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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui. En primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix Carme Castro.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

María Luisa Morillas sustituye al Sr. Miquel Gascón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, gràcies. 

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 11410, 11411, 11412,
12094, 12095, 12096, 12097, 12098 i 12099/09.

Assisteix l’Hble. Conseller de Salut i Consum, Sr. Vicenç
Thomàs i Mulet, acompanyat del Sr. Josep Pomar, director
general del Servei de Salut de les Illes Balears; el Sr. Enrique
Rius, cap de gabinet de la Conselleria de Salut; el Sr. Joan Pou,
subdirector de Coordinació i Atenció Primària i 061, i el Sr.
Antoni Cañellas, assessor tècnic de la Conselleria de Salut i
Consum.  

Hem demanat a la Sra. Castillo, autora de les preguntes, si
podíem agrupar-les i hem quedat d’acord d’agrupar-les en dos
blocs. 

I.1) Pregunta RGE núm. 11410/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a centres sanitaris licitats des de juliol del
2007.

I.2) Pregunta RGE núm. 11411/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a licitació de centres sanitaris.

I.3) Pregunta RGE núm. 11412/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a finançament del nou hospital d'Eivissa.

Farem, en primer lloc, les preguntes número 11410, 11411
i 11412, relativa, la primera, a centres sanitaris licitats des de
juliol del 2007, es pregunta: quants de centres sanitaris ha licitat
la Conselleria de Salut des de juliol del 2007? La 11411, com té
previst la Conselleria de Salut i Consum licitar els centres
sanitaris que ha anunciat? I la tercera -perquè té el mateix
contingut encara que no el mateix títol-, com té previst la
Conselleria de Salut i Consum finançar el nou hospital
d’Eivissa? Per fer les preguntes té la paraula la Sra. Castillo.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Conseller,
gràcies per assistir a aquesta comissió i també gràcies a l’equip
que l’acompanya. Efectivament, són tres preguntes que, en
definitiva, tenen un mateix objectiu i, per tant, es poden
acumular. Senzillament, quants de centres s’han licitat des de
juliol, és a dir, en aquesta legislatura, referent a centres de salut,
per dir-ho de qualque manera, com té previst licitar-los en el
sentit de com té previst finançar els centres de salut que ha
licitat dins aquesta legislatura, i, específicament, també estam
interessats a saber com té previst finançar l’hospital d’Eivissa
la Conselleria de Salut.
 

És cert que, a dia d’avui, tal vegada ja tenim informació pels
mitjans de comunicació sobre com es farà i quants de centres
licitarà perquè aquestes preguntes es varen formular dia 27 de
juliol i com sol passar normalment doncs la tramitació du que
avui sigui dia 21 d’octubre i, per tant, amb tants de mesos han
tengut ocasió, des de la Conselleria, d’anunciar, sobretot, els
fets principals que es demanen en aquestes tres preguntes.

En qualsevol cas sí creim oportú que el conseller, a part
d’anunciar les seves actuacions davant els mitjans de
comunicació, comparegui davant aquesta comissió i ens
expliqui amb tot detall quants de centres s’han licitat i de quina
manera es licitaran, és a dir, de quina manera es finançaran.



COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 38 / 21 d'octubre del 2009 555

 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Castillo. Té la paraula el Sr. Conseller
per contestar.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Intentaré respondre d’una manera uniforme a les tres preguntes.
Començarem pels centres de salut, nosaltres hem licitat vint
centres des de juliol del 2007: centre de salut de Verge del Toro
de Maó, a través de capítol 6; el centre de salut de Son Amonda
d’Inca, que l’hem hagut de tornar a adjudicar a través d’un
crèdit Dexia; després hi ha una sèrie d’obres importants de
reforma i ampliació de diferents centres de salut i algun nou,
com són Son Gotleu, Emili Darder, el Terreno, Son Serra, el
Rafal nou o Alaró que tots aquests van finançats per capítol 6;
i després hi ha dos centres de salut a Eivissa, Sant Josep i el
centre nou de salut de Can Misses i després el de Son Servera,
Andratx, Tramuntana, Muro, Sa Pobla, la unitat bàsica d’El
Molinar, Ses Salines, Ariany, Maria de la Salut i Porreres que
s’han tret a través de concessió.

Com li he dit per a la seva licitació se segueix aquest model
de concessió d’obres públiques i serveis regulat, entre d’altres,
per la Llei de concessions i la Llei de contractes del sector
públic. Aquests centres, els dotze que -diguéssim- són models
de concessió que és, supòs, el que a vostè més li interessa, es
tracta dels deu, per exemple, de Mallorca, són una explotació
de deu centres de salut nous a una unitat bàsica mitjançant la
prestació de serveis no assistencials durant un termini de deu
anys, parlam de neteja, seguretat, manteniment, gestió de
residus urbans i sanitaris, desinsectació i desratització que són
serveis que en aquests moments ja estan externalitzats. I el
concurs de concessió d’obra pública contempla, per una banda,
l’execució i el finançament d’aquestes obres; la posada a
disposició i dotació de mobiliari i equipaments d’aquests deu
centres a favor del Servei de Salut de les Illes Balears; el
manteniment, la conservació i l’actualització, incloent les
inversions necessàries per a la reposició i renovació durant el
període de concessió, amb la finalitat de mantenir unes
condicions òptimes de funcionament de les instalAlacions i els
equipaments. La durada del contracte és d’onze anys i dos
mesos a comptar des de la formalització del contracte i el
termini d’execució d’aquestes obres i muntatges serà de dotze
mesos per a les unitats bàsiques i catorze per als centres de
salut.

Per tant, nosaltres, en aquest cas, aquests deu centres de
salut i unitats bàsiques els hem integrat en un sol paquet per fer
que la prestació pugui ser més eficient. Evidentment, és una
fórmula innovadora en el cas d’atenció primària i es va decidir
després de valorar diverses alternatives i d’analitzar la viabilitat
del model. Revisar concursos per separat per a centres de salut
també és possible, però en aquests moments hi ha una dificultat
important per inconvenients de finançament en un moment on
totes les administracions públiques patim falta d’ingressos i, per
tant, la contenció pressupostària és important.

També hem de considerar la necessitat d’evitar
endarreriments de forma sistemàtica que s’han produït fins ara
a la major part de les obres dels centres de salut. En el sistema
de contractació directa patim un risc que alguns concursos
quedin deserts per poc volum, poc atractiu o per absència
d’ofertes i, per tant, hem pensat que amb un únic concurs era
més factible obtenir empreses que volguessin concursar. Per
tant, l’experiència ens diu que probablement agilitarem la
construcció, reduirem temps i, en aquests moments, també
ajudarem a dinamitzar economia. Aquests deu centres donaran
servei a 83.000 persones i suposen una inversió total de 54
milions d’euros.

Amb relació a l’hospital de Can Misses vostè sap que el
passat dia 7 de juliol el Consell de Govern va aprovar que l’IB-
Salut pugui disposar d’una partida de 700 milions d’euros per
a la construcció, l’explotació i la conservació del nou hospital
de Can Misses i de dos centres de salut, en aquest cas, el nou
centre de Can Misses i el centre de Sant Josep de Sa Talaia. El
cost de l’obra nova està situat al voltant dels 94 milions d’euros
i la resta de la inversió correspon a equipaments, gestió i
manteniment del nou complex assistencial. És una gran inversió
pública, més important que la que es va fer en carreteres i que
obté com a benefici afegit una millora molt considerable de la
situació sanitària a l’illa d’Eivissa. Ja hem parlat altres vegades
del que implica en nombre de llits, equipaments, serveis, etc., i
és una gran millora.

Nosaltres, prèviament a l’adjudicació, vull recordar que
havíem fet un concurs d’idees, es varen presentar un conjunt de
sis projectes arquitectònics i que en el procés d’aquest concurs
d’idees varen participar tant el ColAlegi d’Arquitectes com
l’Ajuntament de Vila, com el Consell d’Eivissa a més de
persones de l’administració. Per tant, vàrem fer un procediment
per escollir el projecte arquitectònic amb transparència, amb
participació i amb consens.

