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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

No tenim substitucions? Que bé.

Passem, doncs, a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en les
preguntes RGE núm. 9410, 9416, 9417, 9418, 9419, 9588 i
9598 del 2008, totes elles presentada per l’Hble. Diputada Sra.
Aina Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. 

En aquest moment assisteix l’Hble. Consellera d’Afers
Socials, Promoció i Immigració, la Sra. Fina Santiago i
Rodríguez, acompanyada del Sr. Antoni Ballester i Munar, i han
demanat si es podia canviar l’ordre perquè pogués contestar la
Sra. Consellera, i a continuació entrar el Sr. Conseller. 

Si estan d’acord els portaveus en el fet que s’hagi fet aquest
canvi d’ordre..., doncs ho don per aprovat per assentiment.

2) Pregunta RGE núm. 9416/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament de l'atenció bucodental dels
majors de 65 anys.

I aleshores, per formular la pregunta núm. 9416/08, relativa
a finançament de l’atenció bucodental dels majors de 65 anys,
té la paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo i Ferrer.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies també a la
consellera d’Afers Socials per venir amb el seu equip, també, o
part del seu equip, a aquesta comissió de Salut. Benvinguda,
perquè no sé si havia arribat a venir en qualque moment, o
almanco no interpelAlada per aquesta diputada.

Bé, en definitiva la veritat és que a mi em sap greu que vostè
hagi de contestar aquesta pregunta, perquè jo no m’havia adonat
que era la pregunta escrita que vostè no havia contestat; pensava
que era la que el conseller de Salut no havia contestat, i més bé
anava dirigida cap a salut, perquè vostè és vera que va contestar
respecte al fons de la qüestió, potser no a aquesta concreta
pregunta però sí respecte al fons ja en data de novembre del
2008, i en referència a la situació del finançament de l’atenció
bucodental dels majors de 65 anys. Per posar en antecedents que
vostè sap, però perquè constin en el Diari de Sessions i els
altres diputats els coneguin, es tracta d’una línia de subvencions
que va posar en marxa la Conselleria de Presidència, llavors, i
Esport en colAlaboració amb la Conselleria de Salut, tot i que va

sortir exclusivament de Presidència, per la qual es regulaven
ajudes econòmiques per tal que els majors de 65 anys d’aquesta
comunitat poguessin finançar, fins i tot es finançava en qualque
cas fins al 80% del cost, les pròtesis dentals.

Ara esperem que d’aquí a uns anys no passi, perquè hem
posat en marxa el Pla d’atenció bucodental infantil, que és
preventiu, per tal que els nins d’ara, quan siguin majors, després
o d’aquí a 60 anys, idò no tenguin aquests problemes, però és
vera que molta gent gran té vertaders problemes de salut
bucodental que la condueix a tenir altre tipus de problemes de
salut, i aquest va ser l’objectiu, diguem, de la posada en marxa
d’aquesta línia d’ajuts. 

Nosaltres vàrem demanar com estava. He de dir que Salut o
no va contestar o va dir que no ho sabia, Presidència tampoc, i
al final vostè -i li agraesc l’amabilitat i a més l’explicació que
ha donat- ens diu a la resposta escrita, i avui ens ho podrà
ampliar i aclarir, que no s’ha mantingut tot i que 900 persones
es varen beneficiar d’aquesta prestació l’any 2007, en definitiva
perquè el pressupost era molt elevat, perquè no era una prioritat
i perquè entenien que, com que no era una prestació molt
coneguda, que no produïa cap perjudici a ningú.

Per descomptat el Partit Popular, o el Grup Parlamentari
Popular, no hi està d’acord, i per tant sí que ens agradaria que
ens ampliàs, perquè cap d’aquestes tres raons no ens pareix de
pes, realment. És vera que jo no puc establir les prioritats del
Govern, però no ens pareix de suficient pes com per eliminar el
fet que els majors de la nostra comunitat es puguin beneficiar
d’uns ajuts econòmics que fan possible que es puguin arreglar
la boca. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Per contestar té la paraula
l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies i bones tardes a tots i a totes. Efectivament és la
primera vegada que venc a la Comissió de Salut i jo crec que hi
ha hagut un malentès en aquest tema d’aquesta pregunta, perquè
venia per dues vies, cap a Salut i després també cap a
Presidència, que ens la va derivar a nosaltres, i que com a
Govern efectivament pensàvem que estava contestada, vull dir
independentment que fos de la Conselleria d’Afers Socials.
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Efectivament, com vostè ha dit aquesta línia de subvenció va
sortir el 14 de març del 2007, escassament mesos abans d’unes
eleccions autonòmiques, per un import de 2.127.000. Eren unes
ajudes que anaven destinades, com vostè ha dit, a tot el que era
pròtesis bucodentals per a les persones majors de 65 anys, i
nosaltres ens vàrem trobar en la tessitura que efectivament
teníem altres prioritats, vull dir que hi havia tota una sèrie de
necessitats. Nosaltres podem coincidir amb vostès que
efectivament això és una necessitat detectada a la nostra
comunitat autònoma, com n’hi ha moltes altres detectades a la
nostra comunitat autònoma, però una feina de govern ha
d’establir prioritats en relació a les necessitats i en relació als
recursos. I en relació a aquestes necessitats i a aquests recursos
nosaltres vàrem prioritzar la Llei de dependència, nosaltres
vàrem prioritzar que efectivament era més necessari en aquell
moment destinar recursos econòmics a cobrir el que eren drets
de les persones davant unes prestacions que eren de caràcter
més arbitrari que depenien de subvencions.

Això per una banda. No és que nosaltres pensàssim que, com
que no es coneixia, l’havíem de retirar. Nosaltres vàrem pensar
que, donat que efectivament s’havia fet del març del 2007 fins
al setembre del 2007, era una prestació poc coneguda i que la
seva retirada no afectaria persones, perquè una vegada feta la
solAlicitud s’adjudicava a les persones que l’havien solAlicitada
i tenien tot el requisit i no hi havia una continuïtat d’aquesta
prestació; per tant la retirada no afectava cap futur ciutadà, en
potència sí però en concret no. I efectivament, com que feia
molt poquet temps que estava en funcionament, idò pensàvem
que també no era, dins tot el ventall de possibilitats que teníem
de retirar qualque tipus d’ajuda per prioritzar els recursos que
tenim econòmics, no era de les més afectades.

Per una altra banda també li hem d’explicar que era una
subvenció -i també li contestam a l’escrit- era una subvenció
que generava molts de problemes amb els colAlegis professionals
afectats, tant el ColAlegi d’Odontòlegs, de..., de pròtesis com
odontòlegs; creaven problemes de quin dels dos havia de donar
la factura: des del punt de vista sanitari havia de ser l’odontòleg,
des del punt de vista de l’Administració havien de ser tots dos,
els odontòlegs no ho acceptaven i aquesta conflictivitat
administrativa va dur fins i tot que un colAlegi professional, en
aquest cas de Múrcia, ens posàs un contenciós, perquè
generalment generava problemes administratius de gestió en
relació a la factura.

Però tal vegada això també ho haguéssim pogut resoldre fent
una convocatòria diferent, però nosaltres com a govern li hem
de dir que el que vàrem fer va ser establir les necessitats i, de les
necessitats, prioritzar amb els recursos que teníem les que
vàrem considerar més adients i vàrem prioritzar, com no podia
ser d’una altra manera, els drets de les persones enfront d’altres
tipus de prestacions, que efectivament aquestes i moltes altres
necessitats existeixen.

Jo puc entendre que vostè no estigui d’acord amb aquesta
decisió política però pensam que està argumentada.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, consellera. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta. Sra. Consellera, allò a què vostè
diu un malentès, a mi m’agrada més parlar..., m’agrada més no,
no m’agradaria haver de parlar d’això, però jo li dic falta de
coordinació. És a dir, jo entenc les seves raons, i sobretot la més
clara és la voluntat política. Vull dir que el govern del pacte ha
volgut llevar aquesta prestació, aquesta nova prestació, encara
que fos a través d’una línia de subvencions, perquè políticament
s’ha estimat més fer altres coses. Vull dir que és una decisió
política que lògicament jo puc criticar, però en definitiva qui té
la potestat de fer-ho són vostès. Em crida l’atenció perquè en els
programes electorals, especialment del Partit Socialista, hi havia
aquesta prestació i s’ha llevat. Però això jo crec que aquí el que
hi ha és una manca de coordinació. No sé si en el del BLOC hi
era, la veritat és que no ho he mirat, però sé que en el programa
electoral del Partit Socialista sí que hi era, i a posta crec que és
més greu en el cas del Partit Socialista que s’hagi llevat i a més
per voluntat política.

Respecte el pressupost, 272.000 euros és el que es va gastar
en el 2007 segons la seva mateixa informació, la resposta que sí
va fer en el mes de novembre. 272.000 euros aplicats a la Llei
de dependència pràcticament jo no vull dir que no sigui res,
perquè òbviament es poden traduir en accions, però crec que és
molt més profitós..., a més que fins i tot es pot entendre com una
part no de la Llei de dependència però d’una dependència
perquè estam parlant de les persones majors, i el que s’ha de fer
amb la Llei de dependència, Sra. Santiago, és demanar més
doblers a l’Estat i vostè ho sap, que aquesta comunitat autònoma
no els rep, i una vegada més, perquè l’Estat no ens finança el
que ens ha de finançar, els ciutadans de les Illes Balears hem de
posar doblers de la nostra butxaca i en aquest cas, vostè ho ha
reconegut, hem de llevar fins i tot qualque prestació que a més
va dirigida als nostres majors. Per tant jo, l’argument del
pressupost, no el puc compartir, per descomptat. 

L’argument que és poc coneguda, depèn del Govern que
sigui poc coneguda o no, depèn de l’activitat que faci el Govern
de donar a conèixer aquesta línia de subvencions. Bé que quan
el Govern vol fer conèixer que s’està dispensant la píndola
postcoital a tots els centre de salut empra recursos per fer-la
conèixer, o per fer conèixer aquest programa; ja sé que no és del
seu departament, però vostè, ho desconec més, però segurament
quan vostè vol fer conèixer un programa empra recursos per fer-
lo conèixer i empra accions. Idò en aquest cas depèn del Govern
que sigui poc coneguda o no.
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I respecte als problemes que hi ha entre els colAlegis
d’odontòlegs i protèsics, efectivament hi són, és que de fet per
això es va posar en marxa tan tard, perquè vàrem emprar molt
d’esforç, molts de sacrificis per tal de poder posar-los d’acord,
i al final es va trobar un sistema que en principi, perquè es va
consensuar entre els dos colAlegis i la Conselleria de Salut i la de
Presidència, per tal que pogués anar bé. 

