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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, una altra vegada, senyores i senyors diputats.
Començam la sessió d’avui i, en primer lloc, demanaria si es
produeixen substitucions. Sí?

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Jaume Fernández substitueix Vicent Serra.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Eulàlia Llufriu substitueix Santiago Tadeo.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Rosa María Bauzá.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Catalina Palau substitueix qui quedi, ... Óscar Fidalgo.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, un moment que si no, no queda gravat.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Fina Santiago substitueix Joana Lluïsa Mascaró. Gràcies.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Isabel Oliver.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Vicenç Thomàs substitueix Lourdes Aguiló.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Idò, ara sí que són totes.

Compareixença de l'Hble. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social, per tal d'informar sobre el Projecte de llei
RGE núm. 4379/11, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per al 2012 (escrit RGE núm.
4386/11).

Passam a la compareixença de la consellera de Salut,
Família i Benestar Social, per tal d’explicar els pressuposts de
la seva conselleria per a l’any 2012, en escrit RGE núm.
4386/11.

Assisteix la Sra. Carmen Castro i Gandasegui, consellera de
Salut, Família i Benestar Social, acompanya de la Sra. Lucía
Matías i Bermejo, secretaria general; de la Sra. Margarita
Ferrando i Barceló, directora general de Família, Benestar
Social i Atenció a Persones en Situació Especial; del Sr. Martí
Sansaloni i Oliver, director general de Gestió Econòmica i

Farmàcia; del Sr. Federico Sbert i Muntaner, director general de
Salut Pública i Consum; del Sr. Juan José Bestard i Perelló,
director general de Servei de Salut de les Illes Balears; del Sr.
Cecilio García i Diéguez, secretari general del Servei de Salut
de les Illes Balears; del Sr. Francisco Moranta i Mulet,
subdirector de Pressuposts i Comptabilitat del Servei de Salut
de les Illes Balears; del Sr. Javier Ureña i Morales, gerent del
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes
Balears; de la Sra. Manuela Meseguer i Barrios, directora de
l’Institut Balear de la Dona; Sra. Arantxa Mulet i Alonso, cap
de Gabinet; de la Sra. Clara Gómez i García, cap de premsa; i
del Sr. Ralf Drotleff, director d’Infraestructures i Tecnologia.

Ho he dit bé? Idò, així estam salvats. 

Té la paraula la Sra. Carmen Castro i Gandasegui per fer
l’exposició oral, sense limitació de temps.

Perdoni, Sra. Castro, agrairia a la gent de la sala que fes el
favor de guardar silenci i podrem començar. Té la paraula, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLER DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL(Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats.
Compareixem avui en aquesta comissió d’Hisenda i Pressuposts
per tal de presentar els pressuposts de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social per a l’exercici de 2012. Vull agrair,
en primer lloc, a tot l’equip de la conselleria i del Servei Balear
de Salut la ilAlusió, l’esforç i la dedicació amb què treballen des
del primer dia i, especialment, en l’elaboració d’aquests
pressuposts. 

Cal destacar que ara fa exactament dos anys que es va
presentar l’últim pressupost en aquesta comissió per a Salut i
Benestar Social, i avui, dos anys després, es presenta el
pressupost de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Socials
sorgit del Decret 12/2011, que estableix les competències i
l’estructura orgànica de les conselleries de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. 

A partir de l’1 de gener de 2012 aquesta conselleria
treballarà d’acord a uns pressuposts reals i creïbles, uns
pressuposts que compleixen el compromís d’aquest govern i del
seu president en particular en el manteniment d’una sanitat
pública de qualitat i en el manteniment dels serveis adreçats als
colAlectius més vulnerables. 

Aquest govern ha fet un grandíssim esforç per assegurar els
serveis públics bàsics que conformen l’estat de benestar. L’any
2012 es destinaran 3 de cada 4 euros de despesa no financera a
polítiques socials. La greu situació de crisi econòmica financera
en què estam immersos ha obligat el Govern a presentar un
pressupost dur i realista per afrontar la reducció del gran dèficit
existent. 
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El pressupost que ara presentam ascendeix a 1.302.900.020
euros. Es constata el gran pes específic d’aquesta conselleria
que gestiona els dos pilars bàsics de l’estat de benestar: Salut i
Benestar Social, i que representa més d’un 35% del total del
pressupost de la comunitat autònoma. 

Amb aquest pressupost s’incrementa el finançament global
del Servei Balear de Salut, tradicionalment infradotat. Es manté
intacte el pressupost destinat a Benestar Social i es potencien els
programes de Salut Pública i Sanitat Ambiental. Així es
demostra l’aposta decidida que aquest govern fa per la
sostenibilitat i el manteniment tant de la sanitat pública com
dels sistemes de protecció social i per a la millora dels nivells
de salut comunitària.

Amb la nova estructura del Govern, la Direcció General de
Família, Benestar Social i Persones en Situació Especial
engloba, la Direcció General de l’Atenció a la Dependència, la
Direcció General de Menors i Família, la Direcció General de
Formació i Planificació i l’Oficina de Defensa dels Drets del
Menor. A més a més, d’aquesta direcció general depenen la
Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, la Fundació d’Atenció
i Suport a la Dependència i Promoció de l’Autonomia Personal
de les Illes Balears i el Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears.

La Direcció General de Família, Benestar Social i Persones
en Situació Especial comptarà per a l’exercici de 2012 amb un
pressupost global de 94.804.240 euros. Aquí no estan incloses
la secretaria general, la Direcció General d’Immigració, la
Direcció General de Cooperació, que sí formaven part de
l’estructura de la conselleria l’anterior legislatura i que sumaven
un total de quasi 26 milions d’euros. Per tant, la quantitat per al
2012 dedicada a Benestar Social serà similar a la de 2011 amb
uns objectius generals, en primer lloc, de mantenir els recursos,
els serveis i les prestacions existents mitjançant l’optimització
dels recursos i mitjançant el retall de despeses que no afectin la
prestació de serveis. 

El segon objectiu és prioritzar la gestió dels serveis i dels
recursos les competències dels quals tenim atribuïdes per llei, la
Llei Orgànica 5/2000, reguladora de la responsabilitat penal del
menor; la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència; i la Llei
4/2009, de serveis socials de les Illes Balears.

Un altre objectiu que ens plantegem és millorar la
coordinació i la colAlaboració administrativa. Es vol millorar la
coordinació amb ib-salut i amb la Direcció General de Salut
Pública per avançar en salut mental i assistència sociosanitària
així com en la coordinació de places hospitalàries i cures
palAliatives. Es volen establir programes conjunts de prevenció
en drogodependències i colAlaborar amb ib-salut per a la compra
de materials sanitaris. També es vol coordinar amb les altres
conselleries, especialment amb Educació i Treball; i, sobretot,
avaluar i estudiar les necessitats existents, sempre amb el
consens de les institucions implicades en els tres nivells
d’actuació dels serveis socials, Govern, consells i ajuntaments.
Es busca més enllà d’una coordinació, una sinergia com a
resultat de l’acció de totes les parts implicades. Es crearà una
comissió d’estudi per a la creació d’un marc jurídic, una
finestreta única i, en resum, per valorar la gestió a través d’un
organisme únic en matèria de dependència i discapacitat. Com

a primer pas, la gerència del consorci ja és compartida amb la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de
l’Autonomia Personal de les Illes Balears. 