Quant al model de finançament, evidentment, tots els
sistemes presenten efectes o riscs no desitjables, però certament
el de la concessió, en aquests moments, presenta, entre d’altres
coses, un aprenentatge que nosaltres hem fet en aquests dos
anys de Son Espases i també tenim coneixement de les
inconveniències que representa. Hem incorporat qualque
modificació que pensam són remarcables respecte del model de
Son Espases i que, entre d’altres coses, ens donen majors
garanties. Per exemple, a l’hora d’adjudicar nosaltres, a més de
la mesa d’adjudicació i dins el marc que marca la Llei de
contractació del sector públic, també hem constituït un comitè
d’experts on hi haurà arquitectes, economistes, enginyers,
juristes, persones per valorar el model financer que valoraran
des del punt de vista subjectiu, tal com marca la llei, amb
aquesta possibilitat. Per tant, hem introduït garanties addicionals
dins el procés d’adjudicació.
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També hi ha uns criteris de valoració que posen l’accent a
la part d’explotació dels serveis per sobre de l’obra;
l’obligatorietat de la verificació externa del model financer; la
separació de rols entre concessionària, direcció facultativa i
administració i també la necessitat de descriure preus unitaris a
totes les partides de la construcció i l’exclusió de l’equipament
mobiliari per evitar problemes d’obsolescència o manca
d’idoneïtat. Per tant, són algunes les mesures que hem pres per
intentar fer una inversió el més eficient possible en una situació
econòmica com és l’actual. Al final tendrem un hospital que
donarà servei als ciutadans d’Eivissa i suposarà una passa
important en l’atenció sanitària de l’illa d’Eivissa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, conseller. Sra. Castillo, té la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Conseller. D’entrada
felicitar-lo per culminar el Pla d’infraestructures sanitàries
2003-2007, perquè veig que la majoria de centres licitats
estaven dins aquella planificació de centres a part d’algun més
que hi ha. En definitiva, crec que amb independència del
Govern que en cada moment tengui la responsabilitat de la
gestió l’important és que, efectivament, Balears tengui una
xarxa d’infraestructures sanitàries adequades per prestar un
servei el més adient possible a tots els nostres ciutadans. Per
tant, el felicit, sé que vostè a vegades vol, crec que dimarts
passat em varen dir que s’atribuïa tots els centres de salut que
s’havien inaugurat fins al dia d’avui, a mi no m’agrada parlar de
bons i dolents o de vostè o de la legislatura passada, crec que,
en definitiva, és una feina conjunta que té un únic objectiu que
és millorar la salut dels nostres ciutadans des del punt de vista
de les infraestructures.

Permeti’m que li faci una sèrie de consideracions perquè
realment el que volia el Grup Parlamentari Popular amb
aquestes preguntes era obtenir informació, com li he dit abans,
de primera mà. Les consideracions que li faig són molt breus,
primer, respecte del model de concessió emprat per a la licitació
dels centres de salut, aquests deu centres de salut, hem vist que
en el BOIB sortia per un preu de 54 milions d’euros i crec que
vostè ho ha citat avui mateix, i això ens donaria un resultat de
més de 5 milions d’euros per centre de salut o unitat bàsica. Són
54 milions d’euros entre deu centres em surten a mi 5,4, em puc
equivocar perquè som de lletres, però si no vaig equivocada 54
dividit entre 10 són 5,4 milions d’euros per centre de salut. És
una mitjana, probablement uns seran més i uns altres seran
menys, evidentment. 

El que passa és que ens sembla un preu elevat perquè, si no
record malament, els centres de salut de 5 milions d’euros eren
centres realment importants. Crec que en aquests moments, si
no record malament, només hi havia el centre de salut de Vila,
que va inaugurar vostè fa poc temps, que tenia un preu bastant
elevat, però bé, ens ha semblat un preu elevat i m’agradaria ens
explicàs un poc d’on ve aquest cost si pot, tot i que sé que no
estava inclòs dins la pregunta. 

Em passa el mateix amb l’hospital d’Eivissa. L’hospital
d’Eivissa, si no vaig equivocada, ha sortit a licitació la
concessió per 700 milions d’euros, aproximadament, no? Si no
ho record malament crec que és la xifra que vostè ha dit, la
concessió, no parl només de construcció, sinó de concessió.
Com que Son Espases es va adjudicar més o manco pel mateix
import, no vull dir que Eivissa no mereixi la mateixa inversió
que Son Espases ni molt manco, al contrari, crec que des del
Partit Popular vàrem demostrar el nostre interès per l’àrea
sanitària d’Eivissa en el seu moment, ara bé, em sembla que
igualar el cost d’una concessió com Son Espases, que és
l’hospital de referència d’un nivell 3 crec que és, amb un
hospital com és l’hospital d’Eivissa tampoc no sé molt bé quin
és el motiu, tal vegada són els centres de salut, no ho sé, però
vostè ens ho explicarà en aquest moment.

Una altra reflexió, a part de l’import que vostè ha comentat
avui, és que el model de concessió per a deu centres de salut, li
seré franca, crec que en un moment de crisi no és el més
apropiat, crec que per al cas d’un hospital i en un moment de
manca de recursos, que pel que es veu encara tindrem menys els
de Balears perquè el conseller d’Hisenda es va equivocar fent
els números i això és tremend, però és veritat que estam en un
moment de manca de recursos. Per poder fer un hospital jo sí
compartesc, i crec que està claríssim, el model de finançament
mitjançant una concessió, sempre i quan no s’externalitzin els
serveis assistencials, que és el model de Son Espases. Per tant,
em sembla apropiat en el cas d’Eivissa.

Ara bé, pels centres de salut tot i que no em sembla un
model equivocat, repetesc, igual que es pot aplicar als hospitals
es pot aplicar a un paquet de centres de salut i, probablement, és
més ràpid i més, probablement, econòmic, no ho sé vostè m’ho
explicarà, sí que és veritat que en un moment de crisi on en els
centres de salut que són petites inversions, -entre cometes,
petites- poden optar distintes empreses locals a diferència d’un
hospital que és una infraestructura de molta més envergadura
treure un paquet en model de concessió suposa, a nivell pràctic,
que només es presentin, probablement, empreses nacionals. Jo
no sé qui s’ha presentat, tal vegada vostè ja ho sap, no sé si ja ha
acabat el termini o no s’ha acabat el termini i tal vegada vostè
ens ho pot aclarir, ara bé, en un moment de crisi -repetesc- crec
que és contradictori amb el foment de l’economia local.
M’explic. Per exemple, en el Pla E del Sr. Rodríguez Zapatero
una de les condicions que es posaven a les obres que havien
d’adjudicar els ajuntaments era que no fossin d’un import
superior a una quantitat que no record quina era, per què?
Perquè així es dividia l’activitat i se’n beneficiaven distintes
empreses. En aquest cas licitant per concessió un paquet de deu
centres de salut el que feim és exactament el contrari, vostè ens
ho aclarirà i si ha acabat el termini de presentació d’ofertes tal
vegada també ens pot dir que això no és així i que finalment
s’han presentat moltes empreses locals, tal vegada com UTE, i
que, per tant, aquesta reflexió perd la seva consistència.
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Per acabar, vull dir-li a veure quins són els motius, Sr.
Conseller, que l’han fet canviar. Nosaltres estam acostumats que
vostè canviï d’opinió si du la camisa d’oposició i si du la camisa
de conseller, ho hem vist amb molts de temes, vull dir, no
importa repetir-los, crec que és una cosa que li hem dit altres
vegades, però amb aquest tema ens ha sorprès molt perquè,
precisament, un dels grans detractors del model de concessió de
Son Espases va ser vostè, Sr. Conseller, que va dir que, fins i
tot, era poc més o manco una vergonya que el Partit Popular
hipotecàs els comptes de la comunitat autònoma per 30 anys
licitant Son Espases com una concessió, perquè era una
concessió a 30 anys. Avui vostè és conseller i licita l’hospital
d’Eivissa mitjançant el mateix model de concessió i per 30 anys,
si no vaig equivocada, vostè em dirà també el termini, però
segurament és per 30 anys, i en canvi ara ja no li sembla que és
hipotecar els comptes de la comunitat autònoma. 

No li vull recordar, perquè tampoc no és el meu objectiu
treure-li els colors a aquesta comissió, el que vostè va dir, per
tant, supòs que si a més de fer l’hospital d’Eivissa ha traslladat
aquest mateix model al centre de salut, canviant tant d’opinió,
és perquè hi deu haver qualque motiu. Estic convençuda, Sr.
Conseller, que vostè no em dirà que por fin ha visto la luz i que
el Partit Popular tenia raó i que es podia fer i que era una bona
solució per finançar infraestructures sanitàries, però estic
convençuda també que vostè ens podrà explicar aquest canvi
d’opinió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. En torn de contrarèplica té la paraula
el Sr. Conseller.

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

Anem per parts. Vostè demana aquests 54 milions d’on
surten, vostè sap que el cost aquest és el que es paga pel conjunt
de la concessió, d’obra, equipament i serveis en deu anys, i la
inversió en obra directa és pràcticament de 9 milions d’euros.
La resta, ja li he dit, no s’externalitza res més, és a dir, són
serveis que ja es paguen, per tant s’han de sumar a aquest, vull
dir, la seguretat, el tractament dels residus, etcètera, ja hi ha una
despesa normal en els centres de salut. I això ens fa que en
doblers, amb trenta anys nosaltres haguem d’afrontar una
inversió de 54 milions d’euros.

Jo ja li he comentat que a l’hora d’intentar aconseguir el
compromís de fer aquests equipaments nosaltres hem donat
moltes voltes, hem fet moltes consultes i al final la viabilitat
econòmica era aquesta, no ho podíem fer a través de capítol 6,
ho havíem de fer a través d’aquesta fórmula i ho havíem
d’agrupar per trobar empreses o grups d’empreses que
volguessin assumir aquest compromís, per economia d’escala,
si no, no surt la viabilitat de la inversió. I això és el motiu pel
qual s’han agrupat aquests centres de salut i aquestes unitats
bàsiques a l’hora de l’adjudicació.