Per tant, Sra. Santiago, jo li agraesc molt la seva explicació,
però li faig un prec avui, que és que augmentin la coordinació
entre la Conselleria de Salut i la Conselleria d’Afers Socials
perquè és molt important que tot l’espai sociosanitari, que hi ha,
i a més els que saben i aquí hi ha diputats que també en saben
molt més que jo, hi ha un espai que no és ni salut ni és serveis
socials sinó que està en una intersecció, que moltes vegades es
deixa de fer feina en aquest espai perquè -i perdó per
l’expressió- uno por el otro, la casa sin barrer, i queda sense
coordinar. La passada legislatura es va fer una comissió
sociosanitària on estaven representades moltes conselleries del
Govern; cal que tots eren del mateix color polític i per tant era
molt més fàcil, probablement ara hi ha més complicacions, però
jo sí faig un prec, i és que facin un esforç, perquè en definitiva
qui surt perjudicat és l’usuari o, millor dit, són les persones de
la nostra comunitat autònoma que poden ser tributàries d’una
prestació sociosanitària.

I també li faig un altre prec, i a més li anuncii que
presentarem mesures en el Parlament, que l’únic instrument que
tenim nosaltres en aquest moment, per tal que es restableixi
aquesta prestació. Si vostès pensen que la línia de subvencions
no és la més adequada, idò ho facin d’una altra manera, però no
ens hem d’oblidar que l’atenció bucodental dels majors és una
part molt important de la seva salut, probablement de les més
importants; tenen altres complicacions, però des del punt de
vista sanitari tenir una bona salut bucodental evita molts d’altres
problemes, i per tant creim que si a més estam parlant de 900
persones anuals, que segurament s’anirien incrementant, que es
poden beneficiar d’aquesta prestació, i d’un pressupost que ara
està en 300.000 euros i que es pot incrementar a mesura que es
vagin incrementant les persones que es puguin acollir a la
prestació però que en qualsevol cas estarem entre els 400.000,
500.000 euros, idò que el Govern faci feina perquè es torni a
restablir aquesta prestació i que els nostres majors tenguin una
salut bucodental adient a allò que es mereixen.

Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’AFERS SOCIALS,
PROMOCIÓ I IMMIGRACIÓ (Josefina Santiago i Rodríguez):

Gràcies. Efectivament és una decisió política, una decisió
política que insistesc que estava basada no només en relació a
l’ordre de subvenció a aquestes necessitats, sinó en relació a
altres necessitats i recursos de la comunitat autònoma. Nosaltres
prioritzam tot el que sigui el desenvolupament de la Llei de
dependència. No són els 272.000 euros que es varen gastar dels
2.195.000; el que s’ha destinat a dependència és el conjunt total
dels 2.195.00 euros. 

Nosaltres també li he de dir la sorpresa que una subvenció
o una ordre de subvenció d’aquestes característiques es fes des
de Presidència. Vull dir que ho hagués pogut fer vostè des de la
conselleria de la qual vostè era titular, perquè efectivament té a
veure més en temes de salut que en temes de Presidència, que
era un poc un calaix de sastre on cabia tot.

Jo li he de dir que també en tema, per exemple, per dir-li un
exemple de com estava la situació en aquell moment a la
Conselleria de Presidència, els doblers que varen sobrar
d’aquesta subvenció, que varen ser més d’1.900.000, se’n varen
anar a pagar les nòmines de la Fundació Es Fusteret, que eren
nòmines de treballadors que no estaven dins el capítol 1 i que
per això s’havien de demanar contínuament pòlisses als bancs.
Li vull dir que vostès el que feien, des d’aquesta política de no
establir prioritats, de no establir objectius, de no fer una política
de planificació de futur, tenien aquest tipus de subvenció i
després, el que eren drets que havien de cobrar els treballadors,
no ho tenien cobert. Nosaltres el que hem prioritzat en absolut
són els drets dels treballadors i els drets dels ciutadans. Per això
sempre estam prioritzant la Llei de dependència.

Estam totalment d’acord amb vostè que la Llei de
dependència està mal dotada per part de l’Estat, i vàrem treure
una..., en el seu moment es va fer en el Parlament una resolució
aprovada per la majoria de la Cambra, i li he de dir que aquesta
resolució ja s’ha entregat a la Secretaria d’Estat en relació a la
dependència perquè hi hagi constància.

I en relació al que vostè ha comentat, que era poc coneguda,
efectivament, a través d’una bona campanya es pot donar a
conèixer tot el que sigui necessari, però nosaltres ja li vàrem dir
que vàrem retirar o vàrem prendre la decisió de no continuar
amb aquesta resolució o, perdoni, amb aquesta ordre de
subvenció en el moment en què era poc coneguda. Vull dir que
difícilment haguéssim pogut tirar una targeta bàsica o
haguéssim pogut tirar per exemple un abonament infància
perquè ja eren ordres de subvencions que ja estaven en rodatge
i que afectaven gent que ja les estava cobrant; vull dir que no és
el mateix retirar, per exemple, una targeta bàsica que any rere
any les persones tornen cobrar, que una prestació d’aquest tipus
que és una sola vegada i que ja no la pot tornar a demanar. No
hi ha, diguem, un factor de damnificats afegit.

Temes de coordinació. Sens dubte sempre és millorable la
coordinació, li puc dir que sí, que hi ha un sistema de
coordinació entre la Conselleria de Sanitat i la Conselleria
d’Afers Socials per tot aquest tema sociosanitari, i el tema de la
Llei de dependència és un element molt sociosanitari que estam
treballant conjuntament, però sobretot estam treballant en
aquests moments tot el que són les bases, que és sobretot
atenció primerenca. Amb això estam fent el decret, ja tenim un
pla que esperam que en breu temps es pugui presentar.

Insistir en el fet que efectivament va ser una decisió política,
nosaltres pensam que argumentada i que en principi no és
prioritat per a la Conselleria d’Afers Socials especialment,
perquè pensam que no és competència nostra tot el que és
aparell bucodental, establir una línia de subvenció en aquest
sentit.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera, i un cop finalitzat el debat
d’aquesta pregunta agraïm la seva presència i la del Sr. Ballester
i els donam les gràcies. Bona tarda.

Tornem a recomençar les preguntes, el debat d’aquesta
tarda. Assisteix ara l’Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum, Sr.
Vicenç Thomàs, acompanyat dels següents alts càrrecs: el Sr.
Josep Pomar i Reynés, director general del Servei de Salut; el
Sr. Luís Carretero, director de Gestió de l’ib-salut; el Sr.
Enrique Rius, assessor tècnic de la Conselleria de Salut i
Consum; i el Sr. Antoni Cañellas, assessor tècnic del conseller
de Salut i Consum.

Li hem demanat a la Sra. Castillo, però ella també ens ho ha
demanat a la vegada, que féssim una agrupació de preguntes de
dues en dues. Farem per tant, quatre debats. 

1) Pregunta RGE núm. 9410/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a persones ateses en els darrers cinc anys
a la unitat d'hospitalització a domicili de Son Dureta.

Per tant, primer de tot començarem per la pregunta RGE
núm. 9410, relativa a persones ateses en els darrers cinc anys a
la unitat d’hospitalització a domicili de Son Dureta. Té la
paraula l’Hble. Sra. Aina Castillo i Ferrer per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, Sr.
Conseller, per venir a la comissió una altra vegada en aquest
nou període de sessions i també gràcies a l’equip que
l’acompanya. Bé, es tracta que avui ens contesti un seguit de
qüestions que no ens han volgut contestar per escrit. Jo crec que
això ja és significatiu de per què som aquí, hi ha una manca
molt important de transparència per part de la Conselleria de
Salut. Pensàvem que també contestaria la pregunta anterior
sobre l’eliminació del finançament de l’atenció bucodental dels
majors de 65 anys, però veig que no s’ha atrevit, en qualsevol
cas ja la formularem una altra vegada perquè no hem quedat
molt d’acord amb els arguments que ens ha donat l’anterior
consellera que ha comparegut.

Però passaré a la qüestió perquè la presidenta no em renyi
massa. La pregunta és quantes persones han estat ateses en els
darrers cinc anys a la unitat d’hospitalització a domicili a Son
Dureta? Lògicament aquesta pregunta no es fa gratuïtament, hi
ha un context i ja que hi som i com que tota l’adversitat s’ha de
convertir en una oportunitat, aprofitarem que no tenim la
resposta escrita per convertir la qüestió en un debat o en una
ampliació d’informació per part seva, ja que ha tengut el bon
gust de venir a aquesta comissió.

Aquesta pregunta es va formular, i sé cert que vostè ho sap,
atès el tancament de la unitat d’hospitalització a domicili de Son
Llàtzer. Jo no sé si ara ja està tancada o no, crec que sí, vostè
m’ho confirmarà. Vostè no va dir res, però tant el gerent de Son
Llàtzer com el gerent del Servei de Salut que l’acompanyen, han
confirmat que efectivament la unitat d’hospitalització a domicili
de Son Llàtzer es tanca perquè, en paraules del gerent del Servei
de Salut, “l’atenció hospitalària es deixa per als hospitals i
l’atenció domiciliària es deixa per a altres dispositius”. 

A nosaltres ens va estranyar molt aquesta decisió, perquè
entenem que aquestes unitats tenen dos objectius que són molt
bons, que han funcionat molt bé a Son Dureta i també a
l’Hospital de Can Misses i que són, per una banda,
descongestionar l’hospital, l’activitat hospitalària, perquè un
pacient si enlloc d’estar vuit dies en pot estar sis, fa que hi hagi
una rotació de llits important i, per tant, que pugui tenir més
activitat el mateix hospital. I per altra, que és la raó més
important i de més pes, perquè el pacient està molt millor a ca
seva, si hi pot estar, atès per equips del mateix hospital que s'hi
desplacen que no en el mateix hospital.

Per tant, ja que vostè avui és aquí, a part de contestar-nos la
pregunta respecte del nombre de pacients que va atendre la
unitat de Son Dureta els darrers cinc anys, també estaria molt bé
que ens digués si pensa que és millor eliminar aquesta unitat
d’hospitalització perquè no funciona, o, en qualsevol cas, ens
expliqui els seus motius.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Contesta l’Hble. Sr. Conseller
per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Miri, les xifres que vostè demana de les persones donades d’alta
i, per tant, ateses en el servei d’atenció domiciliària d’atenció de
l’Hospital Universitari de Son Dureta són les següents: l’any
2005 varen ser donades 109 altes; l’any 2006 varen ser 306;
l’any 2007 varen ser 416; i l’any 2008 varen ser de 594.

Com vostè molt bé sap, l’organització dels serveis sanitaris
i en particular les alternatives de com es pot fer aquesta atenció
als pacients, en principi, ha d’intentar respondre amb uns
principis generals d’eficàcia, eficiència i evidentment de qualitat
assistencial. Nosaltres, com vostè sap molt bé, tractam amb
persones i disposam de recursos públics, el cost-oportunitat dels
quals és un referent obligat a l’hora de prendre decisions des del
punt de vista dels gestors.