El Consorci de Recursos Sociosanitaris de les Illes Balears
és l’ens responsable de gestionar la construcció de centres per
a persones en situació de dependència i per a persones amb
discapacitats. Per materialitzar les actuacions dins aquest àmbit
durant 2012 no serà possible invertir en noves infraestructures.
L’activitat prevista bàsicament serà la de manteniment dels
centres existents i es mantindran els compromisos plurianuals
existents. Aquesta direcció general assumeix la responsabilitat
com a entitat pública d’executar les mesures judicials que
s’imposen als menors així com la prevenció del delicte. Pel que
fa a aquest programa per al 2012 experiment un increment de
més del 18%, especialment pel que fa a capítol 4. 

En concret, s’incrementa l’aportació, per part de la direcció
general, a la Fundació Institut Socioeducatiu S’Estel, els
objectius de la qual són gestionar els serveis i  centres de
menors per garantir la correcta execució de les mesures que
preveu la Llei reguladora de la responsabilitat penal dels
menors, educar i inserir socialment els menors i els joves. Per
garantir la correcta execució d’aquestes mesures, sempre
complint amb el que disposa la llei dels menors i la resta de
normatives, la fundació gestiona els centres següents: Centre
d’Intervenció Social, Centre Socioeducatiu Es Mussol, Centre
Socioeducatiu Es Fusteret i Centre Socioeducatiu Es Pinaret. 

Durant l’any 2012 la primera prioritat és optimitzar les
places del centre socioeducatius d’Es Pinaret per fer front a la
demanda actual i per fer front a les recomanacions del Defensor
del Poble. Volem també establir colAlaboracions amb ib-salut
per tractar transversalment la problemàtica dels menors i la
drogaaddicció. Ens marquem com a objectiu millorar els
programes i els serveis existents amb un enfocament continu
cap a les necessitats dels altres usuaris, joves i famílies. És
necessària l’atenció al capital humà de l’Institut Socioeducatiu
S’Estel i la gestió eficient d’infraestructures i recursos materials
amb una previsió realista de les futures necessitats.

També es donarà prioritat al programa de protecció social.
Aquest programa consta d’un conjunt d’actuacions encaminades
a donar resposta prioritària bàsicament a dos sectors de la
població molt vulnerables, que són les persones amb
discapacitat i les persones amb situació de dependència. Els
recursos assistencials que es gestionen amb aquest programa
són: els centres bases per a la valoració de la discapacitat, el
finançament de places per a persones amb discapacitat, el
finançament de places per a persones dependents, el servei de
promoció de l’autonomia personal per a discapacitats físics Joan
Crespí, la valoració de la dependència i els serveis i prestacions
de la xarxa pública de l’atenció a la dependència. Aquest
programa suposa el 58% del total del pressupost de la direcció
general. 
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La Direcció General de Família, Benestar Social i Atenció
a Persones amb Situació Especial gestiona actuacions en
colAlaboració amb entitats sense ànim de lucre per prestar
serveis a persones amb discapacitat; són serveis complementaris
-oci, lleure, ajuts personals - o bé suplementaris -de respir,
atenció primerenca, etc. Per a l’any 2012 ens marquen l’objectiu
de mantenir els programes i serveis que funcionen i que han
acreditat la seva eficàcia i eficiència. Es vol garantir el
finançament dels programes, si bé durant 2012 no es podran
ampliar les subvencions, el nostre objectiu és aconseguir pagar
en termini. 

Els programes que es desenvoluparan en relació amb la
família i les unitats de convivència són: el Programa Atura’t, la
unitat terapèutica d’abús sexual infantil, el protocol marc
d’actuacions en maltractament infantil, el punt de trobada, la
mediació familiar a través de la Fundació S’Estel i el Servei
d’Informació i Orientació a les Famílies. 

A nivell normatiu s’iniciarà l’estudi per a l’elaboració d’una
llei de família, es revisarà la Llei de parelles estables que ja està
desfasada perquè data de 2001, es finalitzarà la redacció de la
nova ordre reguladora dels menors estrangers desplaçats per
vacances, malaltia o escolarització -es tracta també d’una
actualització. 

El programa de planificació i ordenació social experimenta
un increment d’un 12,21% referit especialment al capítol 4. En
el marc d’aquest programa es gestionen el Pla de prestacions
bàsiques de serveis socials, de les corporacions locals, la renda
mínima d’inserció i els programes d’integració social. Per altra
part, des d’aquest programa també es farà el seguiment del Pla
estratègic i la coordinació entre les diferents conselleries i
administracions.

Passem ara a l’Institut Balear de la Dona. L’Institut Balear
de la Dona comptarà per al 2012 d’un pressupost de 2.550.000
euros. Es tracta d’un organisme autònom creat per la Llei
5/2000 i pel Decret 109/2001 i depèn de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social. Per a aquest institut es presenten uns
pressupostos que ens permetran mantenir els serveis estructurals
que es presten a les dones víctimes de la violència de gènere i
als seus fills, com són els casals d’acollida, el servei
d’acompanyament de les 24 hores, així mateix es mantenen els
convenis amb els consells insulars d’Eivissa, Menorca i
Formentera per prestar atenció a les dones a les cases d’acollida
i per desenvolupar tasques informatives. També es mantindran
el servei d’atenció psicològica als fills i a les filles de les dones
víctimes de la violència i l’atenció jurídica que es fa en el
mateix institut i als punts d’informació jurídica dels diferents
municipis.

Passem ara a la Direcció General de Gestió Econòmica i
Farmàcia, que comptarà per al 2012 amb un pressupost
continuista que permetrà donar resposta als professionals
sanitaris que en depenen i als ciutadans que ho precisin. La
quantia que gestionarà serà d’1.391.214 euros. 

Durant el 2012 l’àrea de planificació durà endavant un
estudi de la planificació estratègica, l’impuls a la recerca amb
fons europeus, la millora del finançament sanitari, la gestió de
fons finalistes assignats i el seguiment global del finançament

específic, a més de la implantació, la difusió, el seguiment i
l’avaluació de les estratègies en salut de la comunitat. 

En el marc del desenvolupament de les estratègies en salut,
entre les actuacions a desenvolupar l’any 2012 destaquem: a
l’estratègia de salut sexual i reproductiva, la constitució del
comitè tècnic que ha elaborat l’estratègia de les Illes Balears
que permetrà oferir una atenció de qualitat formant als
professionals i promocionant la salut durant l’embaràs i
l’atenció al part. 

En matèria de cures palAliatives, s’elaborarà i implementarà
un pla de formació que tindrà un apartat específic dedicat als
cuidadors i familiars, a més d’oferir formació continuada als
professionals sanitaris i socials. També abordarem actuacions en
altres estratègies com per exemple l’ictus, on es preveu editar i
implementar l’estratègia de les Illes Balears i es volen dur a
terme iniciatives que augmentin el grau de coneixement sobre
les malalties cerebrovasculars a les poblacions amb risc de patir
un ictus o una recurrència.

