finançament amb el Govern central; la sanitat
serà un tema clau i estaria bé que estiguéssim d’acord en punts
bàsics abans que arribàs això.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Suárez. Pel Grup Parlamentari Unió
Mallorquina té la paraula l’Hble. Sr. Josep Melià per un temps
de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
molt ràpidament. Des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
evidentment estam d’acord i implicats que s’aconsegueixi
aquest pacte per la salut, un pacte per la salut que, evidentment,
no només ha d’incloure tots els partits polítics en representació
parlamentària, sinó que ha d’incloure tots els agents implicats
en aquesta qüestió tan important i tan rellevant per a la vida
ciutadana com és la salut, ja han dit els anteriors portaveus que
forma part del compromís programàtic de l’actual govern
aconseguir aquest pacte per la salut, és evident que la proposta
que ens fa el Partit Popular ja va funcionar la legislatura
passada o una cosa molt similar va funcionar la legislatura
passada i que no es va aconseguir l’objectiu pretès i que, per
tant, des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina consideram
molt més adient i molt més adequada l’esmena presentada pel
Grup Parlamentari Socialista perquè aconsegueix que de forma
orgànica tots els sectors implicats formin part de la feina, de la
comissió, de la ponència que durà a terme aquest pacte per la
salut, aconseguint d’aquesta forma molta més participació.
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Per tant, des del Grup Parlamentari Unió Mallorquina
estaríem més en sintonia i a favor que sortís endavant aquesta
esmena del Grup Socialista.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari BLOC per
Mallorca i PSM-Verds, té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda
per un temps de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. No exhauriré el temps que em
concedeix, només per donar suport també a aquest gran pacte
de salut, perquè crec que és interessant que hi hagi aquest debat
i aquest acostament de postures, no repetiré els arguments que
l’avalen, perquè crec que sí, que tal i com planteja l’esmena del
Partit Socialista, que sigui més obert, obert a la societat i no
estrictament només des del caire polític sinó que puguem
escoltar els distints actors i els distints protagonistes de la salut
dins aquest gran diàleg que ens ha de dur cap a aquest pacte,
crec que és positiu, eixampla el punt de mira i, per tant,
nosaltres li donarem suport i ens agradaria sortir avui amb un
acord de consens i, per tant, que el Partit Popular l’assumís.
Naturalment farà el que trobarà, que és més conseqüent amb la
seva manera d’entendre aquest pacte.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Sra. Castillo, ara si vostè ho
considera, té un temps de deu minuts per suspendre la sessió,
si no, continuarem i tendrà vostè la paraula ara per un temps de
cinc minuts, per acceptar o rebutjar l’esmena o per
contradiccions, si n’és el cas.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. Vegem, és que és curiós dir que tothom
està d’acord amb un pacte per la salut, però dir que s’hi està
d’acord amb un text que és totalment diferent al que ha
presentat el Grup Parlamentari Popular, però en qualsevol cas
crec que e's important que facem feina i que, per tant, centrem
una mica la qüestió i vegem exactament quina diferència hi ha
entre les dues propostes, no sense -és que no puc evitar dir-ho-,
jo sé que el meu sou de diputada aquesta legislatura implica
tenir la culpa de tot, jo ho sé, en som conscient, perquè he estat
consellera de Salut i em toca tractar de la mateixa àrea des de
l’oposició, i entenc que va implícit amb el meu sou tenir la
culpa absolutament de tot; ara, haver d’assumir únicament
aquesta diputada la responsabilitat del fracàs del pacte de la
legislatura anterior, em sap greu, però no, no puc passar per
aquí, perquè per als que no hi eren o no ho sàpiguen, una gran
part, per suposat hi havia molts de motius i totes les parts són
responsables, però una part important del fracàs o perquè es va
rompre precisament aquell pacte, Sra. Suárez, va ser perquè el
conseller actual va dir que volia la reforma de Son Dureta i no
aconseguir (...) les obres de Son Espases, però centrem la
qüestió, com que l’esperit hi és i crec que és important i si no

ens posam d’acord amb aquesta proposició no de llei ja no
importa que parlem perquè no ens posarem d’acord amb res,
des del Grup Parlamentari Popular supòs que això és possible
a nivell reglamentari, crec que podríem cercar un enteniment
entre l’esmena presentada i la proposta formulada per part del
nostre grup.

Què diu el Grup Parlamentari Popular?, que es creï una
ponència a la Comissió de Salut, perquè des del Grup
Parlamentari Popular només podem proposar això, si ho hagués
proposat el Govern, s’hagués proposat tal vegada de la manera
que s’hagués proposat a través de l’esmena, però bé, en aquest
cas hem dut la iniciativa, supòs que pel convenciment que
s’havia de fer, i s’ha plantejat la ponència. Que es vol treure de
la Comissió de Salut i no fer-la institucional?, perfecte, si s’ha
de fer, que es faci com es va fer la passada legislatura, que no
estava, tot i que les reunions es feien en seu parlamentària, el
Sr. Gascón ho sap perquè hi va participar, eren aquí
precisament per donar-li institucionalitat, jo estaria d’acord que
les reunions no fossin com a ponència, sinó que fossin amb un
grup de feina extern a la comissió i que, en tot cas, després es
dugués el text a la Comissió de Salut. Ara bé, són dos models
radicalment diferents, un és que només estan representats els
grups polítics, i després es trasllada a la societat civil i als
agents socials; i un altre, que és el que presenta el Partit
Socialista, que és crear una altra mesa de negociació, és a dir
una mesa on hi ha els grups polítics i, a més, els sindicats i la
resta d’agents socials.