La que vostè anomena hospitalització a domicili és una de
les alternatives a l’hospitalització convencional. I com qualsevol
altra alternativa o solució té beneficis i inconvenients. Per tant,
podríem discutir quina és l’opinió de vostè o de la nostra
organització respecte de com s’ha d’organitzar. Evidentment
ningú no té clar que hi ha persones que s’han d’atendre al
domicili, hi ha persones de les quals és bo evitar l’ingrés a
l’hospital, però també tothom té molt clar que quan una persona
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necessita ingrés a un hospital se li ha de proporcionar i que quan
pugui desplaçar-se a rebre el tractament al seu domicili, això és
beneficiós per als pacients i és beneficiós per a les seves
famílies.

Nosaltres pensam que dins el concepte de continuïtat
assistencial, a segons quin tipus de persones amb problemes de
salut és més adequat que aquesta assistència es doni a nivell de
domicili que a nivell hospitalari. Evidentment, nosaltres som de
l’opinió que davant aquest tipus de situacions qui necessita
tractament a l’hospital, l'ha de rebre, i quan necessita tractament
i sigui possible donar aquest tractament en el seu domicili, se li
ha de fer al domicili. Nosaltres pensam que els professionals
d’atenció primària, metges de família, infermers i infermeres,
tenen una capacitat tècnica que possibilita que molts d’aquests
pacients que ara s’estan atenent a nivell d’aquestes unitats
d’atenció domiciliària, es poden atendre als domicilis.

També dins els hospitals s’han produït canvis organitzatius,
com són els hospitals de dia, que faciliten que determinats tipus
de malalts són a ca seva i van puntualment a rebre un tractament
a l’hospital, o organitzacions de tipus de cures de curta estada
que possibiliten que hi hagi malalts que no hagin ni tan sols
d’ingressar a l’hospital.

És una manera d’organitzar com es fa l’assistència sanitària,
hi ha gent que propugna les unitats d’atenció domiciliària de
tipus hospitalari i hi ha gent que propugna que el pes d’aquesta
atenció es doni a través dels professionals d’atenció primària.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la
Sra. Castillo per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el cel és blau
i el vestit que jo duc és negre, no m’ha aclarit absolutament res.
M’ha dit obvietats com que quan una persona s’ha
d’hospitalitzar s’hospitalitza i quan una persona ha de rebre
atenció domiciliària es rep atenció domiciliària. La pregunta era
molt concreta, què pensa vostè de l’eliminació de la unitat
d’hospitalització a domicili de Son Llàtzer? Vostè em parla en
general i amb allò que vostè m’ha dit tant es poden mantenir
totes les unitats, com es poden tancar totes les unitats. Amb els
arguments que vostè m’ha donat, tant podem fer una cosa com
l’altra, vostè ho generalitza tot.

Es tracta de saber per què s’ha tancat la unitat
d’hospitalització a domicili de Son Llàtzer, on segons
informacions que es varen donar a través dels mitjans de
comunicació, l’any 2007 -si no vaig equivocada- s’havien atès
quasi 400 persones. Fixi’s que és un nombre molt similar del
que va atendre Son Dureta també aquest any. La unitat de Son
Dureta encara funciona i està operativa i ningú no ha discutit
que s’hagi d’eliminar. Fins i tot el gerent de Son Dureta, també
en els mitjans de comunicació, ho duc aquí per si ho vol veure,
però crec que no fa falta perquè vostè ho sap, ha dit que no
només no la pensa eliminar, sinó que la pensa mantenir. El
gerent de Son Llàtzer en declaracions públiques va dir que ell

pensava que funcionava bé la unitat d’hospitalització a domicili,
però que per manca de pressupost l’havia de tancar, perquè tenia
altres prioritats. Per cert, ja m’explicarà com rebrà totes les
targetes sanitàries que vostè vol reorganitzar si té una manca de
pressupost, com em consta que té.

Per tant, una de dues, o pensam que aquest tipus d’unitat
funciona, ... vostè em demana la meva opinió, la meva opinió és
claríssima, no només les vàrem mantenir la passada legislatura
sinó que les vàrem potenciar obrint la de Son Llàtzer. És a dir,
o bé funcionen o no funcionen. Vostè em diu que aquesta
atenció la pot fer atenció primària, però és que atenció primària
no ha incrementat la seva activitat. Si vostè es refereix als
equips d’atenció domiciliària, ESAD, el nombre d’ESAD a
Mallorca no ha variat, es manté exactament igual que fa uns
anys, per cert, bastants saturats i vostè ho coneix probablement
millor que jo perquè és un metge de família d’atenció primària.

Per tant, tancam unitats però no posam alternatives. En el
seu discurs em diu que si fa falta atenció domiciliària la farem
domiciliària i si fa falta atenció hospitalària en farem
d’hospitalària. Jo crec que hi ha una espècie de pèrdua de
coneixement en el sentit que hem perdut, li torn a repetir,
l’usuari com a centre de tots els sistemes. És a dir, si una
persona hospitalitzada pot estar molt millor a ca seva a través
d’un sistema com és la unitat d’hospitalització, per què l’hem de
llevar? Jo no sé quin és el cost, vostè tal vegada el té i el pot dir.
Per què han de llevar aquesta unitat? Son Llàtzer ha incrementat
els alts càrrecs, no incrementem els alts càrrecs amb aquesta
reorganització que vostè esmentava i dediquem els recursos a
això, perquè dedicam recursos a millorar l’atenció sanitària del
pacient.

Per tant, sigui un poc més clar, Sr. Conseller, perquè serà
com quan em respon a les preguntes escrites, no respon mai ni
dóna la informació que demanam. Vostè creu que no funciona
la unitat d’hospitalització de Son Llàtzer i per això creu que l’ha
de tancar? Vostè diu una cosa que és no-res, el gerent en diu una
altra, el gerent de l’ib-salut en diu una altra. Per tant, no ens
aclarim. I des del Partit Popular tenim la sensació que hi ha una
manca de model sanitari, un no saber cap on anam i en
definitiva això, juntament amb altres qüestions de les quals en
parlarem avui i d’altres de les quals ja hem parlat, ens du a un
empitjorament de la qualitat assistencial cap a l’usuari, Sr.
Conseller. Per tant, concreti Son Llàtzer, vostè està d’acord o no
està d’acord que es mantengui? Si creu que ha d’assumir
l’activitat un altre dispositiu, qui l’ha d’assumir, amb quin tipus
d’activitat i amb quina dotació pressupostària? Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castillo. Miri,
jo li ho explicat, sembla que o ho he explicat malament o vostè
no ho ha entès. Nosaltres vàrem decidir que deixés de funcionar
la unitat d’atenció domiciliària de l’Hospital Son Llàtzer perquè
hi ha un concepte de continuïtat assistencial, que vol dir que
aquella persona que té un problema de salut, en funció d’allà on
sigui millor donar-li aquesta atenció sanitària, quan la persona
necessita estar ingressada a l’hospital, el personal que fa feina
a l’hospital atendrà aquesta persona; quan aquesta persona no
necessita un dispositiu hospitalari, es pot traslladar al seu
domicili, el nostre concepte assistencial és que sigui atesa per
persones d’atenció primària. Bàsicament és això el que li vull
dir.

Què fan els hospitals? Treballen amb productes intermedis,
hospital de dia. Una persona que és al seu domicili i necessita
un tractament que s’ha d’aplicar a nivell hospitalari, va a un
ambulatori, rep el tractament i se’n va cap a ca seva. Persones
que tenen un problema que probablement no necessitaran
ingressos hospitalaris, resten a una unitat de curta estada, 24-48
hores i se’n van a ca seva. Persones que surten d’un hospital i
poden anar al seu domicili, qui assumeix la càrrega assistencial
són els professionals d’atenció primària.

Aquest és el model conceptual que nosaltres defensam i per
tant, de mica en mica el desenvoluparem. Vostè diu que això no
és garantia ni qualitat assistencial, deixi'm que jo no comparteixi
aquest criteri i aquesta afirmació que vostè ha fet. Crec que el
personal d’atenció primària té una qualificació professional per
atendre un tipus de problema, que és el que ha de fer. I la gent
que és a l’hospital ha d’atendre un altre tipus de problemes de
salut. Sempre que una persona pugui estar i rebre un tractament
correcte al seu domicili, el nostre concepte és que estigui en el
seu domicili. És a dir, si necessita un hospital, que rebi l’atenció
a l’hospital. Qui pugui rebre aquesta atenció, evidentment amb
qualitat, que la rebi en el seu domicili. I allò que és molt
important, hi ha d’haver una continuïtat assistencial pel que fa
al personal i als professionals d’atenció primària.

No es tracta de treure un malalt fora perquè ens costa més a
un hospital, no es tracta d’això, és posar els recursos amb els
professionals que siguin més adequats per obtenir una bona
eficiència dels recursos que tenim. Qui necessiti estar a un
hospital, ha d’estar el temps que sigui necessari a l’hospital. I
quan sigui bo per a ell i per a la seva atenció, anar al seu
domicili, que se’n vagi al seu domicili, i cada tipus de
professional que treballi a un lloc o a un altre. Per cert, vostè ha
comentat l’ESAD i vull dir que l’ESAD ha augmentat bastant
la seva activitat amb els mateixos recursos que tenia.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

3) Pregunta RGE núm. 9417/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a càrrecs creats a GESMA (II).

4) Pregunta RGE núm. 9418/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a càrrecs creats a GESMA.

Passam ara a l’agrupació de les preguntes RGE núm. 9417
i 9418/08, relatives les dues a càrrecs creats a GESMA. Té la
paraula la Sra. Aina Castillo per un temps de deu minuts, que
sempre serà generós.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, presidenta, esper no esgotar-lo. Bé,
conseller, veig que atesa la seva postura, tant pot eliminar les
unitats com deixar-les totes. Esper que no les elimini perquè la
llista d’espera i la saturació dels hospitals serà un problema amb
el qual haurem de conviure durant els propers anys, almanco
mentre que vostè tengui la responsabilitat de govern sanitària.