En matèria d’EPOC, també es pretén augmentar el
coneixement que té la població general de l’existència d’aquesta
malaltia. En diabetis abordarem la difusió de l’estratègia i
concretarem actuacions per millorar la continuïtat assistencial,
promocionarem la implicació de les persones amb diabetis en
l’autocura. La gestió i l’abordatge d’aquestes tres patologies
cròniques -diabetis, EPOC i ictus- s’integrarà a l’història de
salut mitjançant el programa de gestió de patologies cròniques.

En malalties rares reactivarem l’estratègia i avançarem en la
implantació del registre de la comunitat autònoma, a més
d’elaborar una estratègia de les Illes Balears que no només
contempli la visió clínica, sinó també el vessant social per a les
implicacions que aquestes malalties tenen, sobretot per a la
necessitat de fer-les visibles a la nostra societat. L’estratègia en
cardiopatia isquèmica... continuarem fomentant-la perquè
aquesta és la principal causa de mort i una de les causes de
major mobilitat i pèrdua de qualitat de vida relacionades amb la
salut. 

Les malalties cardiovasculars es poden prevenir de forma
integral ja que moltes morts són evitables amb una actuació
precoç i correcta. I en l’estratègia de càncer també continuarem
endavant perquè és una de les més importants i volem potenciar
els registres hospitalaris de tumors perquè això permetrà un
millor aprofitament dels esforços realitzats pels diferents
professionals sanitaris de la nostra comunitat autònoma.

És important destacar l’oportunitat que suposa que aquesta
conselleria aglutini salut, família i benestar social perquè podem
dur una millor coordinació en el desenvolupament de les
estratègies de salut, incloent-hi familiars, cuidadors i els temes
socials. Això representa un nou impuls que es vol donar a les
estratègies des del nostre departament, qüestions que han estat
poc considerades fins ara perquè no s’incloïen dins els comitès
tècnics els responsables de benestar social.
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S’estudiarà des d’aquesta direcció general i es farà el
seguiment del catàleg de les prestacions sanitàries, així com dels
serveis sanitaris sempre sota uns objectius d’equitat, qualitat,
eficàcia i eficiència. L’any que ve implantarem un nou sistema
de control dels estupefaents en línia que possibilitarà la gestió
d’estocs de les farmàcies d’aquests productes en temps real i no
només cada trimestre com s’ha fet fins ara. 

Continuarem impulsant l’ús racional del medicament i
durem a terme, conjuntament amb el colAlegi, campanyes de
conscienciació de la població del consum responsable evitant
l’automedicació. A més a més, es modificarà la Llei
d’ordenació farmacèutica, Llei 7/1998, amb diversos objectius:
primer, adaptar-la a les noves sentències que s’han dictat; segon,
adaptar-la a les noves realitats poblacionals; tercer, modificarem
el barem de mèrits d’adjudicació de les farmàcies a concurs amb
dues finalitats: la transparència, per evitar les impugnacions i
recursos que s’han produït en aquests darrers anys, i volem
donar oportunitat als joves per ser competitius als concurs de
mèrit introduint un examen puntuable.

Les fundacions d’investigació, que també depenen d’aquesta
direcció general, continuaran donant suport als grups
d’investigació, als professionals sanitaris que desenvolupin
assajos clínics, als investigadors individuals i d’altres.

La Fundació del Banc de Sang i Teixits farà feina per ser
autosuficient en el subministrament de sang a hospitals públics
i privats i a més ajustarà el seu pressupost a les necessitats.

Passem ara a la Direcció General de Salut Pública i Consum.
Aquesta direcció general tindrà per al 2012 un pressupost de
19.853.351 euros i s’estructura en tres grans àrees. La primera,
àrea de Salut Pública. En relació amb la promoció de la salut i
prevenció de la malaltia, considerem molt important el
desenvolupament de plans específics per a tots aquells
problemes de salut que per la seva rellevància mereixen un
tractament especial i específic. Per això, serà fonamental des
d’una concepció integral de la salut, coordinar totes aquelles
actuacions que puguin implicar a altres estaments del Govern i
per descomptat, de la mateixa conselleria, amb la finalitat
d’evitar duplicitats i disfuncionalitats. 

Es consolidaran els registres i programes de control de
malalties transmissibles, com és el cas de la tuberculosi. Es
definiran les directrius per a un nou pla de salut, prèvia revisió
i avaluació de l’anterior. Es mantindran i milloraran els
programes relatius al Pla d’autonòmic de VIH, en coordinació
amb el Pla autonòmic de drogues, en programes de prevenció en
usuaris de drogues via parenteral i les seves parelles. També es
mantindrà el programa de vacunació, mantenint el mateix
calendari de vacunació, però amb la novetat que el Pla
autonòmic de vacunes es durà a terme des de la Direcció
General de Salut Pública i Consum, que inclourà la compra i
control de la campanya de grip i virus del papilAloma humà, la
qual cosa permetrà una millor coordinació i eficiència del
programa. També es mantindrà el programa de detecció precoç
de malalties de caràcter crònic per disminuir la seva
morbimortalitat, detecció precoç del càncer de mama,
hipoacúsies, metabolopaties. Es fomentarà la lactància materna
entre les mares de la nostra comunitat. Es desenvoluparan i
potenciaran tots aquells programes que condueixin que la
població adquireixi hàbits i estils de vida saludables, que

facilitin la promoció de la salut, peça angular per aconseguir un
sistema de salut sostenible. Dins dels programes de prevenció
de les drogoaddiccions, es consolidaran tots aquells que hagin
demostrat la seva eficàcia. Es garantirà una oferta de qualitat a
la xarxa de drogodependències i altres addicions incorporant al
llarg de l’any 2012 a la xarxa de l’ib-salut els centres
dependents del Consell Insular de Mallorca.

La segona gran àrea dins aquesta direcció general és la de
sanitat ambiental, que gestiona el servei de seguretat
alimentària, el servei de salut ambiental i el laboratori de salut
pública. El nostre objectiu és procurar un alt nivell de protecció
de la salut dels ciutadans de les Illes Balears i de les persones
que ens visitin. En relació amb els aliments que estan al seu
abast, així com reduir, evitar o eliminar riscos que es trobin a
l’entorn. Els eixos fonamentals per garantir un alt nivell de salut
pública és un dels nostres principals objectius, i aquests
pressuposts del 2012 presentats, evidencien de manera clara la
proposta que feim per donar respostes a aquests reptes.
Potenciarem l’activitat del laboratori de salut pública, amb
dotacions pressupostàries ajustades, per tal de que tant els medis
tècnics, com formatius per al seu personal, garanteixin les ràtios
de qualitat que s’han assolit. S’està estudiant la unificació de
diversos laboratoris de la comunitat autònoma que
desenvolupen les mateixes o similars tasques d’investigació en
el marc del control alimentari o ambiental. Apostem per la
millora de la formació contínua i permanent dels professionals
que efectuen els controls oficials de manera que s’actualitzin els
seus coneixements, d’acord amb els avanços científics i
normatius.