Vostè mostra sorpresa per la diferència de cost entre Son
Espases i Eivissa, i bé, a mi els comptes, nosaltres vàrem
aprovar o disposar d’una partida de 700 milions per a Ca’n
Misses i els dos centres de salut, el de Ca’n Misses i el de Sant
Josep de Sa Talaia, que és una partida màxima, i aquí ja hi va
inclosa una actualització del valor dels doblers en el temps, cosa
que vostès no varen fer a Son Espases, perquè, si féssim el
mateix càlcul que nosaltres hem fet la despesa de Son Espases
no són els 630 milions que vostès varen explicar en el seu
moment, sinó que és una quantitat molt superior. Perquè vostè
sap que el cànon variable el varen calcular en euros del 2006,
que no és el que es pagarà durant trenta anys. Per tant, la
inversió de Son Espases no és de 635 milions, sinó superior als
1.000 milions, i això vostè ho sap des de fa anys. Per tant, no és
correcte comparar, nosaltres, quan hem posat una partida
pressupostària ja hem posat el que ens costarà en aquests trenta
anys, i per tant és una xifra superior.

Però ja li he dit, el cost de la inversió a Eivissa és, si ajuntam
els dos centres de salut i l’hospital, de 96,4 milions. Per tant,
aquí hi ha la diferència.

Vostè, per una altra banda, comenta que per què fem això.
Jo crec que ja li he explicat, jo no som d’aquelles persones que
no li defensaré aferrissadament aquest sistema de PFI, no ho
vaig fer en el seu moment, tampoc no ho faig ara, però també és
un sentiment que no ho tenc tancat ni a compra a terminis o per
comprar al comptat; crec que la responsabilitat de cadascun a
cada moment és mirar quin sistema es pot utilitzar. En aquests
moments hi ha avantatges i inconvenients, possibilitats o no
possibilitats a cada un dels sistemes, i vostè sap que el problema
de fons que vostè va tenir amb Son Espases no era el tema de la
concessió o no concessió, sinó un altre molt diferent; la
discussió política de Son Espases va ser molt diferent, no va ser
una discussió de com es feia o com es deixava de fer.

Per tant, nosaltres en aquests moments, a través de la nostra
disponibilitat, i parl del Govern, parl d’Hisenda, perquè vostè
sap que aquestes decisions no són decisions personals ni són
decisions d’una conselleria, en aquest cas aquesta partida
pressupostària està aprovada pel Consell de Govern, i per tant,
analitzant les maneres de poder fer realitat aquesta
infraestructura, doncs nosaltres al final ens hem decantat per
això, acceptant les crítiques que podien venir a nivell personal
o colAlectiu. Però nosaltres pensam que d’aquesta manera, entre
d’altres, vostè es va torbar quatre anys a poder iniciar les obres
de Son Espases, nosaltres en menys de dos anys que s’hagi pres
la decisió podrem començar les obres. I per tant, en aquests
moments de gran dificultat econòmica, del Govern i de les
empreses en general, amb els pros i amb els contres ens hem
decidit per aquest sistema; això no vol dir ni que el conseller ni
la conselleria beneeixin aquest sistema o altres sistemes de
finançació d’una obra.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller.
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I.4) Pregunta RGE núm. 12094/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (I).

I.5) Pregunta RGE núm. 12095/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (II).

I.6) Pregunta RGE núm. 12096/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (III).

I.7) Pregunta RGE núm. 12097/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (IV).

I.8) Pregunta RGE núm. 12098/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (V).

I.9) Pregunta RGE núm. 12099/09, de l'Hble. Diputada
Sra. Aina Maria Castillo i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a píndoles del dia després (VI).

Entrem doncs al segon torn de preguntes, que són les RGE
núm. 12094, 95, 96, 97, 98 i 99, totes relatives a la píndola del
dia després.

Sra. Castillo, té la paraula per formular-les com millor li
vingui.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, el competeix
si l’obliguen a fer coses en les quals no creu, la veritat és que ha
de ser molt dur ocupar el càrrec de conseller de Sanitat quan el
conseller d’Hisenda i el president l’obliguen a fer coses que no
li agraden, però en qualsevol cas, anem al tema que ens ocupa.

Les preguntes es varen formular també amb la mateixa
intenció d’obtenir informació, perquè ens hem adonat d’una
estratègia que té la Conselleria de Salut i és: quan l’oposició
formula preguntes, el mateix dia o el dia anterior de la
convocatòria de la Comissió de Salut, surt publicada la
informació solAlicitada per l’oposició en els mitjans de
comunicació. No hi tenc res a dir, són estratègies i benvingudes
siguin perquè, en definitiva, com dic, adonats d’aquesta
estratègia el que fem és fer aquestes preguntes i així almanco
obtenir la informació, perquè si l’oposició no formulàs les
preguntes probablement els ciutadans no tendrien aquesta
informació.

Nosaltres avui, a la una, més o manco, hem vist que vostè,
des de la seva conselleria, del gabinet de Comunicació, havien
penjat un comunicat de premsa amb les dades que nosaltres li
solAlicitàvem avui; és a dir, quantes píndoles del dia després
s’havien dispensat amb la posada en marxa del programa de
dispensació gratuïta d’aquesta píndola als centres sanitaris, i ara,
ja ho sabem, o no? Anem a veure, és a dir, nosaltres sabem, per
la nota de premsa que vostè avui ha penjat a la web que -i em
permeti, Sra. Presidenta, que contesti jo, perquè és que ja tenc
les dades, però en qualsevol cas crec que el tema dóna per a

molt per continuar amb les preguntes-, tenim, d’acord amb
aquesta nota de premsa, que s’han dispensat 12.380 píndoles;
d’aquestes, 820 a menors de 16 anys; 714, entre 16 i 18 anys, i
10.847 a majors de 18 anys. Per cert, això suma 12.381, no
12.380, sé que és un petit error, però aquest píndola no sé a quin
segment de població anirà, en qualsevol cas, esperem que no
sigui al de menors de 16 anys.

Després, també sabem que quasi 500 dones, que no sabem
en quina franja d’edat, han repetit almanco en dues ocasions en
la dispensació de la píndola; una xifra a tenir en compte, perquè
crec que és una xifra del fracàs, 500 dones que en un any han
hagut d’acudir dues o més vegades a un centre sanitari perquè
les dispensassin la píndola del dia després crec que és un fracàs,
perquè només en un any demostra que estam fent el que des del
Partit Popular sempre hem dit, que no és que estiguem en contra
de la píndola postcoital, sinó que estam en contra que es
converteixi en un mètode anticonceptiu ordinari, quan és una
situació d’emergència extraordinària i no ordinària.

Però bé, les preguntes, per les quals dic que es manté la
vigència d’aquestes, és, la primera de totes, una qüestió formal:
com sap que s’han dispensat 12.380, 81 píndoles postcoitals als
centres sanitaris? Com ho sap? És a dir, són càlculs estimats,
agafant xifres d’un parell de centres de salut, sentinelles o com
s’hagi fet, i hem arribat a una estimació d’aquesta dispensació,
sobretot a les franges d’edat, perquè supòs que 12.000 píndoles
es poden comptabilitzar amb els documents que s’han enviat als
centres sanitaris, però sí que m’interessa a les franges d’edat si
és una estimació o són dades reals; és a dir, existeix avui un
registre a cada centre sanitari on, quan hi va una nina menor de
16 anys i se li dispensa aquesta píndola, queda enregistrat -
òbviament, amb els controls d’intimitat, com és lògic, i de
protecció de dades oportunes-, però queda enregistrat que hi ha
anat una dona de menys de 16 anys o és una estimació? Per a
nosaltres és important saber si és la realitat o és una estimació,
perquè que 1.500 dones menors de 18 anys hagin pres aquesta
píndola i quasi 500 ho hagin reiterat només en un any, crec que
és important saber si és una estimació o és una realitat.

I per cert, això ens ho ha fet pensar que, a data 29 de
setembre, més o manco, o 26 de setembre, la conselleria va fer
pública una xifra diferent, va dir que durant un any s’havien
dispensat més de 13.000 píndoles, i com que avui en veiem
12.000, pensam que tal vegada més que xifres reals són
estimacions. Ens agradaria saber, sobretot, si s’ha posat en
marxa el registre que preveu el mateix decret que regula aquest
programa i si s’incorpora aquesta dispensació -que
probablement és el més important- a la història clínica
electrònica de la dona, que també està regulat pel decret?

Una vegada aclarida aquesta qüestió formal, sí que ens
agradaria també, ateses les dades que s’han fet públiques avui
de matí, encara que siguin estimades, que el conseller ens fes
una valoració d’aquestes dades, creim que és important.
Repetesc, 1.500 dones en un any, menors de 18 anys, han hagut
d’acudir a un centre sanitari on les dispensassin la píndola.
Això, que pot parèixer que no és més que una nova prestació per
part del Govern que vostè, bé, ara té la responsabilitat de
gestionar la salut dels ciutadans, nosaltres pensam que sí pot ser
indicatiu d’una manca d’educació sexual, que és el que realment
ens preocupa. I repetesc, perquè jo sé quin és el seu discurs, el
Partit Popular no està en contra de la píndola, està en contra de
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convertir la píndola en un recurs ordinari de prevenció; és a dir
que les dones es puguin relaxar a l’hora de prendre mesures en
les relacions sexuals, perquè sàpiguen que després se’n poden
anar a prendre una píndola, és a dir, convertir un recurs
extraordinari en ordinari, que és el quid de la qüestió i és des del
que el Partit Popular pot criticar aquest programa que es va
posar en marxa.