Respecte de GESMA, la pregunta en aquest cas anava
dirigida a la situació a l’anterior legislatura i aquesta respecte
dels alts càrrecs perquè, segons les nostres informacions, que a
més ja han estat publicades, es veu que s’han incrementat els
alts càrrecs de 9 a 25. Probablement dins aquests 25 càrrecs n’hi
ha que són persones que feien feina a GESMA, que han tengut
un nomenament de sots-director. En principi pareix que les
nostres informacions ens indiquen això, de 9 a 25. Clar, és un
nombre realment extraordinari, que en un moment de contenció
com el que tenim ara, ens pareix realment preocupant que
aquesta sigui la línia d’actuació de GESMA. En qualsevol cas,
repetesc, d’aquests 25 probablement, perquè això passa molt
sovint, ja hi havia persones que hi feien feina, que han estat
nomenades amb una responsabilitat diferent, i això no modifica
el pressupost d’alts càrrecs que destina l’empresa pública
GESMA. Però de 9 a 25 n’hi ha tants, a més coneixem alguna
de les persones que ocupa aquests càrrecs, que no són
treballadors de GESMA, per tant, suposen contractes d’alta
direcció i una despesa que nosaltres entenem que no està
justificada, sobretot perquè GESMA, si bé vostès la volen
reconvertir en un recurs exclusivament sociosanitari, ja ho han
demostrat tancant els quiròfans, encara no està fet. Per tant, ens
estranya que ja estigui fet l’equip directiu, mentre els fonaments
de la casa, per visualitzar-ho de qualque manera, encara no
estan fets.

La pregunta és aquesta, quants d’alts càrrecs -ja que m’ho ha
demanat, encara que no s’hagi sentit pel micròfon, fins a 25 això
és el que se va publicar-, quants n’hi ha, Sr. Conseller? Quants
càrrecs s’han incrementat a GESMA per fer complir les
funcions que vostès han dit que faran?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Li contesta l’Hble. Conseller
per un temps de deu minuts.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Miri, la contestació a la seva pregunta és ben simple i senzilla.
L’any 2007 GESMA tenia un director gerent, un gerent adjunt,
una direcció mèdica, una direcció de l’àrea de salut mental, una
direcció d’infermeria, una secretaria general, una direcció de
gestió, un coordinador d’assistència mèdica, un coordinador
d’assistència de rehabilitació i 12 sotsdirectors. Això, si no
m’equivocat sumant, fan 21 alts càrrecs.

A partir de gener del 2008 la situació és la següent: un
director gerent; una direcció de Desenvolupament Corporatiu;
una direcció de Gestió; una direcció Mèdica de l’Àrea
Sociosanitària; una direcció d’Infermeria de l’Àrea
Sociosanitària; una direcció Mèdica Adjunta d’Atenció
Sociosanitària; una direcció Mèdica de l’Àrea de Salut Mental;
una direcció d’Infermeria de l’Àrea de Salut Mental; una
direcció de Recursos Humans i catorze sotsdirectors. Si no m’he
equivocat en la suma això fa vint-i-tres persones. Són 21 versus
23.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de contrarèplica té la paraula la
Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, presidenta. Tot i que vostè s’alegri que només
siguin dos, ara, els càrrecs incrementats, a mi ja em sembla
malament, perquè crec, com repeteixo, que estam en una
situació de contenció, s’haurien d’haver reduït i no incrementat,
però en qualsevol cas, conseller, permeti’m que dubti de les
informacions que avui vostè ens dóna aquí perquè a una
resposta que sí va tenir, o a una pregunta, que va tenir la sort de
ser resposta per escrit, vostè, quan aquest partit, el Grup
Parlamentari Popular, li va demanar la relació d’alts càrrecs de
GESMA a data agost del 2008, només em va presentar els noms
i llinatges de nou persones que són exactament les que hi havia
a la passada legislatura. Sotsdireccions a la passada legislatura
no n’hi havia, hi havia coordinacions, hi havia responsabilitats,
però no hi havia nomenaments d’alts càrrecs, no, no n’hi havia.

És a dir, jo no sé si això vol dir, perquè, clar, no tenc la
informació, si haguessin respost a les preguntes o m’haguessin
remès la documentació podria saber si es tracta d’alts càrrecs,
és a dir, no persones que, com deia inicialment, jo puc entendre
que hi hagi una distribució diferent de responsabilitats, siguin
nomenades per exercir una responsabilitat en un moment
determinat, no, estam parlant de persones que vénen de fora de
l’empresa, que ocupen un càrrec i que són retribuïdes com a
tals, com a alts càrrecs, i jo no estic en contra que es facin
aquestes coses, però sí que estic a favor de la seva moderació.
Vostè avui reconeix que n'ha augmentat dos, jo li deman, perquè

ja que no ens aclarim i podem discutir si sotsdireccions, si
adjunts o direccions, que em digui quin pressupost hi destina.
Tal vegada a través d’aquesta xifra o d'aquest capítol de
retribucions podem aclarir quina és la part retributiva que se’n
du aquest increment dels alts càrrecs a GESMA. 

Això per una banda, i per l’altra, Sr. Conseller, repeteixo, sí,
cadascú quan té la responsabilitat fa el que troba que ha de fer,
per suposat i ho hem de respectar i per això hi ha la tasca
d’oposició, per criticar el que troba que es fa mal fet, però per
què es fa una remodelació d’aquesta envergadura quan encara
no s’ha fet res a GESMA? Han venut molt que s’ha fet, però no
s’ha fet res que no estigués programat ja, i si ja estava
programat és que es podia fer com estava plantejat, vull dir que
no hi ha hagut necessitat d’incrementar càrrecs, ni molt manco,
s’ha fet un pla estratègic, s’ha fet l’increment d’alts càrrecs, s’ha
venut molt la reconversió d’espai sociosanitari, però avui, per
exemple, conseller, tenim la zona de quiròfans buida, buida no,
amb els quiròfans muntats, però sense utilitzar. La zona de
reanimació igual. És tot un espai que està infrautilitzat i,
precisament, jo crec que el que li falta a la sanitat pública
d’aquestes illes és espai i aprofitament de recursos.

Per tant, centrant una altra vegada la qüestió, Sr. Conseller,
no em digui el número, ja que no ens posam d’acord, digui’m el
pressupost destinat a aquests alts càrrecs i digui’m per què s’ha
fet aquesta reestructuració quan en aquest moment ni tan sols
està executat el pla estratègic que vostès diuen que volen posar
en marxa a GESMA.

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, vostè
formula una pregunta que diu: direccions, sotsdireccions i alts
càrrecs. Jo li he donat les xifres del que enteníem nosaltres a què
es referia vostè, evidentment no són alts càrrecs sinó que són
llocs de direcció. Són llocs de direcció. Ara resulta que la
resposta tampoc no li agrada, és incorrecta, jo he intentat
explicar-li les persones que nosaltres consideram que són llocs
de direcció i com veu vostè no hi ha tanta diferència. Per cert,
diu que hem duit molta gent de fora, li puc assegurar que la gran
majoria de persones que tenen ara càrrecs de lloc de direcció
són persones de la mateixa empresa des de fa molt de temps, i
si vol vostè tenia al capdavant de GESMA una persona, que és
el Sr. Romero, que va venir de fora, vostè el va triar, i pus.
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De totes maneres crec que el tema, no és si hi ha una
persona o si hi ha tres persones, és quina importància donam
nosaltres al tema de l’atenció sociosanitària, i vostè sap que
nosaltres necessitam espais i atenció per a persones que tenen
necessitat de cures sanitàries, però no d’un hospital d’aguts que
requereixen d’estades més llargues que les que dóna un hospital
d’aguts i que, per tant, necessiten menys tecnologia. I vostè ho
sap molt bé. Parlam de malalts de convalescència, parlam de
sotaguts, parlam de palAliatius, per tant, parlam de necessitat de
llits, d’hospitals de dia, de com atendre determinades malalties
cròniques o com atenem els malalts de salut mental. 

Per tant, nosaltres partim que aquesta comunitat té una
necessitat en recursos sociosanitaris i, per tant, és una prioritat
per a nosaltres, i que també el Parlament ha beneït, aquesta línia
prioritària, per tant, arribam a la conclusió que GESMA té un
paper important a jugar en el desenvolupament de totes aquestes
estratègies, i és per això que una de les primeres coses és
dissenyar un pla estratègic, el pla Ben atès, que fa necessària la
reestructuració de l’organització interna. 

Nosaltres tenim molt clar on volem anar, cap on ens diuen
les necessitats sociosanitàries que hem d’anar i, per tant, si
apostam per un model reestructuram l’organització i la dotam
de recursos que consideram que són adients, i tot això per donar
millor qualitat assistencial i, allò que vostè sempre diu, millorar
la qualitat assistencial. Vostè sap que nosaltres no vàrem trobar
una bona situació organitzativa a GESMA i, per tant, nosaltres
hem dissenyat un pla estratègic. Quan hem sabut el que volíem
hem procedit a una reorganització de l’organització i hem
nomenat uns quadres de direcció que pensam que ens permetran
desenvolupar aquesta política, planificar, gestionar i, en
definitiva, fer-ho millor, per tant, és un disseny organitzatiu que
pensam que és modern, que és eficaç i que s’ajusta a les nostres
necessitats i també aquí feim una aposta en temes de salut
mental i salut mental humanitària.

Per tant, passar de 21 a 23 llocs de direcció, sabent el que
volem fer, personalment crec que no és una mesura que surti del
que és raonable. Crec que bàsicament el que s’ha fet, a vostè jo
li he enumerat els càrrecs, és desglossar en dos l’empresa, crear
un àmbit organitzatiu de temes sociosanitaris i un àmbit
organitzatiu d’atenció en salut mental. Això és bàsicament el
que s’ha fet, repassi vostè els llocs de direcció que li he donat i
ho veurà. Per tant, nosaltres ens hem dotat d’un pla estratègic
per poder complir les necessitats sociosanitàries que té aquesta
comunitat i ens hem dotat d’una reorganització amb un quadre
de càrrecs de direcció. La realitat és el que ens vàrem trobar, el
camí que hem agafat i si té interès a parlar de doblers jo li
podria recordar, per exemple, que vostè va tenir tota una sèrie
de professionals durant anys redactant un pla sociosanitari que
el que ens vàrem gastar entre tots en dues metgesses, una
treballadora social i un administratiu durant un grapat d’anys no
va servir absolutament de res. Nosaltres tenim necessitats
sociosanitàries, hem definit un pla estratègic i ens hem dotat
d’una organització que pensam que ens servirà per arribar a
l’objectiu de complir el que volem fer. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

5) Pregunta RGE núm. 9419/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a formalització d'un contracte amb
l'equip tècnic redactor del projecte del nou hospital de Son
Dureta.

6) Pregunta RGE núm. 9588/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cost de les modificacions del projecte de
Son Espases.

Ara passarem a la segona agrupació, si els sembla, que són
les preguntes 9419, relativa a formalització d’un contracte amb
l’equip tècnic redactor del projecte del nou hospital de Son
Dureta, i la 9588/08, relativa a cost de les modificacions del
projecte de Son Espases. Té la paraula l’Hble. Sra. Aina
Castillo, també per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ara ja passam a un altre tema.
Vostè sempre justifica tot el que li deman jo i el grup de
l’oposició, i en dóna la culpa al Partit Popular. Em fa gràcia que
digui que un pla sociosanitari que es va elaborar durant anys, i
és veritat, la passada legislatura és paper banyat, és paper banyat
perquè vostès han volgut que sigui paper banyat. Ja em
comptarà, a més, el que ha costat el que han fet. 