La tercera gran àrea d’aquesta direcció general és l’àrea de
consum. El consum té per a aquest govern una gran
transcendència i ens esforçarem per protegir els drets dels
consumidors. Un projecte d’aquesta legislatura serà la nova llei
de consum, perquè l’actual Estatut del Consumidor de les Illes
Balears és de l’any 1998 i des d’aleshores han entrat en vigor
lleis estatals que impliquen un canvi en alguna de les matèries
troncals del nostre estatut; a més l’esdevenir del temps,
aconsella modernitzar, actualitzar i racionalitzar profundament
aquesta llei de 1998. Volem reforçar i potenciar l’arbitratge de
consum, creiem que sempre és millor realitzar mediació o
arbitratge en els conflictes dels consumidors. En aquest sentit ja
es fa feina per aconseguir que grans empreses s’adhereixin
també a l’arbitratge de consum. 

Respecte les associacions de consumidors, hem de lamentar
com ha succeït en altres sectors i associacions que, a causa de
la precària situació econòmica, ens hem vist obligats a revocar
la convocatòria d’aquest any d’ajudes econòmiques a les
associacions de consumidors; si bé, el casal de consum
continuarà amb el seu funcionament habitual i se cediran quatre
despatxos a les associacions de consumidors. 
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Quant al transport aeri, esperem realitzar i tancar aviat un
conveni amb AENA per atendre als usuaris en cas de
reclamacions massives i continuar fent feina amb les
companyies de transport aeri per a una millor aplicació de la
normativa sectorial, especialment el Reglament comunitari
261/2004. Continuarà el programa "Consum a ca teva",
s’impulsarà aquest programa que pretén sobretot que els
consumidors puguin presentar reclamacions en els seus
municipis sense necessitat de desplaçar-se. Amb l’Ajuntament
de Palma estam fent feina per tancar un acord per actuar
conjuntament amb l’OMIC en la recepció i la tramitació de
reclamacions i en alguns casos d’inspecció. Les activitats de
participació ciutadana continuaran amb els programes
divulgatius "Consum d’escolta" i "Dóna llum al teu rebut", amb
xerrades sobre els drets dels consumidors que realitzen, a més
a més dels municipis adherits a "Consum a ca teva", a les
associacions veïnals, de la gent gran i a altres que manifestin el
seu interès. El proper any es volen ampliar els guions com a
mínim a una sèrie de xerrades i colAloquis sobre el sector estrella
de les reclamacions en consum, el de la telefonia. 

Dins les activitats de la xarxa d’alertes i controls de mercat,
les campanyes per a l’any 2012 es realitzaran en tres àmbits:
campanyes d’àmbit europeu, d’àmbit nacional i d’àmbit
autonòmic. Es vol millorar considerablement l’aplicació
informàtica "Sí consum", que permetrà un tractament
digitalitzat de les denúncies, reclamacions i peticions
d’arbitratge.

I la tercera àrea de la Direcció General de Salut Pública i
Consum és l’àrea d’avaluació i acreditació, que realitza la
inspecció, avaluació, acreditació, qualitat dels centres i serveis
sanitaris, la formació i la investigació, així com també la
coordinació de trasplantaments i l’Oficina de voluntats
anticipades. Durant l’any 2012 es vol continuar amb el marc de
qualitat de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, i
aquest impuls es durà a terme mitjançant processos
d’autoavaluació en els centres sanitaris públics i amb
l’aprovació del Decret d’acreditació que regularà el procediment
d’acreditació de centres, establiments i serveis sanitaris. Per tal
de garantir una atenció sanitària de qualitat, un dels nostres
objectius és promoure i coordinar la formació dels professionals
sanitaris a tots els nivells de la formació reglada, com també
garantir la qualitat de la formació no reglada mitjançant el
sistema d’acreditació de la formació continuada. En coordinació
amb el servei de salut, es realitzaran accions de formació
especialitzada dels professionals sanitaris i s’impulsarà la
creació de la comissió assessora de formació sanitària
especialitzada, mitjançant la publicació d’un decret per part de
la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social.

Un altre dels objectius de la Direcció General de Salut
Pública i Consum és potenciar i garantir la investigació de
qualitat en salut a les Illes Balears, perquè repercuteixi en la
millora del benestar social i econòmic de les Illes. Una de les
accions l’any 2012 serà l’organització de les desenes jornades
d’investigació en salut, que ja són un referent autonòmic i un
excelAlent punt de trobada dels investigadors en ciències de
salut. 

Respecte de la coordinació de trasplantaments, durant el
2012 l’objectiu és mantenir el funcionament de la coordinació
autonòmica de trasplantaments i s’ha de mantenir el registre de
malalts renals, de donació i trasplantaments d’òrgans i teixits i
el registre de biovigilància. També es mantindrà el servei de
documentació biomèdica de les Illes Balears durant l’any 2012.
Es vol seguir facilitant l’accés a la documentació científica
rellevant a tots els professionals sanitaris a través de la
biblioteca virtual de les ciències de la salut de les Illes Balears.

Des de l’Oficina de voluntats anticipades es continuarà amb
l’objectiu prioritari de garantir l’accessibilitat a aquest registre
de qualsevol dels centres públics de les Illes Balears, a través de
la inscripció d’aquest registre a la història de salut. També com
a objectiu per al 2012 es vol consolidar la seu de l’oficina a
Menorca i a Eivissa per reforçar aquest servei. I en aquest sentit
també es desenvoluparà el marc legal perquè les consultes de les
voluntats es puguin fer des de la sanitat privada.

I per últim el Servei Balear de Salut. El disseny del
pressupost per a l’any 2012 del Servei Balear de Salut s’ha
realitzat en un moment de crisi econòmica nacional i
internacional i sobre un pressupost disponible de l’exercici 2011
netament insuficient. Aquestes dues circumstàncies generaran
un deute estimat als proveïdors d’aproximadament 615 milions
d’euros a data 31 de desembre de 2011. Així i tot, el compromís
del Govern del Partit Popular és, malgrat aquest pèssim
escenari, mantenir totes les prestacions del Servei Balear de
Salut, impulsar l’edificació del nou Hospital d’Eivissa i apostar
per un servei balear promotor de la salut. 

El pressupost inicial a 2010 va ser de 1.149.887.611 euros,
xifra que va servir per a la pròrroga pressupostària que va
aplicar l’anterior govern per a l’exercici de 2011, però aquesta,
no s’ha correspost en la mateixa xifra que el pressupost del
2010, perquè es varen fer uns bloquejos i a 31 de juliol, el
pressupost disponible era de 1.072.548.187 euros,
aproximadament un 24% menys de l’inicial a 2010. 

El pressupost per a l’any 2012, configurat per l’actual
Govern del Partit Popular és de 1.187.537.199 euros, és a dir, un
3,27% superior al de l’any 2010 i quasi un 12% superior al
pressupost disponible per a l’any 2011 que es va trobar aquest
govern el mes de juliol de 2011. 

No obstant això, aquest esforç realitzat per mantenir les
prestacions sanitàries intactes dins d’un marc
economicofinancer pràcticament en fallida, amb una estimació
de deute de més 600 milions i unes obligacions heretades
superiors al pressupost inicial de l’any 2011, obligarà que l’ib-
salut gestioni els seus recursos amb austeritat i eficiència, amb
les següents mesures. 