Jo crec que això pot suposar un perill important, perquè pot
ser que si hi ha qualque desavinença, qualque diferència de
criteri entre el Govern i els sindicats actualment, que segur que
n’hi haurà, perquè n’hi ha sempre, això es pugui traslladar i
influir el que pugui ser el gran consens polític. Per tant, jo
proposaria que el primer punt de l’esmena del Grup Socialista
quedàs exactament igual, només que en lloc de crear una mesa
de consens social per la salut, on hi hagués els partits polítics,
els agents socials i representants del Govern, ens limitàssim a
dir que hi hauria els partits polítics parlamentaris i
representants del Govern; i introduir un segon punt que seria
traslladar aquest acord inicial polític als agents socials que, per
exemple, propòs que fos a través del Consell de salut que es va
constituir la passada legislatura i on a més tenen participació
tots els agents socials des dels sindicats, associacions de malalts
i colAlegis professionals, així per tant tendríem un fòrum on es
podria traslladar aquesta primera passa política per després, la
societat civil del sector sanitari, hi pogués donar suport.

Seria convertir el primer punt en aquests dos punts, i el
segon punt de l’esmena convertir-lo en un tercer punt que seria
en lloc que sigui signat públicament, que jo crec que això és
una roda de premsa que ja farà el Govern o ho farem tots, si és
necessari, que s’aprovi per part de la Comissió de Salut, perquè
entenc que se li ha de donar institucionalitat, i sobretot si hem
tengut aquest debat aquí i tots estam d’acord, per respecte als
diputats que conformam la Comissió de Salut crec que seria
una bona solució.

Faig aquesta proposta perquè crec, estic segura que amb el
Sr. Gascón ens podem entendre en aquest sentit, i seria una
bona demostració que efectivament tots volem anar cap
endavant, tots volem consens, i seria ni una cosa ni l’altra,
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trobar aquesta passa intermèdia com a preludi d’aquest gran
pacte polític, d’aquest gran consens polític que podem arribar
a assolir.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Em sembla que procedeix ara aturar
la sessió per un temps de cinc minuts perquè vostès intentin
consensuar aquesta esmena. En cas que no la consensuïn, que
no hi hagi una transacció, votarem en els termes que té la
proposició.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Per nosaltres podem votar, si no tenim la paraula, Sra.
Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Em diu que vostè no vol transaccionar?

EL SR. GASCÓN I MIR:

Nosaltres mantindrem ..., perquè pensam, si m’ho deixa dir,
que els ens socials hi han de ser.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, les argumentacions ja s’han fet, Sr. Gascón, només
digui’ns si vol transaccionar o no.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Només açò, si no puc dir res més, només dic açò. Gràcies.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, aclarir que els agents hi són, el que passa és que en el si
del Consell de salut que està creat i que, a més, va ser per acord
unànime de tots els partits polítics. Jo no els ha exclòs,
simplement crec que un pacte polític és entre els grups
parlamentaris o polítics amb representació parlamentària i
òbviament després traslladar-ho als agents socials en el Consell
de salut, per després aprovar-lo definitivament per la Comissió
de Salut. Crec que era una proposta adequada, em sorprèn
realment que no es pugui acceptar i crec que, tot i que el
Govern farà la iniciativa que s’ha presentat per esmena pel
Grup Parlamentari Socialista, crec que és un mal començament,
i crec que després d’haver mostrat aquest ànim d’oposició
constructiva des del Grup Parlamentari Popular, crec que
realment no és una bona notícia ni un bon presagi per a la
gestió sanitària que pugui tenir aquest govern. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Procedeix ara la votació de la
proposició de llei tal com ha estat presentada, ja que no s’ha
acceptat l’esmena.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Perdó, una qüestió d’ordre. Ha acabat la Sra. Castillo,
nosaltres hem dit que no transaccionàvem res i després hi ha
hagut una altra intervenció de la Sra. Castillo.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té raó, Sr. Gascón, però ha semblat a aquesta presidència
que la Sra. Castillo, atès que havia estat molt estricta amb les
seves intervencions avui, podia excedir-se una mica donat que
teníem temps. Com que vostè ha aclarit molt clarament quines
eren les postures seves i els altres grups parlamentaris també,
la Sra. Castillo s’ha excedit dos minuts, però ens ha semblat
que ..., ens sap greu, un altre dia segur que ho farem per al
Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. GASCÓN I MIR:

Si vostè ho diu, Sra. Presidenta, té tota la raó del món.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Gascón.

Passem a votar aquesta proposició no de llei sense l’esmena
que ha estat rebutjada.

Vots a favor de la proposició?

Vots en contra?

Moltes gràcies. 

8 vots a favor, 9 en contra. En conseqüència, queda
rebutjada la Proposició no de llei 1691.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi
més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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