En qualsevol cas ara entram en un tema que no li agradava
gens, però que ara li encanta, Sr. Conseller, que és Son Espases.
Son Espases ha passat de ser la bestia negra a ser la niña bonita
del Govern, del Sr. Antich, i vostè mateix amb una
transformació com jo crec que en veurem poques en aquesta
comunitat a d’altres membres del Govern, però en qualsevol cas
no li agradava, li agrada ara molt i, per tant, esperem que
puguem gaudir amb aquest debat.

Son Espases, les preguntes que li han formulat i no ha volgut
contestar, perquè amb les altres es pot entendre que hi hagut, tal
vegada, qualque problema documental i per això s’han contestat
les altres preguntes escrites, però aquesta és que no s’ha volgut
contestar i no s’ha volgut contestar perquè s’ha fet fins a vuit
vegades, les sis primeres, perquè les dues restants són aquestes
que avui debatem, les sis primeres que anaven en el mateix
sentit les tenc aquí, s’han respost, efectivament, s’han respost
per part del Govern en el mes de maig, s’han respost el juny,
s’han respost el juliol, totes l’any passat evidentment, agost,
s’han respost el setembre i totes en un mateix sentit. 

Quan vostè ve aquí, a la Comissió de Salut, dia 6 de febrer
del 2008, i ens compareix per explicar les modificacions
respecte de Son Espases, que vostès diuen, els agrada dir, que
es fan per minimitzar l’impacte sobre el monestir de La Real,
doncs ve vostè aquí, el febrer del 2008 i ens explica totes
aquestes modificacions. I què fa el Grup Popular?, doncs li
demana quin és el cost d’aquestes modificacions que vostè ja ha
anunciat i que, per tant, se suposa que ja té tancades. Parlam,
principalment, a part de l’increment de quiròfans, etc., que no
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és per la qual cosa, nosaltres li demanam, parlam, especialment,
per dues coses... no, no, l’increment de quiròfans està molt bé,
si jo no dic que no, però la meva tasca no és venir aquí a
felicitar-lo per les coses que fa bé, la meva tasca és controlar el
Govern per allò que fa, en opinió d’aquest grup, malament. 

Repetesc, Sr. Conseller, li demanam per dues qüestions: una,
bé, el cost de dues qüestions, una, què costa allunyar l’hospital
30 metres?, vostè a la compareixença va dir 100, però
l’arquitecte, el dia de la visita a Son Espases, ens va dir que
efectivament eren 30 metres que s’havia allunyat l’hospital, què
costa allunyar aquest hospital 30 metres del monestir de La
Real? I què costa soterrar el que era un soterrament de la planta
de serveis que hi ha darrera la capella del monestir, que vostè
diu que és soterrar, però que realment a la visita també vàrem
comprovar que era simplement tirar-li terra pel damunt, posar
un allau de terra. És igual. El cost, és a dir, jo no puc entendre
que una persona encarregui una reforma de casa seva i que em
respongui, quan li deman què li ha costat, el que vostè em
respon aquí, que encara és prest per aventurar el cost d’aquesta
modificació. Per sis vegades m’ha contestat això, Sr. Conseller,
que no sap què li costarà. Si realment no ho sap, malament
anam, Sr. Conseller, perquè estic segura que a casa seva vostè
no fa cap reforma que no tengui un pressupost ben escrit i que
li digui el que li ha de costar, i si això és capaç de fer-ho en el
Govern val més que deixi la responsabilitat perquè ens pot
passar qualsevol cosa. 

No val que em digui que està pendent del reequilibri de la
concessió, del reequilibri econòmic de la concessió, no.
Malauradament per a vostè jo me’l conec molt bé aquest
projecte, vostè me’l va fer estudiar molt bé, perquè vaig haver
de comparèixer moltes vegades en aquest parlament per
explicar-lo, vostè i altres membres que avui també estan
encantats amb el projecte, però que llavors no hi estaven.
Aquest projecte és una concessió i pot tenir un reequilibri, però
per saber el reequilibri hem de saber el cost d’aquestes obres
d’execució, per tant, és una xifra que vostè té i no entenc per
què no ens la vol donar, esper que avui, ja que ve aquí i tenim
a un cara a cara, almanco em doni aquesta xifra i no sigui tan
generalista com a les preguntes anteriors. 

Per tant, conseller, què ens ha costat o que ens està costant
això? Oblidi’s del reequilibri financer de la concessió, ja ens
l’explicarà, el reequilibri, perquè desprès hi ha altres qüestions
com l’ampliació dels aparcaments, no, què costa haver allunyat
30 metres el monestir de La Real de l’hospital, llevar, posar
terra damunt d’un edifici que està exactament igual, una planta
industrial que hi ha darrera l’hospital, i que han tapat amb terra,
què costa això? I de passada, ja que és aquí, ens pot dir d’una
vegada per totes, que tampoc no ens ha volgut contestar, què
han costat aquests dos mesos de paralització provisional de les
obres que vostès tant demagògicament varen fer l’estiu del
2007. Ja que és aquí també, tal vegada si  té les dades, si no ja
me les remetrà, què costa el trasllat de les restes arqueològiques
que han trobat ara, fa uns mesos que ho han intentat ocultar,
però que finalment s’han conegut i que han fet que el BLOC,
fins i tot, s’implicàs en aquest projecte donant l’autorització del
seu trasllat mitjançant la Comissió Insular de Patrimoni Històric
del Consell Insular.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Sr. Conseller, té la paraula per
contestar i segurament ens podrà contestar les preguntes que no
li han estat formulades degudament, això ja li ho contestarà
vostè a la Sra. Castillo.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Castillo. A mi em
varen passar dues preguntes i jo contestaré a aquestes dues
preguntes. De totes maneres crec que vostè formula la pregunta
com li interessa perquè jo no puc acceptar que el que nosaltres
induïm a Son Espases sigui apropar l’edifici o tirar terra damunt
l’edifici. Si vostè pensa que això és el nou Son Espases és que
no ha servit per a res que aquest conseller hagi vengut a aquest
parlament i hagi presentat les modificacions. 

Vostè a una de les preguntes que diu que jo no li he contestat
per escrit perquè la contesta...vostè digui quina contesta li hem
donat, que encara no tenim la xifra. Val. Vostè em demana una
pregunta, si s’ha formalitzat durant la present legislatura algun
tipus de contracte amb l’equip tècnic redactor del projecte del
nou hospital Son Espases, això em demana? Jo li puc contestar
ara, a aquesta pregunta, que el mes de maig del 2008 es va
formalitzar aquest nou contracte amb la direcció facultativa del
projecte del nou hospital Son Dureta i l’ordre de contractació
del que és el servei de salut. L’objecte d’aquest contracte
consisteix a modificar el contracte de la redacció del projecte de
les obres de construcció del nou hospital de referència que
modifica el contracte principal i el seu complementari de
projecte de reforma i d’ampliació del nou hospital de referència.
La quantitat que ha cobrat l’equip d’arquitectes, en funció de les
tarifes que tenen per modificar el ColAlegi d’Arquitectes, és
d’1.266.888 euros. 

També entenc que a les preguntes que han arribat
formalment demana quin és el cost de les modificacions, i a dia
d’avui nosaltres continuam les negociacions amb la
concessionària del nou hospital, amb la qual cosa encara no li
podem dir amb exactitud quin serà el cost per a la comunitat
autònoma d’aquestes modificacions que vàrem decidir. 

Vostè diu que el coneix molt bé, i jo n’estic convençut, però
vostè sap que no parlam d’una obra convencional, vostè sap que
no parlam d’un concurs qualsevol, vostè va decidir en el seu
moment que no es feia adjudicació d’una obra sinó que es feia
un PCI amb una concessió a 30 anys que s’anirà pagant en
quotes mensuals que ara s’han de tornar a determinar. Per què?
Perquè també hem introduït canvis en aquest model de negoci
que farà la concessionària i, per tant, repercutirà en positiu en el
cost que finalment tendrà aquesta obra que és el que nosaltres
haurem de pagar en trenta anys i, per tant, la meva
responsabilitat fa que sigui prudent i si estam en negociacions
per veure quin cost tenen aquestes modificacions en trenta anys,
perquè no és una adjudicació d’una obra sinó una concessió a
trenta anys, la meva responsabilitat fa que jo sigui prudent i no
digui determinades xifres perquè estan en un període de
negociació.
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Ara vostè m’ha fet la pregunta sobre què és el que ha cobrat
l’equip redactor, jo li ho dic, no tenc cap problema, però no li ho
puc dir abans de fer-ho i en aquest moment li dic exactament el
mateix, nosaltres per responsabilitat en un moment de
negociació hem de ser prudents, no podem parlar de xifres
perquè no sabem com repercutirà en el cost final perquè, entre
altres coses, coses que vostè hauria d’haver fet, no les va fer, no
les va fer i les hem hagut de fer nosaltres i no parlam
d’apropament o de soterrament. L’aplicació del codi tècnic
d’edificació, vostè va decidir que no el posava a aquest hospital
quan la llei li deia que sí i això té un cost i un cost important,
però també tendrà beneficis a la llarga. També hem hagut de fer
tota l’adaptació i l’eliminació de barreres arquitectòniques o de
banys adaptats que vostè no havia fet.

Per tant, nosaltres hem treballat en mesures de disminució
de l’impacte visual, de protecció del territori, hem millorat
espais assistencials, aspectes d’equipament. Per tant, totes
aquestes modificacions van encaminades que aquest projecte
pugui tenir la màxima qualitat quan sigui una realitat, però el
principal del que vostè demana és -i vostè ho sap molt bé- que
això no és una adjudicació d’una obra, això és un PCI, una
concessió d’obra, aquestes modificacions per obtenir millores
i per tapar mancances que tenia el seu projecte, això ha de
repercutir en el que ens costarà al conjunt dels ciutadans en
trenta anys i com està dins un procés de negociació, aquest
conseller per la seva responsabilitat no dirà la xifra final perquè,
entre altres coses, no la tenim perquè l’important és el que ens
costi això en trenta anys al conjunt dels ciutadans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sra. Castillo, té la paraula.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Tenc rèplica, no? 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, sí, té rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, tenc rèplica encara, gràcies presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, té rèplica i després contrarèplica, el conseller.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Contrarèplica, supòs que el conseller.