La seva valoració per a nosaltres és important, pensi una
cosa, i jo crec que els diputats d’aquesta Comissió de Salut ho
deuen saber, som la comunitat autònoma que encapçala els
casos de SIDA, vostè ahir mateix va fer una referència a aquesta
circumstància i la SIDA té diferents vies de transmissió, però
precisament també ahir vàrem saber que els casos de
transmissió de la SIDA a través de relacions heterosexuals s’han
incrementat més de cinc punts percentuals des de fa un any i
arriben al 24,8%, per tant crec que és una dada a tenir en
compte.

També sabem que encapçalam les dades o les taxes
d’interrupció voluntària de l’embaràs i també en una part
important a dones que són menors d’edat. I també sabem, i ho
hem sabut ara fa poc temps, gràcies a un estudi elaborat pel
Consell Econòmic i Social de l’any passat, del 2008, que els
casos de sífilis han augmentat un 25% i dupliquen la taxa de la
resta de l’Estat, només això a les Illes Balears.

Per tant, estam en una situació on les malalties de
transmissió sexual són molts presents a la nostra societat i per
tant això ens ha de dur a la reflexió que s’han de prendre
mesures per evitar ser els líders en aquests temes, que no ho
volem ser, ni vostè ni nosaltres, ni cap dona d’aquesta comunitat
autònoma. Per tant, crec que amb aquesta situació sí que seria
oportú que vostè, conseller, ens fes una reflexió o una valoració
sobre si creu que davant aquesta situació, on les malalties de
transmissió sexual acampen a la nostra comunitat, la mesura
més adequada és dispensar gratuïtament la píndola en els
centres sanitaris, i a més, ara, afegint, des de fa dues o tres
setmanes, el fet que també les dones, si no volen passar per un
control metge, puguin anar a les farmàcies a comprar-la, en
aquest cas no serà gratuïta però no tendran control metge. Creu
vostè, conseller, que aquesta és la millor manera, ja no només
per al tema dels avortaments, sinó per evitar que continuem
essent la comunitat que encapçala les taxes de malalties de
transmissió sexual?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Castillo. Jo valor
profundament les seves opinions respecte de la comunicació que
fa la conselleria, només podríem retreure anuncis publicitaris de
l’any 2007 que vostè va fer, que encara ni són realitat, o centres
de salut, li podria mostrar notes de comunicació que ni encara
s’han començat a fer. Però bé, cadascú tria la seva estratègia de
comunicació i per tant facilita la informació.

Si em permet un parell de puntualitzacions. Que vostès estan
a favor de la píndola del dia després, si em permet, crec que en
aquesta comunitat i a la seva actuació, com a responsable de la
conselleria, està molt clar, es va trobar un decret per fer el que
nosaltres hem pogut ara a l’any 2007; vostè el va arraconar i va
retirar la píndola del sistema públic de salut, i això és la gran
realitat.

Pareix que ara vostè s’escandalitza de determinades xifres
d’interrupció voluntària d’embaràs; li vull recordar que durant
els seus quatre anys es varen realitzar 11.584 interrupcions
voluntàries d’embaràs a la nostra comunitat i vostè no va fer res
absolutament per modificar aquesta tendència, ni en salut
sexual, ni en salut reproductiva, ni en el que vulgui, res; perquè
l’únic que va fer és: les píndoles que eren a hospitals i centres
de salut les va retirar i ho va dir en seu parlamentària, en
resposta al Sr. Gascón. Per tant, són qüestions que m’agradaria
puntualitzar.

Vostè m’ha fet una sèrie de preguntes, que vostè mateixa es
contesta, em pareix perfecte, i evidentment vostè mescla ous
amb caragols; nosaltres vàrem dir fa un temps que s’havien
dispensat unes 13.000 píndoles de l’endemà en tot l’any 2008,
però vostè no demana això, vostè demana una altra cosa.
Nosaltres li contestam que del setembre del 2008 al setembre
del 2009 n’hem dispensat 12.384, és que parlam de coses
diferents. Una és el que nosaltres dèiem de tot el 2008 i ara
contestam de setembre a setembre, és normal que no quadrin les
xifres, perquè parlam de períodes temporals que no tenen res a
veure.

Evidentment, vostè també ha dit que nosaltres encapçalam
la xifra d’IBE, li vull recordar, no té més importància, li vull
recordar que qui l’encapçala és la comunitat autònoma de
Madrid, la qual també destaca per ser una de les poques
comunitats autònomes d’aquest país que no la dispensa en els
seus centres de servei de salut de la comunitat de Madrid. És
veritat que hi ha qualque centre municipal que sí les dóna, però
el Servei de Salut de Madrid no les dóna, que és qui encapçala,
desgraciadament, aquesta estadística.

I si vol que parlem d’estadístiques, ja li he dit que dins els
seus quatre anys aquí es varen practicar 11.584, la xifra que
vostè va fer, quan va deixar que sí que encapçalava, va passar
de 13,7 a 14,91. Per tant, la política que vostè va dur en aquest
tema no és la més correcta.
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Vostè em demana una reflexió, jo ja li vaig dir, crec que era
el mes de febrer, nosaltres pensam que evidentment qualsevol
interrupció voluntària d’embaràs és un fracàs de la dona i per
tant a aquests nivells també és un fracàs colAlectiu de tota la
societat. I per tant, nosaltres l’únic que hem fet és posar a
disposició dels professionals un producte legal, comercialitzat,
que té les seves indicacions i ells són els que, lliurament, amb
la persona, amb la dona, decideixen si utilitzen o no aquest
recurs terapèutic. I això és el que correspon a l’administració,
nosaltres no som aquí per dir què és el que han de prescriure els
metges o deixar de prescriure, i això és l’únic que nosaltres hem
fet. I com ja li vaig dir, nosaltres el que hem és editar una guia,
explicar-la a tots els punts d’atenció i posar en marxa un sistema
de formació i d’informació, perquè aquesta prescripció i
dispensació a través dels centres de salut i hospitals es faci de la
manera més correcta.

 Evidentment, aquestes xifres, aquestes preguntes que vostè
ha fet manifesten determinats tipus de comportaments i, entre
altres coses, manifesten un determinat ús que es fa d’aquesta
píndola, que evidentment la píndola de l’endemà és un recurs
terapèutic d’emergència, i per tant supòs que els professionals,
conjuntament amb les dones, han valorat que s’han produït
12.380 situacions que feien aconsellable utilitzar aquest
medicament.

Entre altres coses, i esper que estigui d’acord amb mi,
aquesta dispensació gratuïta que nosaltres feim a través dels
centres de salut, per exemple redueix desigualtats en accés a un
medicament per condicions socioeconòmiques, i per tant crec
que en això hem donat una passa endavant. 

Però també li he de dir que ja tenim dades que ens
suggereixen que, amb aquesta política activa que nosaltres hem
fet que aquesta dispensació i prescripció gratuïta a través dels
centres de salut, ja s’observa una reducció dins l’any 2008 i el
2009 de les xifres d’interrupció voluntària de l’embaràs, i per
tant nosaltres consideram que aquesta mesura i esperam que
tengui un efecte en aquest termini de la qüestió d’interrupció
voluntària d’embaràs.

També li he de dir que nosaltres, com vostè diu, estam a
favor de fer polítiques actives en salut sexual, salut
reproductiva, perquè evidentment aquestes xifres poden donar
a entendre que hi ha comportaments que no siguin dels més
adequats a l’hora d’assumir riscos. Evidentment això són
situacions personals, però també estarà amb mi, esper, que és
millor que davant d’una relació de risc es prenguin mesures com
prendre una píndola de l’endemà que no trobar-nos davant d’un
embaràs no desitjat, que és una situació molt més dramàtica des
del punt de vista de salut psicològica, física i social per a la
dona, la dona, el company o la família. Per tant també crec que
en aquest aspecte és una qüestió que s’ha de valorar.

Precisament el Govern de l’Estat ha aprovat un
avantprojecte de llei de salut sexual i reproductiva que va en la
línia que vostè demana: implementar educació a les escoles,
formació als professionals sanitaris, als professionals de
l’educació, per treballar el que vostè diu que s’ha de treballar
amb els joves en educació sexual i reproductiva. O sigui que jo
esper que vostès també estiguin al costat d’aquest projecte de
llei quan això vagi al Parlament, perquè evidentment estam

parlant bàsicament d’una llei que el que intenta és treballar els
temes de salut sexual i reproductiva.

Vostè després em demanava sobre les xifres. Nosaltres això
són les dades que tenim registrades, ja li he dit, des del setembre
del 2008 al setembre del 2009.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Sr. Castillo, té la paraula en torn de
rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, Sra. Presidenta, jo li demanaria que tornàs la paraula al
Sr. Conseller perquè li he demanat si es feien mitjançant registre
i incorporació a la història clínica electrònica, i supòs que s’ha
oblidat de contestar-ho, a veure si em vol contestar abans de la
rèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

De totes maneres vostè ara té el seu torn de rèplica.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, però després se m’ha acabat la intervenció. A posta,
presidenta, per experiència, més que res per si s’ha oblidat, si
s’incorporen a la història clínica electrònica, que ja és una
pregunta que li he formulat a la primera intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Castillo, com que li hem demanat que agrupi sis
preguntes en una, em sembla que sí que té dret a fer aquesta
pregunta al Sr. Conseller.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Moltes gràcies.