Mesures d’estalvi: reducció de directius, de 92 a 58 en els
centres i de 20 a 14 en els serveis centrals. Eliminació de totes
les despeses de representació. Eliminació de tots els programes
no assistencials superflus. Ordenació de les activitats de recerca
i de formació que suposin alguna despesa. Redimensionament
de les peonades i de les guàrdies localitzades a tots els centres
assistencials. Control i contenció dels contractes eventuals a
totes les gerències i serveis centrals. Control de totes les
comissions de serveis. Pacte de reducció dels alliberats sindicals
als mínims legals. Paralització de nous projectes d’obres.
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Paralització de contractes d’inversió en equipaments.
Paralització dels contractes d’externalització de serveis
generals, es tracta de serveis no assistencials que se
centralitzaran. Reubicació d’espais amb el projecte d’oficines de
Son Dureta, per al trasllat de les oficines a Son Dureta. Això són
mesures d’estalvi.

Després hi ha mesures d’organització. Les mesures
d’organització són: unificació de la secretaria general de gestió
i de contractació. Creació de la Direcció d’Infraestructures i
Tecnologia. Configuració del coordinador de sanitat
corporativa, el coordinador de la sanitat municipal i l’Oficina de
Control Pressupostari. Reorganització dels serveis centrals de
l’ib-salut en àrees i configuració de l’ib-salut en consells d’àrea.
Reordenació de la relació de l’ib-salut amb tercers. 

El detall del pressupost de 2012 en relació amb el pressupost
de 2012 s’ha de ressaltar: la integració a l’ib-salut de les
fundacions sanitàries i de Gesma i que es farà al llarg d’aquest
any 2012. El reajustament pressupostari deficitari de l’Hospital
Comarcal d’Inca, amb un dèficit històric d’un 30% de desviació
entre pressupost i despesa real. Revisió de la situació jurídica
dels contractes amb la concessionària de Son Espases, això és
la revisió dels costs que no estaven tancats respecte del
modificat que es va fer a la concessió. Revisió del projecte de
l’Hospital d’Eivissa amb la renegociació de fites per poder-hi
incloure els canvis aportats pels professionals. Un pla per
palAliar els efectes negatius de la insularitat. També destaca
respecte del pressupost de 2011 la pujada de capítol 1 en un
3,27% i que s’assegura el pagament a les farmàcies amb una
partida de 201 milions d’euros.

Un altre paquet de mesures són les mesures de millora.
Aquests pressuposts 2012 estan englobats dins d’una
planificació estratègica a mig termini. El pressupost per al 2012
s’ha realitzat d’acord amb una planificació prèvia d’accions per
a la millora de l’eficiència, sempre tenint per davant la condició
de la sostenibilitat. Els projectes dels sistemes sanitaris públics
han de realitzar-se allargant la vista i analitzant no només la
utilitat real dels projectes, sinó també les necessitats a mitjà i a
llarg termini, especialment la sostenibilitat de tota acció que
s’emprengui com a nova. En aquest marc, s’ha dissenyat el Pla
ib-salut 2020 i que pretén acollir el projecte actual d’un ib-salut
en dificultats i oportunitats amb una visió positiva,
esperançadora i de franca sostenibilitat. 

El que avui emprenem ha de poder ser sostingut en el temps
i les necessitats que avui no puguem cobrir, no seran desateses,
sinó tan sols ajornades en el temps. Aquesta planificació es basa
en dos pilars: transparència i participació social. I s’estructura
en sis grans eixos estratègics: el primer, orientació al pacient;
aquest pla està orientat a promoure la salut i a respondre a les
necessitats dels ciutadans, a través dels diferents proveïdors
assistencials i amb l’execució de plans específics.

El segon eix és l’eficiència i la sostenibilitat, que persegueix
el foment de l’optimització dels recursos assistencials i posar al
servei dels òrgans gestors les eines necessàries per aconseguir
un ús òptim dels recursos. 

El tercer eix és de qualitat, que inclou aquells aspectes
orientats a garantir la prestació sanitària amb els estàndards de
qualitat requerits i esperats pels ciutadans.

El quart eix està orientat als professionals i destinat a
potenciar la millora de la formació dels professionals de l’ib-
salut, així com l’adequació d’aquests a les noves necessitats de
l’entorn. 

El cinquè és de tecnologies de la informació i la
comunicació i infraestructures. Persegueix la millora de la
qualitat assistencial i la seguretat del pacient, així com la
reducció de costos i la modernització de les infraestructures
sanitàries.

I el sisè eix és investigació, desenvolupament i innovació,
orientat a desenvolupar un model d’investigació basat en la
innovació que promocioni la transferència dels resultats
d’investigació. 

Les línies estratègiques que proposa el pla i que després de
les modificacions que es produeixin com a conseqüència de les
alAlegacions i la participació social, seran posades en marxa
mitjançant un full de ruta que es dissenyarà quan estiguin totes
les alAlegacions. Les principals accions -només en destacarem
algunes- seran: elaboració d’un pla sociosanitari d’atenció
geriàtrica i de crònics per atendre de manera integral les
necessitats de la població gran i depenent, sota criteris
d’igualtat, equitat, accessibilitat i universalitat, garantint en tot
moment l’atenció de qualitat; també l’elaboració d’un pla
integral per a la infància i per a la dona; l’objectiu d’aquesta
línia és oferir una atenció integral al colAlectiu de nens i dones,
amb un marc d’actuacions i programes dirigits a aquests
colAlectius de prevenció i millora de la salut. Una línia molt
important i que ja ha estat aprovada a l’últim Consell de
Govern, és la integració d’atenció primària i especialitzada, per
potenciar la cohesió entre els hospitals i els centres de salut i
millorar la qualitat assistencial que reben els pacients. Els
centres d’atenció primària passaran a dependre directament dels
hospitals d’àrea, identificant-se d’aquesta forma les necessitats
reals i millorant l’atenció transversal per a processos als
pacients.

Una altra línia estratègica és l’establiment d’un marc de
rigor i austeritat en el sistema sanitari públic, l’optimització de
la central de compres i la plataforma logística, l’impuls a les
sinèrgies hospitalàries. L’objectiu d’aquesta línia és valorar i
dur a terme la integració de les àrees assistencials i no
assistencials dels centres que pertanyen a l’ib-salut, el
nomenament de coordinadors autonòmics a determinats serveis.
Una altra línia estratègica és la priorització de les llistes
d’espera quirúrgica, diagnòstica i de consultes externes. Es vol
gestionar amb un nou model per garantir l’equitat en l’accés a
l’assistència sanitària, amb un procés de priorització explícit i
transparent, així com incrementant la participació del personal
assistencial en el seguiment i gestió de les llistes d’espera. 
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També es vol implantar el pla d’infermeria a les escoles i un
programa centralitzat de prevenció de riscs laborals i de
seguretat integral. Es volen potenciar les unitats
d’hospitalització a domicili, per evitar ingressos innecessaris i
poder fer un seguiment dels malalts crònics en el seu domicili.
I es dissenya un pla per minimitzar els efectes no desitjats de la
insularitat, en base a la equitat en l’accés als serveis sanitaris de
l’ib-salut.

Quant a recursos humans, s’elaborarà un pla de reordenació
de recursos humans amb el fi d’adequar-los a les noves
necessitats, així com propostes alternatives per a un nou model
de carrera professional. Es vol definir i posar en marxa un pla
de formació.