Sr. Conseller, no ens vol contestar, no sé per què, és a dir,
repetesc, vostè em pot titllar que no sé de què parl, que no
l’entenc, que no l’escolto, però sé molt bé el que li deman.
L’empresa té un cost, vostè avui -li ho agraeixo- m’ha donat el
cost dels arquitectes, 1,2 milions d’euros, 1 milió 200 i busques
d’euros, d’acord, he tardat un any a saber aquesta quantitat. Sí,
Sr. Conseller, se li havia demanat aquesta quantitat i vostè...,
miri, per alguna cosa serveix el Reglament del Parlament, bé,
serveix per moltes coses, perdó, però d’alguna cosa ha servit
que vostè comparegués avui aquí per donar-nos al manco la
xifra o per dir-nos que els arquitectes per les modificacions fetes
al projecte cobraran més d’un milió d’euros més del que
inicialment havien de cobrar que, en part, és per a la millora de
l’hospital, per suposat. Un hospital des que es projecte fins que
s’executa pot tenir modificacions, ha passat a Menorca, ha
passat a Inca, ha passat a Formentera, que són els tres que va
construir el Partit Popular la passada legislatura i passarà
sempre això i si no, demani-li a Valdecillas el que ha passat, a
Cantàbria, que per cert aquest sí que el finança l’Estat i el nostre
no el vol finançar. 

És normal, però, en part aquest doblers que estam pagant, no
vostè, sinó tots els ciutadans als arquitectes i els que no ens vol
dir que costa l’allunyament de l’hospital i el soterrament de la
planta industrial que per a mi, repetesc i no em puc avergonyir,
és simplement tirar terra per damunt una planta i ho vàrem
poder comprovar a la visita, Sr. Conseller. Vostè pot anomenar
o dir les coses com vulgui, però la realitat és la que és. La
realitat és literalment la que és i vostè no la pot canviar per molt
que no li agradi.

L’hospital arquitectònicament o paisatgísticament o
d’impacte ambiental que era el que vostès criticaven a la
passada legislatura, és pràcticament el mateix, que per dins
hagin fet millores, benvingudes siguin, però l’impacte ambiental
és el mateix. Trenta metres menys, trenta metres menys, és que
ho va dir l’arquitecte, hi era vostè davant, no m’ho negui perquè
ho va dir l’arquitecte a la visita a Son Espases, cosa que vostè
el va aturar tot d’una i li va dir “l’arquitecte no ha de parlar
d’aquestes qüestions”, també me’n record que li va tapar la
boca. Sí, sí, vostè, Sr. Conseller, me’n record molt bé. És que
desgraciadament és un tema que a mi em crida molt l’atenció
perquè vostè abanderava que s’havia de fer la reforma de Son
Dureta i ara, en canvi, és capaç d’ocultar les troballes
arqueològiques per tal que es pugui inaugurar aquest hospital
que tanta sort que es pugui inaugurar, jo l’anim que l’inauguri
perquè crec que s’ha de fer ja, d’una vegada per totes, però a mi
em crida molt l’atenció. Conec molt bé el tema.

No es tracta de saber a quin preu negociam amb l’empresa.
Es tracta -repetesc-, ara ja tenim el concepte clar sobre què
cobraran els arquitectes, si no hi ha cap modificació més, ara es
tracta de saber què costa la decisió política d’allunyar trenta
metres l’hospital i tirar terra per damunt una planta industrial,
el que costa, conseller. Crec que no és tan difícil. És a dir, hi ha
un preu de cost, que l’empresa el tendrà, l’empresa el calcularà
i ara ens ficaríem en temes tècnics, però l’empresa pot calcular
perfectament què li costa. Una altra cosa és que a vostè o al
Govern o als ciutadans de les Illes Balears ens ho deixi més
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barat, d’acord?, que segurament no ens ho deixarà per davall el
preu de cost. No l’hi deixa ningú, lògicament, o que ens costi
més perquè repercutirà en la suspensió de dos mesos i en les
màquines que varen estar aturades i en els treballadors als quals
varen haver de pagar estant aturats durant dos mesos. No ho
sabem. Això ja li ho demanarem quan ho tengui tancat i
negociat. Ja li ho demanarem, però el cost, el que costa aquest
tassó, el sabem, una altra cosa és el preu que negociem. 

Jo no li deman quina negociació té vostè amb l’empresa, ja
me la dirà perquè per una altra banda, l’empresa guanyarà més
doblers dels que inicialment estaven prevists perquè han ampliat
l’aparcament, que és part de la concessió. És un tema molt
complex, evidentment i no ens ficarem en els detalls. L’empresa
guanyarà per una altra banda perquè en lloc d’explotar deu
aparcaments, en podrà explotar quinze. Perfecte. Ja m’explicarà
la negociació, ja tendrem temps, no es preocupi, Sr. Conseller,
que li ho demanarem. 

El que vull saber és el cost de l’actuació demagògica del
Govern que ha fet que..., és a dir, en definitiva el que li vull dir,
conseller, és que la seva demagògia ens surt molt cara, molt
cara. La paralització de dos mesos ens ha sortit cara, encara no
en sabem el preu, no ens el vol dir, però és veritat que no
objecte d’aquesta pregunta, li he fet altres vegades i tampoc no
ens ha contestat, però no és objecte d’aquesta pregunta. 

Digui’ns, però, que, perquè vostè pugui venir al Parlament
i als mitjans de comunicació a dir que han allunyat l’hospital del
monestir -al qual per cert no li ha important gens ni mica la
urbanització que hi ha a l’altra banda, molt més a prop per tant,
jo no els hagués donat ni un metre més perquè no s’ho
mereixien, sincerament-, per vostè comparèixer davant els
mitjans i davant aquest parlament a dir que s’ha allunyat trenta
metres l’hospital i tirar terra per damunt la planta industrial, què
ens ha costat? Es tracta d’arribar a saber què ens ha costat la
demagògia d’aquest govern.

Jo el felicit per dur endavant aquest hospital, però tots som
presoners del que hem dit, jo mateixa som presonera de moltes
coses que he dit, en el Govern i en l’oposició, però vostè també
i crec que el que vostè no ha d’usurpar ni a l’oposició, perquè és
una manca democràtica, ni als ciutadans, és la informació
relativa al cost. Ja li demanarem el reequilibri econòmic, sé que
no em contestarà perquè està molt clar veient la seva actitud,
però crec que fa molt malament i que demostra molta manca de
transparència no contestar el que costa. Ja em dirà el que ha
negociat, digui’m el que costa aquesta demagògia. Per ara ja
tenim clars 1,2 milions d’euros i tenim clar, perquè així ho
varen dir i no ho han rectificat, que la suspensió de dos mesos
va tenir un cost de 2,5 milions d’euros. Sí, màquines aturades i
treballadors aturats, té un cost. Això no surt gratis perquè les
empreses no regalen res, Sr. Conseller.

Per tant, ja tenim aquests dos conceptes, ja tenim més de...
2,5 més 1,6 idò són quasi 4 milions d’euros, més de 4 milions
d’euros, les matemàtiques no són allò meu, però en qualsevol
cas, tenim aquest cost mínim. Què més tenim, Sr. Conseller?
Expliqui’ns-ho, no passa res, si vostè ha estat capaç de passar
d’abanderar la reforma a dir que era el seu projecte estrella, Son
Espases, no passar res perquè vostè vengui i ens digui el que
costa. Sincerament, no es preocupi, no el criticarem massa, però
digui’ns-ho. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Castillo, miri, vostè
demana, hi ha un caramull de persones a aquesta comunitat
autònoma que li varen fer moltes vegades una mateixa pregunta
i encara no l’ha contestada: per què va decidir posar aquest
hospital a Son Espases? És una pregunta que moltes persones
han fet...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Presidenta, puc contestar? És que em fa una pregunta.

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

No, jo...

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

És que com no s’ha trobat un altre solar, crec que queda
contestada amb els mateixos termes.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, m’ha semblat entendre que era una pregunta
retòrica.

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

És una pregunta retòrica, jo no l’he interrompuda i per tant,
deixi’m que formuli també... Vostè fa preguntes, diu que feim
demagògia, no vull dir la demagògia que vostè fa.

Per què va triar Son Espases? Hi ha milers de persones que
encara ho demanen. És a dir, vostè ha tengut 50.000 oportunitats
de contestar i no ha contestat. Per què va començar les obres de
Son Espases sense arqueòlegs? Per què? Per què va fer tots els
fonaments de Son Espases, de l’edifici principal, sense
arqueòlegs? Digui-ho, ara no té interès a contestar, no té interès.
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Jo no faig demagògia. Això és una necessitat, és una decisió
i no es tracta de parlar. Dins el cost, la partida menys important
és la que vostè demana perquè nosaltres hem fet una
modificació, la modificació principal no és apropar o soterrar,
que s’ha apropat i s’ha soterrat, no és això, el cost principal que
tendrà això és el que vostè hauria d’haver fet i no va fer.
Aplicació del codi tècnic d’edificació, una de les partides que
segurament serà la més important d’aquesta modificació i això
era d’obligat compliment des de l’any 2006 i vostè va començar
l’obra al 2007. No la va aplicar i, de què parlam?, perquè la gent
s’ha d’assabentar de què parlam. 

Parlam de temes de seguretat de l’hospital, eh?, de seguretat
de l’hospital. Parlam de revisar per posar mesures d’estalvi
energètic. Parlam de temes de seguretat, d’utilització, de
seguretat en cas d’incendi, d’un caramull de coses. Vostè, quina
decisió va prendre? Vostè no aplicava aquest codi tècnic
d’edificació d’obligat compliment des de l’any 2006 i serà
segurament una de les coses més costoses. Que a vostè això...?
Bé, ja ho ha demostrat, no ha tengut interès a dissenyar aquest
hospital utilitzant aquesta norma obligatori del 2006, perquè...
Nosaltres l’hem aplicat i, què suposarà això a més de tenir més
seguretat per a les persones que treballin o que estiguin a
l’hospital? Idò aquest codi ens permetrà garantir que el centre
hospitalari primer, compleixi una normativa vigent en matèria
mediambiental i que a més tengui un retorn important en estalvi
energètic i això, és important a l’hora de parlar de cost, perquè
això implicarà determinat estalvi en consum energètic, en
consum en euros d’electricitat, de gasoli, de gas natural, en
plaques fotovoltaiques... Se’n pot riure, no li preocupa. Primer,
no li preocupa aplicar la norma i després, no li preocupa que
això sigui donar seguretat als que treballen i als que hi són i no
li preocupa si això és una millora en qüestió econòmica. 

Adaptació, accessibilitat, eliminació de barreres
arquitectòniques, bones paraules varen tenir tots vostès quan els
varen convidar a veure l’hospital, quan varen veure els banys
per a discapacitats... No, perdoni, varen ser convidats. Quan
vostès varen veure uns banys per a discapacitats, ben contents
que estaven, idò no n’hi havia ni un, ni un d’adaptat, els hem
hagut d’adaptar nosaltres, igual que tot el que hem hagut de fer
per disminuir barreres arquitectòniques i tot això, evidentment
que té un sou, un cost, nosaltres cercam solucions per a les
persones. 