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

Li acab de contestar, li he dit que les dades que tenim
registrades són les xifres que vostè ha llegit.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

A la història clínica electrònica, deman.

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

A veure...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vegem, això sí que no. Conseller, la Sra. Castillo li fa una
pregunta. Vostè contesta i ja passem al seu torn de rèplica, si li
sembla.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. És que, no ho sé, és que és molt
senzill. A vegades pareix que no parl el mateix idioma. A la
història clínica electrònica. Era tan concreta la pregunta que em
fa pensar que és que no està a la història clínica electrònica, Sr.
Conseller, o no ho sap, també pot ser que no ho sàpiga. 

Però, bé, en qualsevol cas, Sr. Conseller, dos aclariments.
Un, jo sé que no és el mateix el 2008 que un interval setembre
2008 setembre 2009. El que passa és que a mi em consta creure
que des de la posada en marxa del programa s’hagin dispensat
menys píndoles que l’any passat, això és tot, res més. A posta
li dic que hi ha un ball de xifres que em du a pensar que és una
estimació. No sé si ho sap o no, vostè du un equip aquí avui que
li pot aclarir de quina manera ha arribat a aquestes xifres,
perquè per al Partit Popular és molt important, i per a vostè
supòs que també, perquè en el decret que va regular aquesta
prestació diu molt clarament, molt clarament, que la prescripció
del medicament, així com el criteri pel qual s’ha prescrit, “debe
quedar registrada en la historia clínica del paciente”, i també
diu que s’establirà un sistema de recollida sistemàtica de tota la
informació relacionada amb la dispensació per poder realitzar
un estudi epidemiològic corresponent. També està a la guia
d’actuació que vostè citava. 

És a dir, creim que és una cosa important saber si existeix
aquest registre al qual vostè es va comprometre fa un any, i, si
jo me’n vaig a un centre de salut i deman la dispensació de la
píndola, si queda registrat a la meva història clínica electrònica.
Potser a qualque centre no es pot, però se suposa que a la
majoria sí, perquè la ministra va venir a presumir d’aquest
sistema, precisament, que s’havia implantat la passada
legislatura, però la ministra va venir amb vostè dient que era el
mejor sistema sanitario del mundo mundial que estava fet.
Perfecte. Es registra o no es registra? És una pregunta molt
concreta, Sr. Conseller, no comencem com altres vegades
perquè és molt concreta. Es registra a la història clínica
electrònica sí o no? Demani-ho si no ho sap, per favor, perquè
jo entenc que no pugui saber les coses, però per a nosaltres és
una diferència qualitativa important, perquè hem de saber
després a l’hora de realitzar estudis epidemiològics si
funcionam amb dades estimatives o reals, que jo crec que són
sobre les que hem de funcionar, ja que tenim, o hauríem de tenir
després d’un any, els mitjans adequats per poder saber-ho.

Sr. Conseller, no és ver que es retiràs la píndola la passada
legislatura. Jo no vull parlar de la passada legislatura, no ho
vull; podríem parlar-ne molt i podríem parlar de totes les coses
que es varen fer, però avui no venim a parlar d’això, avui venim
a parlar del que fa vostè, del que es fa en aquesta legislatura, del
que es fa ara per evitar aquestes dades de malalties de
transmissió sexual que tenim a Balears. És a dir, als ciutadans
els és igual si a la passada legislatura o en aquesta legislatura,
el que sí és una realitat molt evident és que encapçalam els
casos de la sida; és ver, no encapçalam els casos d’interrupció
voluntària de l’embaràs, som la segona comunitat autònoma.

Home, jo crec que entre 17 també és una qüestió com per
preocupar-se. Resulta que augmenta cinc punts la causa de
transmissió de la sida per relacions heterosexuals, dada
important, també, i ahir vostè ho va poder dir, o no sé si ho va
dir o ho va poder comprovar o va poder fer la reflexió perquè
era el dia de la sida. Resulta que han augmentat un 25% els
casos de sífilis. Jo crec que allò que interessa als ciutadans és
saber..., òbviament cadascú dins el seu redol personal que faci
el que ha de fer, i dins les seves famílies que també facin la seva
tasca, però des de l’autoritat sanitària què es pensa fer, Sr.
Conseller? Aquesta és la pregunta, ni més ni manco. No va
contra vostè, jo sé que vostè no és el culpable que augmentin o
que tenguem doble taxa de sífilis que la resta de l’Estat, supòs
que no és culpa seva, òbviament, però en qualsevol cas sí crec
que com a responsable sanitari són dades a tenir en compte i per
suposat dades a tenir en compte a l’hora de la planificació en la
seva gestió.

I el que diu aquesta diputada és, primer, que no es va retirar
la píndola, el que es va retirar és el programa de dispensació
gratuïta en els centres de salut, perquè sabem que es convertirà
amb un remei ordinari, quan no ho és, i vostè ho sap perquè
també és metge, i ha de ser extraordinari. I per suposat que si els
professionals l’estan dispensant és perquè consideren que s’ha
de dispensar i, això, jo no ho discutiré mai, però es va retirar el
programa, no la píndola que es dispensava en els hospitals. I si
vostè diu això, demà mateix, Sr. Conseller, li agrairia que em
donàs la xifra de vendes, o de compres, millor dit, per part de
l’ib-salut d’aquest principi actiu durant la passada legislatura; si
és zero jo rectificaré, si és zero jo rectificaré. Per descomptat no
seria per una ordre de la consellera de Salut. Ara, si és zero
rectificaré, però si no és zero vostè rectificarà, perquè es
dispensava en els hospitals, que és on el Partit Popular creu que
és on s’ha de dispensar perquè és un remei extraordinari, i totes
aquelles dones que l’hagin de menester hi poden anar, o poden
anar al metge del centre de salut d’urgències, que els farien la
recepta i la comprarien, que és el mateix que fan ara les
farmàcies, Sr. Conseller. 

Què pensa vostè? És que tampoc no és molt coherent que
vostè fa un any implantàs un programa de dispensació gratuïta
justificant la implantació d’aquest programa davant aquest grup
parlamentari en el fet que hi hauria uns controls mèdics, i que
ara vostè també celebri la decisió del ministeri que es pugui
vendre com si fossin pastilles Juanola sense cap tipus de control
mèdic. És a dir, en què quedam?, vostè considera que hi ha
d’haver un control o vostè considera que no hi ha d’haver un
control? Expliqui’ns-ho, Sr. Conseller.

Tot això, en definitiva, el que vol aquest grup és simplement
que vostè prengui consciència que no es pot fer demagògia amb
segons quins temes, no es pot passar d’una educació sexual molt
necessària entre els nostres joves a una demagògia sexual, que
és el que està passant. És a dir, no es pot dir que és que el Partit
Popular no vol la píndola perquè són retrógrados de derechas
y por tanto, bueno, están anclados en el pasado. No, no és així,
Sr. Conseller, el Partit Popular vol la píndola en els casos que
sigui necessària però, a més, i més important encara, el que vol
és una bona educació sexual, i jo crec que a través d’aquest
programa que vostè ha implantat i que no pot avaluar perquè no
té dades reals, perquè, ja li dic, jo m’he informat a través de
professionals i em diuen que no existeixen aquests registres; tant
de bo m’equivoqui i tant de bo només siguin aquests
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professionals que diuen que no hi ha registres, tant de bo, Sr.
Conseller, i li ho dic seriosament, tant de bo vostè em pugui dir
que sí, que efectivament es recull a la història clínica
electrònica, però el que ens trobam, Sr. Conseller, és que a
través d’aquest programa ni corregiran les conductes que ens
duen a tenir les taxes que tenim de malalties de transmissió
sexual, ni posarà fre tampoc a les malalties de transmissió
sexual, i a més convertiran en ordinària una solució
extraordinària. I tot això el perjudici no és ni per a vostès ni per
a nosaltres, és per a les dones d’aquesta comunitat autònoma, ni
més ni manco.

Per tant m’agradaria, i des del Partit Popular el que
demanam al Govern, amb tot l’esperit constructiu que és
possible, és que si presentam iniciatives, com s’han presentat
altres vegades, perquè la conselleria elabori un pla d’educació
sexual amb mesures concretes, es pugui aprovar i es pugui fer
des de la conselleria, sobretot, com va fer la meva companya
Isabel Llinàs, va presentar una iniciativa i es va rebutjar; es va
dir “es farà”, però a dia d’avui l’única mesura que nosaltres
coneixem és la dispensació gratuïta de la píndola als centres
sanitaris i ara la dispensació sense recepta a les farmàcies de la
píndola postcoital. 

Per tant, conseller, li demanam una reflexió i que faci feina
perquè deixem d’encapçalar, si no en el primer lloc en el segon,
el rànquing de les malalties de transmissió sexual i de les
situacions indesitjables com és que més de 1.500 dones només
en un any, menors de 18 anys, han hagut d’anar a un centre de
salut a prendre aquesta píndola. Potser en casos és necessari,
però en molts d’altres és per una relaxació en la resta de
mesures, i és el que entenem des del Partit Popular que s’ha
d’evitar. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Jo li torn dir que són en funció de dades registrades. Existeix
un registre, si a mi no m’han informat malament, a la SIAP
d’atenció primària, i existeix informació que s’ha tret de la
història de salut digitalitzada. Són dues fonts d’informació que
nosaltres tenim. El registre existeix a la història d’atenció
primària de la SIAP, i a la història de salut també. Són dues
fonts d’informació a més de la informació a través de farmàcia
del Servei de Salut.