També una altra línia estratègica és el desenvolupament i
implantació de la targeta sanitària intelAligent. Aquesta targeta
permetrà emmagatzemar totes les dades en una única base de
dades, la qual cosa ens facilitarà una millor explotació de les
dades i una correcta presa de decisions. S’establiran els punts
necessaris d’emissió de targetes i es definirà la tecnologia
necessària per implementar-la, així com els requisits legals,
especialment en matèria de la Llei de protecció de dades.

Es valoren noves fórmules de finançació i gestió
d’infraestructures sanitàries i s’arribarà a la posada en
funcionament del nou hospital de Can Misses el pròxim 2013.

I aquestes són les grans línies que volia destacar de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social i del Servei
Balear de Salut, i qued a la vostra disposició per a qualsevol
pregunta. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Saben els senyors diputats
que tocaria una suspensió, si volen que continuem, podem
continuar?

Idò per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris, i sap la Sra.
Consellera també que podrà contestar després de cadascun o ho
pot fer de manera global, quan acabin els tres podrà fer-ho.

Pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr.
Thomàs, per un temps de deu minuts.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Molt bé, gràcies, Sr. President, l’inform que nosaltres ens
repartirem aquesta breu intervenció que tenim, cinc minuts per
a cada àrea.

Bon dia, senyora consellera i al seu equip.

En el pressupost que vostè avui presenta només hi ha
determinats ajustaments tècnics i poca cosa respon a un criteri
que tengui a veure amb estratègies o línies de política sanitària.
Nosaltres d’aquí traiem la conclusió que el Sr. Bauzá o el Partit
Popular no prioritza la sanitat pública, perquè ens presenta un
pressupost irreal, aquest pressupost que vostè presenta en
aquesta cambra no cobreix les despeses reals, fa pocs dies el
director general de Pressuposts reconeixia que a Salut li falten
més de 200 milions d’euros. I és veritat, crec, que la liquidació
d’enguany serà envoltant els 1.390 milions, per tant aquest
director general de Pressuposts té raó quan deia i afirmava
públicament que li faltaven més de 200 milions. Per tant,
presenta aquí un pressupost insuficient, irreal i poc creïble.

Recordar-li que l’ib-salut a l’any 2010, que és el pressupost
de referència, va tenir 1.149 milions, més 55 milions
d’ampliació, més 180 milions per a pagament de deute. Per tant,
si acceptam una xifra de deute, que veig que cada dia la canvien
i ara reconeixen un dèficit superior a més de 200 milions, a
vostè, Sra. Consellera, li falten molts milions. És veritat que el
pressupost formal de la comunitat autònoma augmenta un 8,5,
però, perdoni, Sra. Consellera, crec que no ha acabat de saber
negociar bé el seu pressupost; no entenc com no ha demanat o
si no li han assegurat el pressupost que necessita. I per què deim
això? Perquè no fa ni un mes que en seu parlamentària vostè i
el Partit Popular criticaven el fet de fer pressuposts per sota
despesa de les obligacions a les quals s’havia de fer front, i
afirmava que faria uns pressuposts suficients i que evitaria la
desviació pressupostària; que no enganyaria ningú i que
gastarien el que tenien.

Per tant, hi ha aquí uns pressuposts que es presenten
insuficients, irreals i poc creïbles, perquè, com deia el seu
director general de Pressuposts, els manquen més de 200
milions per cobrir les despeses que possiblement tendran.

Dir que vostè, així, molt per damunt, que vostè és ver que
milloren una mica el pressupost en personal, a costa de minvar
capítol 2, per tant en aquest capítol 2 faltarà pressupost, per tant
els perjudicats, entre d’altres, seran les empreses proveïdores.
Per tant, per una banda, es comprometem a millorar aquesta
situació de deute, però després, en el capítol 2, pressuposten
més, per tant es plantegen escenaris de pagar a més termini i
deuran més, i un dels exemples és el capítol de farmàcia.

Vostè alAlega augment de pressupost a Inca, que és una
qüestió purament tècnica, perquè històricament Inca estava
infrapressupostada, però no diu que per exemple a l’hospital de
Manacor vostès li baixen un 11% el seu pressupost, és més, ahir
ens vàrem assabentar que preparen una ampliació de l’hospital
d’Inca i han anulAlat la reforma i ampliació de Manacor.

De tota manera, crec que és un pressupost que afronta una
contradicció entre el que es diu i el que es fa, un alt càrrec de la
seva conselleria fa poc temps que demanava fortes
responsabilitats a aquells que gastaven més que el pressupost
que tenien i, per tant, la pregunta és quina previsió de despesa
fan? Pensen només gastar el que tenen en el pressupost o com
ho pensen fer? Perquè del que vostè ha dit i veim, si només
pensen gastar 1.187 milions, amb el que vostè ens anuncia de
canvis dins la conselleria doncs no surten els comptes. Hi ha
molta proposta de canvis organitzatius, però que tenen poca
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conclusió a nivell pressupostari. Per tant, la pregunta és on farà
vostè les retallades?

Ha parlat de passar de la taxa, de la nova taxa, una taxa de
deu hores, primera comunitat autònoma, vostè ho va negar, no
fa ni una setmana i ja tenim el primer nou copagament d’aquesta
comunitat autònoma, una decisió que fins i tot la seva
responsable de sanitat del PP, n’Ana Pastor, ha criticat aquesta
mesura i ha manifestat que era inacceptable i lamentable. Però
vull aprofitar perquè vostè em contesti quin pressupost tendrà
per a desplaçament de persones per rebre tractament mèdic entre
les Illes? Quin pressupost tendran totes aquestes estratègies de
salut que vostè ha anomenat? Quin pressupost tendrà el Pla
d’acció sanitària dins l’àmbit sociosanitari? Quin pressupost
tendrà per garantir la prestació sanitària d’interrupció voluntària
d’embaràs? Quin pressupost, quines noves transferències farà la
conselleria a les fundacions de recerca? Quin pressupost tendrà
el nou registre de càncer a Menorca i a Eivissa? Quin pressupost
tendrà aquesta ampliació de l’hospital d’Inca o la reforma de
Manacor? Quin pressupost tendrà aquest pla d’usos de l’hospital
Son Dureta o de l’antic Verge del Toro de Menorca? Quins
ingressos preveu amb el nou pagament, aquesta taxa per targeta
sanitària o quin estalvi econòmic obtindran vostès amb la
modificació que pensa aplicar als treballadors d’ib-salut per
compensació per incapacitat transitòria?

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Bon dia, Sra. Consellera. La justícia social és una tasca
colAlectiva que implica tota la societat per tal d’evitar l’exclusió
social, la marginació i qualsevol tipus de problemàtica social,
per això és imprescindible reforçar totes aquelles mesures
orientades a la prevenció dels problemes socials, no podem
sotmetre l’accés de les persones en situació de risc als serveis
socials a la disponibilitat pressupostària, creiem imprescindible
augmentar els equipaments i els serveis de manera que puguin
donar atenció a l’augment de la demanda, motivats pels canvis
de model de les famílies, canvis demogràfics, canvis originats
per la immigració i per l’augment de persones que estan a l’atur.