També podria dir que vostè a la redacció del seu projecte no
va demostrar cap sensibilitat ni per als discapacitats no per a les
persones que tenen problemes de mobilitat. Què això costa
doblers? Idò, costa doblers. Costa doblers, que es veurà, al
conjunt del modificat i quan acabem la negociació, què és el que
això suposa perquè, per una banda, l’aplicació obligatòria del
codi tècnic que vostè va decidir no aplicar té un cost, però
tendrà després un estalvi econòmic. 

Vostè, sembla que les millores introduïdes en temes
assistencials o d’equipament no l’interessen, en absolut, no
tenen cap importància. Idò miri, que hi hagi quatre quiròfans
més, que hi hagi un quiròfan intelAligent, que hi hagi quiròfans
amb flux laminar, que s’augmenti en 1.200 metres quadrats
l’àrea d’urgències que ens possibilita separar la zona de trauma
de la zona pediàtrica i la d’adults, poder tenir una UCI de
coronaris de 1.200 metres quadrats nova, poder tenir espais per
recerca i docència, poder tenir un quart accelerador lineal, una

quarta ressonància, etc., o per exemple, 480 places més
d’aparcament, tot això, evidentment és un conjunt d’actuacions,
totes, que són millores i ampliacions sobre 61.000 metres
quadrats. 

Per tant, com veurà, són modificacions, unes, que vostè va
decidir no fer-les, va decidir no aplicar aquest codi que és
obligat compliment des de l’any 2006 i nosaltres hem aprofitat
per fer modificacions de coses molt diferents. És veritat que
hem apropat, és veritat que hem soterrat, és veritat que hem
millorat l’espai assistencial, és veritat que hem aplicat aquest
codi tècnic d’edificació que dóna més seguretat a l’hospital, als
treballadors i als que hi són, que produirà un estalvi en consum
energètic i és veritat que hem fet la feina amb arqueòlegs, amb
llum i taquígrafs i tothom ha tengut informació. Li record que
la decisió de traslladar a no traslladar no depèn d’un partit
polític, sinó d’una comissió, d’una institució com és el Consell
Insular de Mallorca. Vostè tenia l’obligació de començar l’obra
d’aquest hospital amb arqueòlegs i durant quatre mesos, que és
quan es varen fer els fonaments de l’edifici principal, no n’hi va
haver cap ni un.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.

7) Pregunta RGE núm. 9589/08, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles postcoitals.

Passam doncs a la darrera de les preguntes, que és la RGE
núm. 9589/08, relativa a píndoles postcoitals. Té la paraula la
Sra. Aina Castillo i Ferrer per un temps de deu minuts. Quan
vulgui, Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Posi’s tranquil, Sr.
Conseller, perquè he notat una elevació de to a l’hora de parlar
de Son Espases que m’ha preocupat, pensava que se sentiria bé
parlant de Son Espases i veig que el to... idò, ha pujat una mica,
tranquil. Tranquil, no tengui complexos, pitjor del que ho ha fet
ja no ho pot fer. Per tant, tranquil, per ara duim quatre milions
d’euros i continuam sumant, però tranquil, Sr. Conseller,
tranquil, de veritat. L’important és que es faci aquest hospital,
però em fa gràcia que no em pugui contestar el que ha costat la
suspensió de dos mesos i en canvi sí em digui que si el codi
d’edificació,  que si les modificacions que ha fet, tot això ho té
fil per randa, concepte per concepte, cos per cos, però el que
nosaltres li demanam no ho vol dir ni tan sols ho dirà. 

En qualsevol cas, intentarem esbrinar-ho de qualque manera
i tal vegada algun mitjà de comunicació ho publiqui com allò de
les restes arqueològiques, però canviant de tema, respecte a la
píndola postcoital o del dia després com vulgarment es coneix,
es va... Bé, aquí, és un escàndol de transparència, ho vull
recordar, perquè aquesta diputada va demanar en el seu moment
quantes píndoles postcoitals s’havien receptat a la comunitat
autònoma en els darrers anys. En el mes de novembre vaig rebre
la contestació, el 13 de novembre concretament del 2008, en la
qual em deien que no existia cap registre que permetés conèixer
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quin era el nombre de dispensacions. Vaig pensar “bé, és
possible que sigui veritat i a partir d’ara es posarà en marxa”,
però és que resulta que pocs dies després, un mes després, veig
als diaris locals que vostès diuen “se dispensan una media de
900 píldoras del día después al mes”. És a dir, quan l’oposició
li ho demana, no té cap registre, però un mes després ho diu als
mitjans de comunicació. 

Per això, dic que això és un exemple de democràcia i de
transferència, Sr. Conseller, com fan les llistes d’espera i altres
temes, però passant a la qüestió, la pregunta que no ha volgut
contestar en aquest parlament perquè sí que ho ha fet als mitjans
de comunicació és, quantes píndoles s’han receptat durant els
darrers dos anys? Parlam no només des del moment de posar en
marxa el programa de dispensació gratuïta a tots els centres de
salut, sinó fins i tot d’abans. 

La pregunta anava dirigida simplement a tenir informació,
és a dir, no per crítica, sinó per saber una mica com es
comportaven els nostres joves en aquest sentit. Primer se’ns diu
que no hi ha registre, després tenim dades en els mitjans de
comunicació i aquesta pregunta no se’ns contesta. Jo esper que
avui se’ns contesti.

I per cert, ja que parlam d’aquest programa hi ha un tema
que ens preocupa especialment, i és que a la guia que vostès han
repartit a tots els centres de salut no queda molt clar si es pot
dispensar aquesta píndola a les menors de 16 anys, òbviament
entre 12 i 16, perquè menors de 12 ha de ser violació i per
suposat hi ha obligació de comunicar-ho, però entre 12 i 16 anys
sense l’autorització o el coneixement dels seus representants
legals. És vera que estic ampliant el debat, Sra. Presidenta no en
miri així, però és que, com deia, l’adversitat es converteix en
una oportunitat; ja que no la tenim per escrit la convertim en
oral i tenim l’oportunitat de tenir més informació. A nosaltres
ens pareix molt greu que una nina de 13 anys vagi al centre de
salut i depengui del metge que valori el seu grau de maduresa si
es pot dispensar la píndola o no sense consultar o sense dir res
als representants legals, normalment els pares. 

Per tant, ja que tenim l’oportunitat, Sr. Conseller, i ja que
vostè està tan disposat a donar informació, digui’m quantes
vegades píndoles s’han receptat en els darrers dos anys, que
veig que sí que té la informació, i també si això que hem
conegut ara fa..., avui o abans d’ahir, que es podien dispensar
les píndoles a les menors de 16 anys sense autorització o
coneixement dels pares, està recomanat a la guia que han
dispensat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Sr. Conseller, aquesta presidència té un costum, que
és que permet que es facin les preguntes, retòriques o no
retòriques, però també considera que vostè té tota la capacitat
per decidir quines contesta, si s’ajusta a això o vol obrir nous
debats sempre que ens ajustem a l’ordre del dia, vull dir al
temps pactat. Per tant té la paraula per contestar.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Aquest conseller no té cap problema. A mi evidentment el que
no m’agrada és escoltar expressions que són absolutament
demagògiques, improcedents. Vostè demana quantes píndoles
s’han receptat a la comunitat autònoma els darrers dos anys. Jo
només li vull recordar que aquesta píndola postcoital no es
podia dispensar amb recepta oficial del Sistema Nacional de
Salut, no es podia receptar amb una recepta oficial del Sistema
Nacional de Salut, entre altres coses perquè vostè va decidir que
no es pogués fer.

Jo la xifra que li puc dir, perquè, receptes reals, el Servei de
Salut no en podia emetre, no en podia emetre, els medicaments
que han estat distribuïts en aquests darrers dos anys, segons ens
han pogut comunicar les diferents distribuïdores de farmàcia,
són l’any 2007 14.151 i l’any 2008 13.292. D’anys anteriors
tècnicament ens han dit que no podien donar altres xifres, però
com que no hi havia receptes oficials del Sistema Nacional de
Salut que poguessin sustentar aquesta dispensació, nosaltres no
tenim xifres pròpies. 

Nosaltres, vostè ho diu, és veritat que en fet un decret per
aprovar i per permetre que aquesta píndola es pugui donar
gratuïtament als centres sanitaris públics. Crec que no hem fet
cap tipus d’ilAlegalitat i crec que vostè sap molt bé que l’objectiu
d’aquest govern respon a unes necessitats, entre altres coses, de
posar per una banda un recurs terapèutic que correspon decidir
al professional i a la dona que estiguin en aquesta situació, si
l’utilitza o no l’utilitza. Hi ha situacions d’una certa normalitat
i hi ha casos que per exemple són molt més greus. 

Però a més nosaltres hem iniciat situacions que s’ajunten a
aquesta política que nosaltres duim endavant, com són els temes
de la salut sexual i reproductiva, i evidentment, com el decret
diu, hi ha una guia que és una guia que se sustenta en tota
l’evidència científica que hi ha aquí, en tota la normativa legal
que hi ha aquí, i això a més a més s’ha fet explicant-ho centre
de salut per centre de salut i a més a més s’ha afegit, per si vostè
no ho sap, un document que parla d’aspectes legals en l’atenció
sanitària a menors, per exemple dins la consulta jove, i amb un
tríptic per a les dones que puguin o no utilitzar aquest
medicament. 

I li vull recordar que el tractament que ha de rebre aquest
substància, aquest medicament, és la nostra obligació posar-lo
a l’abast dels professionals, perquè en una situació determinada
valorin si és convenient, amb l’opinió de la dona, si l’han
d’utilitzar o no. Les consideracions morals han de quedar fora.
Vostè va posar altres arguments per retirar aquest medicament
del sistema públic. Nosaltres l’hem tornat a posar perquè hi ha
prou evidència, on tota la societat científica està d’acord, que en
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unes determinades situacions els professional ha de poder
receptar, utilitzar aquest medicament, i evidentment és una
decisió compartida entre el professional i la dona, i a ells
correspon utilitzar-lo o no, i dins un marc legal que vostè coneix
perfectament. Afirmacions demagògiques que vostè ha fet, avui
matí ho ha volgut llegir, “decisió precipitada”; miri si és una
decisió precipitada que quan la Sra. Castillo va assumir la
responsabilitat es va trobar un esborrany de decret perquè això
es pogués fer dins un marc legal. Si és precipitada després de set
anys... Vostè diu que pot tenir conseqüències greus per a la
salut; no sé quines, per a mi és més greu tenir un embaràs no
desitjat, i per tant diu que a més és una mesura electoralista, que
jo sàpiga no hi ha cap elecció. 