Si em permet, vostè fins i tot posa en dubte la meva
informació, diu que està disposada... Vostè s’oblida que jo som
metge de família?, que he fet quatre anys feina essent vostè
consellera?, que jo sabia el recurs que tenia al calaix i que vaig
deixar de tenir? Vostè no ho sap, això?, que hi havia un moment
que va tallar l’aixeta i vàrem deixar de tenir la píndola de
l’endemà? La vàrem deixar de tenir, clar. I què?, vostè va
prendre una decisió contrària a allò que es feia. Entre altres
coses, donar-la gratuïtament afavoreix l’accessibilitat de les
persones. I és més, a tornat a caure en una crítica professional
molt ofensiva per a una part important dels professionals,
perquè ha esmunyit el mateix que el mes de febrer: “Jo ho vaig
dur als hospitals”. Què és, que els metges de família no estan
preparats per decidir si poden donar aquesta medicació? És que
ha tornat a dir el mateix que el febrer de l’any passat. Primer ho
va retirar dels centres de salut, ho va retirar; la recepta, podem
fer la recepta de qualsevol medicament que està registrat i és
legal en aquest país. Vostè va prendre una decisió, que és que,
un recurs terapèutic, vostè va decidir que no l’havíem de tenir
als centres de salut. Ho acaba de reafirmar. Que a les urgències
dels hospitals, perquè són més espavilats, segons vostès? Idò
d’acord, és una altra història, però està discriminant un grup de
professionals important. Li puc dir que jo tenia un recurs i sé el
que vaig haver de fer per continuar que estigués al calaix del
meu despatx, el vaig haver d’aconseguir d’altres maneres. Així
que vostè, qualque actitud, va fer. Per tant no digui que no va
fer res perquè sí que va prendre decisions; hi era i hi va deixar
de ser.

Vostè diu que està en contra d’aquesta dispensació lliure a
les farmàcies. El ministeri, que és el que té competència en
aquest cas, l’Agència Espanyola del Medicament, ha decidit que
aquest medicament es pot dispensar a les farmàcies, situació que
ja passa a molts de països europeus, i que evidentment nosaltres
no tenim res a dir, entre altres coses perquè afavoreix una
determinada accessibilitat que poden tenir les dones que pensin
que estan en aquestes situacions. Nosaltres és veritat, i ja ho
vaig dir el primer dia, que continuaríem mantenint el nostre
operatiu de donar aquesta oportunitat si la dona ho considerava
oportú, d’anar a un centre de salut o un centre del Servei de
Salut, per aprofitar precisament aquesta entrevista amb la
persona per fer alguna cosa més que donar un medicament,
precisament per esbrinar per quines circumstàncies es produïa
aquesta necessitat i quines circumstàncies en planificació, en
coneixement de mètodes anticonceptius, etc., etc., tenia aquesta
dona. Consideram que a través d’una entrevista amb un
professional sanitari -estic parlant d’un metge, d’una infermera-
es pot tenir una atenció més àmplia. 

Nosaltres evidentment, i vostè ho sap, hem arribat a un
acord amb el ColAlegi d’Apotecaris per facilitar un decàleg que
facilita que aquests apotecaris a l’oficina de farmàcia puguin
donar una informació suplementària per millorar aquesta
dispensació. Jo personalment pens que són dues maneres
d’actuar sobre un procediment i que cada una té els seus
avantatges i els seus inconvenients, però de totes maneres estic
convençut que no són incompatibles.
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Evidentment jo no em consider culpable de moltíssimes
coses, entre altres coses perquè les xifres que nosaltres vàrem
trobar d’incidències moltes d’elles han baixat. És veritat que
nosaltres amb les dades del 2008 estam en la primera taxa de
casos de sida per milió d’habitants, però és un tendència que va
baixant d’una manera molt considerable. Ara no me’n record de
memòria però crec que prop de 20 punts s’ha abaixat del 2007
al 2008; vull dir que anam per un camí correcte, però
evidentment partíem d’una situació molt dolenta, no de l’any
2007 sinó de molt més abans, i per tant la tendència és a anar
més enrere. 

Nosaltres evidentment hi ha un altre tema que no té res a
veure amb la prescripció i la dispensació de la píndola, que és
un tema molt més ampli i que és el tema de la salut sexual i
reproductiva, que jo crec que..., li ho torn a dir, la torn convidar
a parlar amb els seus diputats a Madrid perquè l’avantprojecte
de llei contempla coses molt importants, que vostè mateixa ho
està dient aquí, i per tant jo esper que donin suport, perquè el
seu govern no ho va dur com a llei. Ara hi ha un govern que ha
pres una decisió d’un avantprojecte de llei que dóna passes molt
importants, tan important és treballar en aquests aspectes com
considerar que sigui un dret de la dona decidir davant una
interrupció voluntària d’embaràs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Cal llavors acomiadar-los i
donar-los les gràcies, a vostè i al seu equip.

II. Proposició no de llei RGE núm. 12432/09, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a justificació del
desviament de 60 milions d'euros en la construcció i
explotació del nou hospital de Son Dureta a Son Espases.

Passarem al segon punt de l’ordre del dia que és la
Proposició no de llei RGE núm. 12432/09, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a justificació del desviament de
60 milions d’euros en la construcció i explotació del nou
hospital de Son Dureta a Son Espases.

Sí, esperem cinc minutets perquè puguin sortir.

Idò quan vulgueu comencem. 

Per defensar la proposició no de llei, Sra. Castillo té la
paraula per un temps de deu minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Podem esperar, però la veritat és
que estaria molt bé que el conseller quedàs a aquest debat
perquè és prou interessant i a més li concerneix realment d’una
manera important; en qualsevol cas veig que té altres feines a
fer.

La iniciativa que discutim en aquest moment simplement...,
bé una cosa que per a nosaltres és molt senzilla, per a mi és molt
senzilla i esper que pugui tenir el suport de la resta dels grups
d’aquesta comissió de Salut perquè es tracta ni més ni manco
que el Parlament insti el Govern a encarregar una auditoria

tècnica i jurídica externa sobre el desviament pressupostari
anunciat pel mateix govern, pel conseller de Salut, a l’hospital
nou de Son Dureta construït a Son Espases i que segons dades
ofertes per la conselleria s’eleva a més de 60 milions d’euros.
Repetesc: són dades ofertes per la conselleria, no per aquesta
diputada, perquè així les varen donar a un mitjà de comunicació
local.

Subsidiàriament aquest grup sap que, a aquest govern, li
agrada molt fer auditories; si per una casualitat no volgués fer
una auditoria tècnica i jurídica d’aquesta qüestió, tal vegada
perquè estan molt enfeinats fent-ne unes altres o perquè ja s’han
esgotat i per tant, no els queden més forces, idò que
subsidiàriament es demani a un òrgan extern que hem considerat
que podria ser la Sindicatura de Comptes d’aquesta comunitat
autònoma per tal de poder saber aquest desviament
pressupostari de la construcció de Son Espases de més de 60
milions d’euros, quant és i a què va destinat.

Vull dir que des del Partit Popular no creim que no estiguin
a Son Espases, vagi per endavant aquesta precisió perquè tal
vegada es pot pensar que feim una acusació diferent a la que
feim. No deim que no estigui a Son Espases, volem pensar que
està a Son Espases i estam convençuts que serà a Son Espases.
Si no hi és ja es veurà d’una altra manera, però dins aquesta
convicció que estan a Son Espases sí que creim..., crec que un
dret de tots els diputats i sobretot dels ciutadans és que puguem
conèixer d’aquests 60 milions quina quantitat va destinada a
cada cosa. 

És a dir, el Govern diu “hi ha...”, crec que eren quatre blocs
principals: millores assistencials, hi ha quatre quiròfans més,
ampliació d’urgències, que són molt benvinguts sincerament,
perfecte. Quants de doblers s’ha destinat a millora assistencial?
Per emprar una sistemàtica emprada pel Govern, per no canviar-
ho. 

Després hi ha un segon bloc que és adaptació al codi tècnic
de l’edificació, perfecte. Quins doblers s’han destinat a això?,
és una normativa posterior i per tant, s’havia d’adaptar el
projecte. Tercer bloc, crec que eren mesures d’eficiència
energètica, perfecte. Quina quantitat va destinada a aquest bloc.
Quart bloc: mesures per reduir l’impacte ambiental. Quins
doblers van destinats a aquest bloc? També estaria molt bé
saber, dins aquest quart bloc de mesures de reducció d’impacte
ambiental, què és el que va destinat a cada cosa. S’ha dit que se
soterraria una planta que hi ha darrere l’edifici que és de serveis;
s’ha dit que s’allunyaria 30 metres l’hospital del monestir. 