I això s’ha de fer sense haver d’ajornar en el temps allò que
ara no es pugui d’oferir, com acaba de manifestar la consellera
que farà. Ben el contrari, el Govern ha d’assumir el lideratge
actiu en potenciar la xarxa de serveis socials i els drets de les
persones dependents, per tal de conformar un projecte social
que doni resposta a les noves demandes ciutadanes.

En relació amb els serveis socials i amb l’aplicació de la
Llei de dependència, en els pressuposts que presenta la
conselleria que vostè dirigeix voldria fer una sèrie de preguntes
relacionades amb la situació real pressupostària, ja que
l’evidència ens indica que sí es produiran retallades.

Segons l’assignació econòmica del programa 313H, es
destinarà un total de 5,5 milions d’euros als centres
assistencials; si tenim en compte que a l’any 2010 es varen
consignar 13 milions d’euros, en aquest pressupost es preveu
una retallada que representa una reducció del 57%. Ens pot
informar a quins programes, actuacions o subvencions afectarà
aquesta reducció?

Segons l’assignació econòmica prevista per al programa
referit als centres de base de discapacitats de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, es destinaran 1,5 milions
d’euros. Aquesta quantitat representa un 24% menys respecte de
l’any 2010, en què es varen destinar 2 milions d’euros. Ens pot
dir per què redueix aquest pressupost i quins són els conceptes
que es retallen?

Ens pot informar també de quina és la quantitat concreta
destinada a programes desenvolupats per les entitats socials per
a la prestació de serveis a persones amb discapacitat? Vostè a la
seva intervenció ha dit, en referència a les entitats sense ànim de
lucre, que mantendrà programes, finançaments i pagarà en
termini, però no ha fet cap referència que vostès es varen
comprometre a establir un calendari per pagar els
endarreriments que es deuen a les entitats del tercer sector en
relació amb serveis que ja han prestat, poc concretar, pot dir
quan pagaran aquests endarreriments i quins seran els criteris
que prioritzaran en el cas de fer un calendari de pagaments?

Pot concretar també quines són les partides reals per
desenvolupar la Llei de dependència i el pressupost real destinat
a ajudes i a places?

Quina és la quantitat pressupostada per a la convocatòria
anual d’ajuts per l’adquisició de productes de primera necessitat
de les persones beneficiàries de les prestacions econòmiques,
donat que, segons les darreres dades, el llindar de pobresa a les
nostres Illes ha augmentat un 20%? Podrà fer front a l’augment
de demandes d’ajudes puntuals?

Ens preocupen moltíssim les conseqüències econòmiques
que tendrà la modificació del Decret 56/2011, de 20 de maig,
que aprova la cartera bàsica de serveis socials de les Illes
Balears, podria concretar per què modifiquen el Decret de la
cartera bàsica dels serveis socials?

Pensen privatitzar o externalitzar els serveis socials que
ofereixen les entitats del tercer sector en un futur pròxim o en
un futur més llunyà?

En relació amb els joves, volem assenyalar que, segons les
dades publicades, Balears és la comunitat autònoma que lidera
l’índex estatal de delinqüència juvenil i també que els joves són
el sector amb més risc d’exclusió social per pobresa. Si tenim en
compte la reducció que aplica al pressupost del programa de
mesures judicials i de prevenció del delicte, destinades a
transferències a ajuntaments que es redueixen el 90% i l’any
passat es varen pagar als ajuntaments 476.000 euros i el
pressupost del 2012 reflecteix una quantitat de 5.000 euros; i
també als consells insulars una reducció del 50% per aquest
programa, em podria dir com afectarà aquesta retallada per a les
millores d’aquest colAlectiu?
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Com milloraran els serveis dirigits a l’atenció dels drets del
menor amb una retallada de 200.000 euros en el programa 313,
de protecció i defensa dels menors? A quins programes o
actuacions afectarà aquesta retallada?

Miri, en referència a la família, nosaltres som partidaris de
protegir les famílies des de totes les conselleries del Govern, ja
que la seva transversalitat fa necessari que les actuacions en la
seva defensa siguin executades des de tots els àmbits. Ens
preocupa més la utilització política que es pugui fer de les
famílies i per això tenim dubtes; quan vostès es refereixen al
suport a les famílies i pretenen impulsar les associacions de
famílies, ens podria dir quina dotació pressupostària està
prevista? Tenen previst celebrar el Dia Internacional de la
Família, quin pressupost pensen destinar a aquesta celebració?

I per al tema de les dones, els volem demanar que diguin
realment quin pressupost es destinarà als programes,
subvencions i entitats, perquè hem pogut comprovar que hi ha
una disminució de 390.000 euros en els programes relacionats
amb les dones.

Finalment, vostès manifesten contínuament que la seva
acció de govern millorarà l’economia i baixarà l’atur, podria
enumerar les mesures que el seu pressupost adopta per a la
creació d’ocupació dins la seva conselleria per reactivar
l’economia. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. No sé, Sra. Consellera, si vol
contestar ara? Contesta a tots junts.

Idò per part del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, té la paraula la Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president, i bon dia a la consellera i al seu equip.

Sra. Consellera, la veritat és que el que avui ens ha fet vostè
ha estat una lectura amb veu alta de la memòria i dels objectius
d’un document que ja els grups parlamentaris tenien des de feia
diversos dies, i el que esperàvem és que efectivament ens
concretàs com i quines partides destinarà a cada un d’aquests
objectius, que de vegades el pressupost és molt opac i per tant
el que hauré de fer és demanar moltes preguntes perquè vostè
realment partides pressupostàries n’ha dites poques.

Vostè parla del pagament d’una targeta sanitària intelAligent,
i jo diria que cara, a part d’intelAligent; per tant, m’agradaria
saber aquests 10 euros d’on han sortit, quins són els criteris i
quines són les mesures que vostès han pensat perquè valgui, una
targeta de plàstic en el mercat es troba per 0,30 cèntims, vostès
diguin que pagaran 10 euros i tenguin una previsió de 5 milions
d’euros per a aquests ingressos, que part d’aquesta pujada de la
sanitat pública que vostè defensa la pagaran els ciutadans amb
aquests 5 milions d’euros, perquè hi ha taxa, per la targeta
sanitària ingressar 5 milions d’euros? I si hi ha qualque tipus
d’exempció, si tenen previst que les famílies nombroses paguin,
no paguin, les persones amb pensió no contributiva, si la gent
amb atur, perquè això vol dir que una família amb cinc

membres haurà de pagar 50 euros per una targeta sanitària a la
qual té dret.

M’agradaria que em donàs una explicació de per què deroga
l’article 90.5 de la Llei de serveis socials, que possibilita que a
les entitats se’ls doni una bestreta; això perjudica moltíssim el
tercer sector i m’agradaria saber els motius pels quals vostè ho
deroga.

Deroga també la prestació per a persones que han estat
sotmeses a tutela administrativa. Jo li he de dir que a mi això em
pareix una vergonya, que un govern presenti uns pressuposts en
el Parlament on es pugen 200.000 euros per a Marivent i
aquesta partida, que és de 200.000 euros, no puja a tant, de
200.000 euros, es derogui; vull dir, ens estimam més gastar
doblers amb la família reial que ve aquí un mes i en canvi
s’estigui derogant una ajuda econòmica als nins que estan
extutelats i que no tenen cap tipus de suport familiar.