Per tant li torn dir que és un recurs terapèutic que el Sistema
de Salut té l’obligació de posar a l’abast del professional. Hi ha
un consens de les societats científiques que en determinades
situacions el professional ha de recomanar la utilització d’un
medicament, i la dona donar-hi el seu vistiplau, i en aquest pla
és en el que nosaltres ens hem posat. Hem fet aquest decret per
afegir-lo a la nostra cartera de serveis com a prestació i la resta
correspon als professionals i a les dones que ho puguin
necessitar.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. En torn de rèplica té la paraula la Sra.
Castillo per un temps de 5 minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vegem, perquè jo crec que
aquí vostè confon o intenta confondre l’opinió del Partit Popular
respecte d’això. Miri, el Partit Popular no està en contra de la
dispensació de la píndola postcoital, no. No, no, Sr. Conseller,
vostè ha dit una cosa contradictòria, ha dit que jo la vaig llevar
i després ha reconegut que hi havia un esborrany. L’esborrany
el que diu és que, en lloc de fer-se el que es feia abans, que era
que es dispensava en els hospitals -sí, Sr. Conseller, no em digui
que no perquè era així, ara li ho demostraré amb les seves
mateixes paraules-, abans es dispensava en els hospitals sense
recepta, es donava a les urgències dels hospitals, i per això vostè
em diu que les empreses farmacèutiques li han dit que en el
2007 es varen vendre, per dir-ho de qualque manera, 14.000
píndoles i en el 2008 13.000; i no em diguin on són aquestes
píndoles si no són perquè les han dispensades als joves que les
han demanat. D’acord?, abans es dispensaven en els hospitals,
i aquest decret el que fa és dir “no, no només als hospitals, a tots
els centres de salut”. 

Aquí és on nosaltres no estam d’acord, no en el fet que es
pugui utilitzar com un remei extraordinari; fins i tot ja no
entrem en qüestions ètiques, com vostè diu, jo no hi vull entrar,
cadascú té la seva consciència i que faci el que trobi que ha de
fer. No, Sr. Conseller, això és un tema molt seriós, és a dir, es
tracta... -perquè per exemple el que li deia, es pot fer davant
d’una violació i ben fet està- es tracta que el que no es pot fer,
el que no es pot fer, és polititzar d’aquesta manera una qüestió
tan important, Sr. Conseller. Vostè ho ha dit, si es varen
dispensar l’any 2008 13.292 píndoles, o es varen comprar per
part del Servei de Salut aquestes píndoles, òbviament s’han

dispensades; restaran les que s’han tornat perquè no s’han
utilitzades, m’és igual. Això ens dóna 1.100 píndoles mensuals.
Vostè ara em diu que estan donant 900 píndoles mensuals,
d’acord? La primera conclusió és que han davallat, però bé, és
igual, estam als mateixos nivells. L’única diferència és que en
lloc de dispensar-se a l’hospital es dispensen als centres de
salut.

Això quin problema té, Sr. Conseller? Jo li ho diré i li ho
explicaré, perquè vostès tenen tot el dret del món de prendre la
decisió política d’eliminar l’atenció bucodental dels majors de
65 anys i d’incorporar la prestació de la píndola gratuïta a tots
els centres de salut. És una opció política i que els ciutadans ja
valoraran quina de les dues és més important, perfecte. Ara bé,
si decideixen posar-ho en marxa, el que preocupa a aquest grup
són les conseqüències que això pugui tenir sobre l’educació
sexuals dels joves. Així com està fet, Sr. Conseller, i ja li dic,
estant en contra de la prestació jo simplement li dic la nostra
opinió per millorar-la, així com està fet du problemes, i li ho
explicaré.

Aquí, en aquesta guia, que sí que la tenc i que vostè ha
esmentat, diu que aquest procediment és aplicable a qualsevol
dona que demani anticoncepció postcoital, tot i que no sigui
resident a la zona corresponent al centre assistencial en què es
produeix la petició. Vostè fa així i diu que no li importa. Jo li
diré quina importància té: la importància que té això és que en
aquests moments no estan les dades creuades entre els centres
de salut ni amb els hospitals; s’està ultimant això i és vera i
s’està avançant, però no està fet. Això vol dir que una jove se’n
va al centre de salut..., jo què sé, al PAC de l’Escola Graduada
un mes i li dispensen la píndola; i al cap de tres mesos, o dos, o
el mes següent, se’n va al PAC..., anava a dir de Can Picafort
però no s’ha obert, per tant al PAC de Muro, i resulta que també
la hi dispensen, i no hi ha cap control d’aquestes duplicitats, Sr.
Conseller, i això sí que du perjudicis, i vostè és metge. Jo no dic
que sigui un escàndol, jo dic que simplement té conseqüències
per a la salut, d’acord?, i això és una conseqüència.

Una altra: que així com està establerta aquesta guia passam
el marró, entre cometes, al metge quan hi acudeix una
adolescent, si es pot dir adolescent, de 13 anys a demanar la
píndola, a demanar la píndola..., sí, Sr. Conseller, la seva
pregunta... Som misser, som misser, i la llei... No, no, Sr.
Conseller, es tracta que la voluntat política de fer bé les coses no
té res a veure sempre que es compleixin les lleis, Sr. Conseller,
i això no ho diu la llei, és una interpretació, i vostè sap que és
discutible. Però a la guia no es diu que és discutible i que la llei
no ho valora, no, es diu que es pot dispensar la píndola en
atenció del grau de maduresa de la jove de 13 anys que acudeix
al centre de salut. Per tant això per a mi és greu, perquè crec que
una nina de 13 anys, bé, òbviament hi ha de tot, n’hi ha que
tenen maduresa i n’hi ha que no, però crec que és una
responsabilitat que passam al metge prou elevada a més de la
que ja té de la seva tasca diària.
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Per tant, Sr. Conseller, jo no estic d’acord que es dispensi
gratuïtament a tots els centres de salut, crec que ja es feia i les
dades que vostè ha donat avui demostren que es feia, i el mateix
nombre. I, segon, si es fa que es faci bé. I té inconvenients; Sr.
Conseller, no es tanqui, no es tanqui, és a dir, jo simplement...,
i vaig acabant, Sra. Presidenta. No es tanqui, escolti almanco
perquè no m’ho estic inventant. Òbviament jo escolt persones
i professionals que són els que em transmeten les seves
inquietuds, les possibles millores que pot tenir aquest programa.
Per tant si ho feim almanco fem-ho bé, perquè realment sigui
una mesura extraordinària i no es converteixi en un mètode
anticonceptiu ordinari, que el que farà serà que els joves es
relaxin, deixin d’emprar el preservatiu i tenguem problemes de
malalties de transmissió sexual, i vostè també ho sap, Sr.
Conseller.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. I en torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller per un temps de 5 minuts.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, ni l’any 2003 aquest
medicament es donava només als centres de salut, als hospitals;
es donava a tots els dispositius d’urgències: hospitals, PAC i
centres de salut. Això és el que es feia, es dispensava, es
dispensava, no només a hospitals; hospitals, centres de salut i
PAC. I què és el que vostè va decidir?, que no es donassin
enlloc. Això és el que vostè va decidir i hi ha preguntes en
aquest parlament d’anys anteriors, que ho pot mirar, si vol -ara
el doctor Gascón ja no és aquí-, una pregunta que li va formular
el doctor Gascón i vostè es va reafirmar que ho havia retirat del
sistema públic. Primera.

Segona. Vostè té un problema, crec. Estam davant un
problema de salut, la utilització d’un recurs terapèutic, i no
correspon al polític de torn decidir què es fa amb un problema
de salut i amb el recurs terapèutic, perquè vostè diu “nosaltres
no hem de decidir si es necessita...”; clar, evidentment, nosaltres
no ho hem de decidir. Vostè està dient que vostè vol decidir què
es fa en una situació determinada i, és més, ha posat en qüestió
la competència tècnica i professional de centenars de
professionals d’aquestes terres, perquè ha dit que això s’ha de
donar a l’hospital. Què passa?, que un metge de família o una
infermera no estan capacitats per decidir això? No, sí, sí que ho
ha dit, ja tendrà oportunitat de llegir-ho, ja tendrà oportunitat de
llegir-ho.

Com diu, perquè vostè llegeix el que vol d’aquesta guia,
perquè nosaltres, li ho he dit, per a vostè no té importància, una
guia, un document que parla d’aspectes legals, perquè jo no faré
les lleis, i un tríptic perquè la dona tengui informació. És a dir,
ho sostenim en xerrades a tots i cada un dels centres de salut,
perquè l’únic que fa la conselleria és que hi ha un problema de
salut, hi ha un recurs terapèutic i hem de posar aquest recurs
terapèutic perquè els professionals decideixin si l’utilitzen amb
l’opinió de la dona. No feim res més. El document és
absolutament legal i vull dir que quan es va procedir a la
tramitació del decret, si no vaig errat, no vàrem tenir cap

alAlegació del seu partit i per tant, consideracions d’altre ordre
crec que han tengut oportunitat de poder donar el parer, i li dic
que no hi ha contemplat cap element ilAlegal en aquesta
normativa. Ha passat per Consell Consultiu, assessoria jurídica,
etc., etc.

Si els metges davant determinades situacions poden actuar
d’una manera o d’una altra, no correspon al conseller. L’únic
que ha fet la conselleria és, davant un problema de salut, posar
a l’abast dels professionals un recurs terapèutic. Jo no he decidit
ni em correspon decidir si hi ha necessitat, si és correcte o és
incorrecte. Hi ha unes maneres d’actuar, hi ha uns protocols,
una evidència, una opinió de les societats científiques, i totes
corresponen. I evidentment hi ha comunitats gestionades pel
Partit Popular que dispensen a través del sistema públic aquest
tractament terapèutic. Vostè en el seu temps, quan tenia
responsabilitat, va decidir que decidia pel professional i per les
dones i ho va treure del sistema públic. Nosaltres no compartim
aquest criteri i l’hem posat a l’abast perquè els professionals,
amb les dones, decideixin quan l’han d’utilitzar, i tot dins el
marc legal i el que diuen les bones pràctiques de dilemes ètics
que té la medicina. No s’obliga ningú a receptar-ho, però hem
creat un marc perquè el professional decideixi si és bo utilitzar
aquest recurs. 

Però no correspon al polític dic quan s’ha d’utilitzar, i li
record que abans de vostè es donava a tots els centres
assistencials: PAC, centres de salut i hospitals, i vostè va decidir
treure aquest medicament de la sanitat pública, i nosaltres
consideram que ha d’estar en ús terapèutic i que hi ha
professionals com són els metges de família o les infermeres
que tenen suficient capacitat tècnica per decidir en aquestes
situacions. Això no s’ha de fer només a l’hospital, i si llegeix la
guia de dalt a baix veurà que es registra quan hi ha aquesta
prescripció. I veig un altre concepte que és purament tècnic: no
és el mateix fer una recepta que dispensar un medicament, són
dos conceptes absolutament diferents.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I una vegada esgotat l’ordre del dia, agraïm la presència de
l’Hble. Conseller i dels alts càrrecs que l’han acompanyat.

I no havent-hi més assumptes a tractar, donem per aixecada
la sessió.
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