Bé, crec que ja saben que el Partit Popular no està d’acord
a destinar doblers a això, però si aquest govern hi està d’acord
-i supòs que hi està pels seus plantejaments la passada
legislatura i perquè ha destinat doblers a això-, idò que no
tengui cap problema a dir-ho. Ens trobam que el Govern no ho
diu. Hem demanat, hem comptat fins a 14 vegades aquesta
pregunta al conseller de Salut, cap de les 14 vegades ha estat
possible conèixer aquesta informació i se’ns ha dit fins i tot que
no era prudent -la paraula emprada a la passada comissió pel
conseller de Salut, “que no era prudent”- conèixer aquesta
informació. 
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Òbviament des del Partit Popular no compartim aquesta
apreciació i per tant, si el Govern no ens vol donar aquesta
informació demanam que se n’encarregui una auditoria externa
i que es pugui valorar o que s’encarregui un informe a un òrgan
extern com és la Sindicatura de Comptes i que es pugui saber,
perquè des del Partit Popular creim que aquesta xifra s’ha
d’explicar. No deim que no estigui a Son Espases, no deim que
no sigui necessari, però hem de saber a què va destinat cada
cosa per saber si és necessari o no és necessari sobretot en un
moment en què hem sabut que el pressupost de Sanitat baixa
més d’un 5%. Crec que és molt important saber cada partida on
va destinada i si és necessària o no és necessària. 

Per tant, si el Govern no dóna la informació, l’únic recurs
que té el Partit Popular és aquest: demanar una auditoria.
M’agradaria saber quina és la postura de la resta de grups, com
dic supòs que votaran a favor perquè sempre han volgut aclarir
on es destinava cada euro de la gestió pública. Puc arribar a
entendre la postura del Partit Socialista si vota en contra perquè
ha de defensar el conseller del seu partit, ara hi ha altres
postures que no entendria mai que votassin en contra perquè no
voler saber on van destinats els doblers de la gestió pública en
aquest cas i en el cas d’un govern com el que tenim ara del
pacte és ser molt incoherent respecte a declaracions que hem
sentit als mitjans de comunicació. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Pel Grup Parlamentari Mixt..., no vol
prendre la paraula. Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i
PSM-Verds té la paraula l’Hble. Sr. Alorda per un temps de deu
minuts, quan vulgui, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Evidentment, en primer lloc vull
agrair a la Sra. Diputada que mantengui un punt de confiança en
el nostre grup i en la seva recerca de la veritat en les despeses de
l’Administració. Hi ha hagut -com ella sap- denúncies
importants quant a situacions estranyes que han acabat..., van
fent la seva evolució, ara en investigacions judicials que han
fugit de les nostres mans certament, però que ens sembla molt
bé que es vagin aclarint i que es vagi posant a tothom al seu lloc
respecte de les despeses públiques que s’han fet malversant
diners. Per tant, li vull agrair aquest comentari que ha fet pel zel
i per la diligència dels grups que hem fet... professió, els altres
grups opinaran sobre els parers que ha expressat sobre ells,
nosaltres per part nostra, encantats.

El que no voldria és confondre entre posar massa o més
traves a una tramitació administrativa i la transparència de la
gestió i sobretot en la seva justícia. En primera, voldríem
apuntar una prèvia que crec que és obligada quan se parla
sempre de Son Espases. El nostre grup va dir que aquella
concessió feta en aquell moment no era prou transparent, ho
vàrem mantenir, crec que va ser fins i tot tota una polèmica
mediàtica que va durar -se’n recordaran- portades i portades,
sobretot un mitjà de comunicació va atacar la concessió
pràcticament feta en un moment determinat i es va tornar enrere
i es va donar un altre titular. 

Crec que tot això va obrir molts d’interrogants respecte del
conjunt. Parlam d’una concessió de més de 1.000 milions
d’euros, en euros constants, i són quantitats realment
espectaculars que encara ara -sí, encara ara- haurem de mirar fil
per randa com es gasten tot el temps perquè per molt que novem
la concessió encara no han acabat totes les clàusules petites i
més grans i més... i encara més petites que hi havia en aquell
escrit que el Govern va voler mantenir, com també és una prèvia
apuntar que si un dels motius que va donar el Govern per
mantenir aquella concessió era que no es podia canviar d’indret,
nosaltres que el fet de canviar d’indret suposés canviar de
concessió ho vàrem trobar un motiu per canviar d’indret, un
motiu addicional perquè ens semblava prudent, savi i correcte
canviar de concessionari i d’indret tota la operació de Son
Espases.

Dit això i aterrant al que és la novació, comprenem que dins
un procés de negociació tal i com va expressar el conseller hi
hagués un element de prudència i que per tant, no és bo que dins
una negociació en cada moment puntual d’estires i arronses
s’hagi de fer necessàriament en directe, així ho vàrem
interpretar nosaltres d’aquella compareixença, record
perfectament que vostè va treure la idea del que deia el
conseller, és que mai no havíem de saber el que havia passat,
evidentment nosaltres no vàrem arribar a aquesta conclusió ni
llavors ni ara. 

Creim que és molt important que hi hagi aquesta
transparència, aquests 60 milions que representen damunt els
1.000..., amb el que representen, moltíssima diferència respecte
de modificats i novació, sense novació que s’ha produït a
moltíssims de contractes d’aquestes illes, però en qualsevol cas,
cada euros s’ha d’aclarir perfectament. 

El que creim és que l’oposició té uns mecanismes per tenir-
ho a partir d’ara, sobretot quan s’hagi produït, en aquest
moment sembla que el procés està sotmès al Consell Consultiu
perquè hi hagi dictamen, perquè es vol que la novació tengui la
benedicció del Consell Consultiu, després es produirà realment
la novació, la prova de si realment es considera adequat que així
sigui, passats tots els tràmits i després, entenc que hi haurà tots
els filtres, tota la possibilitat d’informació de l’oposició,
coneixement, demanin una compareixença específica per parlar
d’aquest tema, demanin tots els temes.

Després anirà a la Sindicatura de Comptes o fins i tot aquest
parlament si ho troba adequat, no sé si tal vegada ho trobarem
adequat que hi enviem els 1.000 milions a la Sindicatura de
Comptes i que miri el que hagi de mirar una vegada s’hagi
produït aquesta novació, però abans de produir la novació parlar
que es dugui a la Sindicatura, parlar que hi hagi una auditoria
externa d’una negociació és introduir un element de sospita
respecte de la negociació que s’està duent per part del Govern
que nosaltres, en aquest sentit, no la compartim.
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Donarem suport al Grup Popular, per tant, en qualsevol cas
en demandes d’empara d’informació si una vegada contret el
contracte... o la informació que consideri prudent el conseller
mentre no s’hagi culminat. Record que en qualsevol
administració hi ha un element de publicitat, màxim quan s’han
adoptat els acord i un element més matisat mentre s’estan
elaborant, això qualsevol administració ho coneix des de
l’Administració local a l’Administració governamental de tot
ordre. Per tant, em sembla lògic que dins aquest marge en què
es mogui el conseller en aquest moment ens trobem en aquest
punt.

Des del nostre grup volem tota la informació sobre aquests
60 milions. Hem tengut els contactes en aquests punts, encara
creim que es pot millorar la informació que per part nostra
demanarem i confiam que la tendrem i en parlarem el temps que
faci falta. Animam al Partit Popular que faci el mateix i que
aclarim l’execució dels 1.000 i dels 60 que preocupen
especialment a la Sra. Castillo i a tots nosaltres, però crec que
introduir -ja dic- més burocràcia dins la tramitació no la dota
necessàriament de transparència sinó més aviat d’una sospita
que en aquest moment no en veim el motiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Pel Grup Parlamentari Socialista
té la paraula el Sr. Garcías per un temps de deu minuts. Quan
vulgui, Sr. Garcías.

EL SR. GARCÍAS I SIMÓN:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull aclarir a la Sra.
Castillo que no li votarem a favor aquesta proposició no de llei
entre altres coses perquè entenem que erra des del primer
plantejament al primer paràgraf, quan planteja la situació en què
s’ha produït un desviament de 60 milions d’euros en el
contracte de Son Espases. 

Vull deixar també clar i de manifest que no tenc tants de
dubtes com té vostè respecte dels organismes de la comunitat
autònoma ni de contractació ni d’intervenció ni del consultiu ni
dels funcionaris que tramiten i gestionen aquests contractes.

Com li ha dit el Sr. Alorda els dubtes que vostè va entendre
o les paraules que vostè va interpretar del conseller reflectides
al Diari de Sessions de la passada comissió no són aquestes en
el sentit que es vulgui amagar informació o que es vulgui privar
d’informació a la ciutadania, sinó més bé al contrari,
salvaguardar unes negociacions, salvaguardar un procés de
modificació d’un contracte que no és una desviació d’un
contracte, que és la modificació d’un contracte i vostè sap
perfectament el que suposa i el que és una modificació en aquest
sentit.

Per tant, dit això, sap que una desviació és quan una
adjudicació per 10 se n’acaben pagant 15, 20, 30, el que sigui
d’aquella d’adjudicació, però una modificació és quan s’han
detectat noves situacions, s’han vist millores a haver d’introduir,
s’han vist sobre el contracte inicial mancances no previstes i es
procedeix pels òrgans de l’Administració a modificar aquest
contracte. Això és el que es fa. 

Per tant, no podem donar suport a una exposició com la que
vostè presenta, amb una ombra de dubtes sobre tot el
procediment d’adjudicació d’aquest modificat o sobre el
procediment que s’ha seguit per a aquest modificat.

Sap que per a nosaltres, en el moment en què, ara fa dos
anys, vàrem assumir i vàrem prendre la decisió de continuar
amb l’execució d’un contracte que vostès havien iniciat i que
entre altres coses no tenia moltes possibilitats de tornada enrere
per raons que ja s’han exposat en diferents compareixences i en
diferents exposicions, per tant, la situació de millora de tot això
de partida ens ha duit a modificar aquest contracte i això és el
que es fa i -com s’ha dit per part del meu predecessor, el Sr.
Alorda- això és el que tots entenem que tendrem en el moment
oportú.

Sap que per als procediments de l’Administració cada cosa
té el seu moment i com a grup de l’oposició també sap que la
informació que vostè diu que ha demanat reiteradament és una
informació que no existeix en tota la seva tramitació o en tota la
seva totalitat i que en el seu moment vostè com nosaltres
tendrem aquesta informació, perquè entre altres coses és pública
i quan parlam d’allò públic parlam precisament d’això, parlam
que la gestió administrativa, la tramitació dels contractes, la
publicació d’aquests contractes tenen els seus mecanismes per
ser això: públics, però sap que en el moment de la negociació,
de modificacions o de negociacions d’aquestes modificacions
de contractes no és un procediment que sigui públic i amb llums
i taquígrafs perquè tothom sàpiga en quins termes es negocia.

Per tant, en aquestes situacions no ens hi trobarà. Reiter la
nostra posició de vot en contra. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Garcías. Per contradiccions, Sra. Castillo
té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CASTILLO I FERRER:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el primer de tot, basta de
demagògia, basta. És a dir, no em diguin que s’han hagut de
menjar Son Espases perquè no els quedava més remei sobretot
després de veure l’actitud que té el Govern amb Son Espases
que se’n va a fer fotografies tot el dia allà. No em diguin que no
els ha quedat més remei perquè si haguessin volgut fer la
reforma de Son Dureta, com deien que farien, l’haguessin pogut
fer, per què no la varen fer? Sap per què no la varen fer, Sr.
Garcías... i Sr. Alorda també, perquè aquí sembla que cada cosa
va pel seu costat, no, no? No la varen fer perquè quan varen
arribar se’n varen adonar que realment es va optar per un nou
hospital perquè els professionals no volien la reforma de Son
Dureta, no perquè el Partit Popular la volgués. 



566 COMISSIÓ NO PERMANENT DE SALUT / Núm. 38 / 21 d'octubre del 2009 

 

Per tant, basta de dir “no ens ha quedat més remei que
acceptar Son Espases, que continuar Son Espases” quan, dia sí
dia també, el mateix conseller de Salut es fa fotografies a Son
Espases, per favor!, primer, però bé aquest ja és un debat que
tenim sempre i per tant, no val la pena ja ni tan sols entrar-hi.

Segon, tema que ens ocupa avui. Primer, Sr. Alorda, no he
dit, no he emprat la paraula “malversar” ni tampoc no he dit que
teníem sospites, a l’inrevés -a l’inrevés- perquè jo sí crec en
l’estat de dret i crec en la presumpció d’innocència i estic segura
que els doblers són allà i que com deia el Sr. Garcías moltes
coses són modificacions que s’han hagut de fer per adaptar-ho
a la legislació nova, sens dubte. No s’oblidin, però, d’una cosa
perquè aquí sembla que el Partit Popular fa denúncies a la bona
de Déu, no, no, qui va donar aquesta informació, qui va donar
aquesta xifra va ser el Govern, va ser la Conselleria de Salut la
que va donar aquesta xifra i va fer un power point molt guapo
on deia que tot això sumava 60 milions d’euros.

És clar, quan ens trobam aquesta informació deim “però,
està tancat o no està tancat el procés?”, i si no està tancat el
procés i per tant hem d’esperar que es tanqui perquè no volem
interferir en la negociació, com és que la conselleria va i dóna
a un mitjà local una xifra? És això que s’han de demanar vostès,
per què la Conselleria de Salut ofereix una xifra a un mitjà de
comunicació. Aquesta diputada mai no hauria demanat res
perquè no ho sabia, l’havia demanat i no me l’havien donada.
No estic d’acord, perquè jo he demanat, fins i tot, còpies
d’expedients de modificació que estan aprovats i, per tant,
existeixen, hi ha papers reals, ni tan sols els han volgut enviar.
Aquí hi ha una ocultació d’informació, però si és cert que hi ha
una part que no està negociada, per què l’ib-salut va i diu al
mitjà de comunicació que són 60 milions? La ferida ve d’aquí.
Per tant, està tancat o no està tancat i si no està tancat per què
l’ib-salut diu que són 60 milions o 2 milions d’euros anuals en
30 anys.

Hem de fer la reflexió, sé que vostès la fan, vull pensar que
vostès la fan, però qualsevol diria que aquí ens inventam les
coses, d’entrada. Segon, quina sort, Sr. Alorda, que vostè tengui
reunions amb el conseller i li pugui explicar, quina sort, perquè
l’oposició no les pot tenir. Reunions ja no les deman,
simplement, contestació a les preguntes parlamentàries i a les
solAlicituds de documentació, res més, que és el dret que tenim
els diputats que estam a l’oposició, no tenim ni això perquè a
l’oposició ni aigua. Perfecte, és un tarannà molt adequat, però
jo li don l’enhorabona, Sr. Alorda, si vostè té reunions i pot
aclarir aquests 60 milions. Nosaltres, simplement, volem saber
on van aquests 60 milions, modificacions? Perfecte, no
desviament, modificacions, però en què i en quines quantitats.

No vull ni pensar que això hagués passat amb un govern del
Partit Popular, el que s’hauria arribat a dir, les manifestacions
que s’haurien convocades, s’hauria emprat la paraula lladre,
malversació, sospita, que vostè ha dit, Sr. Alorda, i que jo en
cap moment he utilitzat. Sí, sí, vostès ara s’inflen molt, però no
entraré en altres temes, vull entrar en aquest perquè jo crec que
la corrupció no la veurem cap de nosaltres i alerta, perquè no la
volem cap de nosaltres, estic convençuda, i una cosa no es pot
generalitzar. La corrupció és un tema de persones concretes i tan
d’interès tenen vostès com els membres del Partit Popular
d’anar en contra de la corrupció, però no pot ser la incoherència
política perquè això ja no és un tema de persones és un tema de

postulat polític i de partits polítics. No pot ser que els mateixos
partits polítics que es dediquen a fer auditories tècniques només
d’un govern d’un color polític diferent quan han de donar
explicacions sobre una despesa concreta, que a més han donat
ells mateixos perquè la xifra, repetesc, la va donar l’ib-salut, es
neguin a donar aquesta informació. Això és incoherència i això
sí que és postulat polític i sí és responsabilitat dels partits
polítics i, per tant, dels diputats que representen els partits
polítics dins aquesta comissió.

Simplement, això es diu des del Partit Popular, ens
enfrontarem molt per Son Espases perquè tenim postulats
diferents, ja ho sabem. Des de la realitat si s’hagués volgut fer
la reforma de Son Dureta s’hauria fet, es va aturar el Pla
hidrològic i no va passar res, des del punt de vista del Partit
Socialista, per tant, s’hagués pogut fer el mateix i, ara, no només
no es va fer sinó que a més s’apunten els tants fent visites. Per
tant, perfecte, des del Partit Popular donarem suport que es faci
aquest hospital perquè es va fer des de la convicció que feia
falta un nou hospital per millorar la salut dels ciutadans i punt,
res més, ara, també volem transparència en la gestió i això
demanam a través d’aquesta iniciativa que no s’hauria
presentada si durant les catorze iniciatives anteriors s’hagués
contestat, però com que no s’ha contestat s’ha fet aquesta
iniciativa i es continuaran fent iniciatives perquè si l’ib-salut ha
donat una xifra és perquè està tancada i si no que no l’hagués
donada l’ib-salut. 

En qualsevol cas és una pena que no haguem aconseguit el
suport dels altres grups i, per cert, cap inconvenient que la
fiscalització sigui de tot el contracte, cap inconvenient, no sé si
són 1.000 milions, això ho ha dit el conseller, però jo tenc
dubtes. Em diu, tu ho saps, no, no ho sé, tant de bo, cap
inconvenient que es faci sobre tot el contracte, però també sobre
això, clar que es farà, Sr. Alorda, perquè la Sindicatura de
Comptes ho farà i vostès ho han fet i que es pensa que jo no sé
que vostès han donat cinquanta mil voltes a aquest expedient a
veure si trobaven qualque cosa, si ja ho sé, però que es faci, cap
problema, aquesta diputada no té res a amagar, però que es faci
sobre tot i també sobre aquests 60 milions o més que diu el
mateix ib-salut que s’han modificat, que ens donin la informació
i es pot donar ara, no hem de ser prudents i esperar. Per què hem
de ser prudents i esperar? Si la tenen, donin-nos-la.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castillo. Esgotats els torns passem, doncs, a la
votació. 
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Vots a favor de la Proposició no de llei 12432/09? 

Vots en contra? 

Vots a favor, 6. Vots en contra, 8. 

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
12432/09. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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