Referent a la cartera bàsica de serveis socials que vostès
deroguen, lamentar-ho profundament que es derogui; podríem
entendre que determinades prestacions es poguessin -no
deroguen, sinó que retarden 18 mesos-, podríem discutir o
valorar que determinades prestacions es poguessin retardar 18
mesos, com podria ser la teleassistència, però de cap manera la
renda mínima d’inserció quan efectivament tots els indicadors
de pobresa augmenten a la nostra comunitat, com a la resta de
l’Estat, i que, precisament, la renda mínima d’inserció s’hauria
fins i tot d’avançar.

En relació amb l’Institut de la Dona, demanar si pensen
mantenir les subvencions per a la celebració de la Universitat
d’Estiu i la càtedra d’estiu, que normalment n’hi havia una
nominativa i aquest any no apareix en els pressuposts, que eren
51.000 euros; demanar-li quan faran la convocatòria de bons
infància que apareix a la memòria de l’Institut de la Dona, quina
partida i quina quantia.

Programes assistencials a dones internes i programes
destinats a preses, quina quantia i quins programes són aquests.

Quin pla d’igualtat tenim aprovat a la comunitat autònoma
per dedicar-li partides concretes.

No apareix la partida nominativa de la Fundació Estel, supòs
que això és que està directament a la Fundació Estel de la
Direcció de Família, la qual cosa vol dir que aquesta pujada que
vostè ha anunciat d’un 18% no és tan real perquè la Fundació
Estel, diguem, la gestió que es feia del casal de dones de la
Fundació Estel i que hi havia una nominativa a l’Institut de la
Dona, ja ho tenen integrat directament a Família i per tant
aquesta pujada no és tal com vostè indica.

L’àrea de salut, per no fer tantes..., bé, les mateixes
preguntes que ha fet el representant del Partit Socialista i perquè
només tenim deu minuts per a una macroconselleria tan
immensa, li vull demanar quina reordenació del patrimoni i
possible utilització del antic centre de Son Dureta, què significa
això de possible utilització del centre de Son Dureta. La
justificació d’una reforma d’una planta pluripatològica i d’una
unitat d’atenció de 24 hores per donar cobertura a pacients
derivats d’atenció primària, quan per altra banda defensen la
reordenació del patrimoni i la possible utilització de l’antic
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centre de Son Dureta, vull dir què tenen a veure dos objectius
que pareix que no han d’estar tan lligats? 

Si ens pot dir el quadre de plantilla de GESMA, que
normalment apareix a cada memòria de Salut i en canvi en
aquesta memòria de Salut desapareix el quadre de GESMA. Tot
el que és capítol 1 no sé si té a veure amb aquesta reforma de la
planta pluripatològica. 

D’infraestructures just ha comentat que pràcticament no
existirien, però sí que ha parla d’una dotació d’equipament de
Son Espases; li vull demanar a veure quina dotació és aquesta.

Per quin motiu han desaparegut -o jo no ho he sabut trobar-
les partides de formació específiques de Menorca i d’Eivissa,
que havien desaparegut?, Menorca amb 363.000 euros i Eivissa
amb devers 900.000; per quin motiu ha desaparegut aquesta
partida?

I després -faig molta de via perquè si no, no tendrem temps-
a l’àrea de Serveis Socials els vull demanar si pensen mantenir
el conveni per valoració d’abusos sexuals amb els consells
insulars de les tres illes, perquè han baixat de 412 a 240.000 tots
els convenis amb els consells insulars. Ha baixat també la
partida pressupostària destinada als ajuntaments d’aquesta àrea
de menors i família de 305 a 100.00 euros; per tant quins
programes i quins projectes queden afectats? El programa
d’unitat de convivència ha pujat, efectivament, de 218.000 a
590.000 euros, però la pujada respon a neteja; exactament
aquesta pujada que vostè diu de capítol 2, de neteja, a què es
refereix?, aquests quasi 300.000 euros de neteja.

I després també ha reduït tot el que són partides a
institucions sense finalitat lucrativa -una altra vegada el tercer
sector queda afectat- que passa de 423.000 euros a 240.000
euros. Quines quanties són les afectades i les subvencions que
pensa publicar o que pensa..., sí, publicar, que són dues
bàsicament, quina quantia té cada una? 

No hi ha el capítol 1 d’Oficina de Defensa dels drets del
menor. Vostè a la darrera sessió parlamentària va dir que el
nomenaria. Jo no he trobat en els pressupostos el capítol 1
d’Oficina de Defensa dels drets del menor; per tant sembla que
no es podrà nomenar. 

I després en protecció i acció social és el que tal vegada ens
preocupa, conjuntament amb les pensions i prestacions
econòmiques. De pensions i prestacions econòmiques l’any
2010 hi havia 17.899.000 euros; aquest any, l’any 2012, hi ha
13.346.000 euros. Aquí vostès diuen, a la memòria, que va a la
nominativa del Consorci Aprop, a la targeta bàsica, i després la
resta és per a dependència, per a ajudes econòmiques a
dependència. Doncs bé, si d’aquests 13.346.000 euros restam
900.000 euros del Consorci Aprop i 1.800.000, més o manco, de
la targeta bàsica, a vostè li queden per pagar l’ajuda a atenció a
la dependència 12.446.000; si calculam que -com vostè m’ha
informat, perquè jo li ho vaig solAlicitar, de les cinc nòmines
m’ha informat d’una, de moment- que la darrera nòmina és de
2.600.000 euros, si vostè divideix 2.600.000 euros en
12.446.000, li resultarà que només té nòmina per a quatre
mesos; per tant on són aquests 20.800.000 euros que falten per
pagar la nòmina de dependència perquè aquests pressupostos

siguin, com vostè ha dit inicialment, pressupostos reals i
creïbles?

Després ens preocupa molt la baixada molt important del
capítol 2 de protecció i acció social, perquè en aquesta partida
va tota la concertació de places residencials i altres places del
colAlectiu de persones amb discapacitat, i baixa d’1.750.000 a
1.432.000; per tant també vull demanar-li per què hi ha aquesta
baixada tan important de recursos. I quina previsió hi ha de
l’obertura de la residència de Sant Antoni.

I després una de les preguntes que també ens agradaria que
ens contestàs és si mantendrà les ajudes d’emergència a
ajuntaments i a entitats i, si les manté, en quina quantia. Quina
previsió, com estableix el decret de cartera de serveis socials, té
vostè per ampliar les places de setembre del 2011 a setembre del
2012 per a persones amb discapacitat que hagin estat valorades
com a dependents, i que el sistema escolar les expulsa per edat
i les ha d’acollir el sistema de serveis socials? Si pensa
mantenir, que sembla que ha dit que sí, però en tot cas amb
quina quantia, el conveni amb la Federació de persones amb
discapacitat per al programa de persones amb discapacitat del
Joan Crespí. Quina partida per al 2012 hi ha de l’assistent
personal?, i què pensen fer, ja que no hi ha inversions, amb el
centre terapèutic, vull dir quines previsions tenen de
manteniment d’aquest centre terapèutic. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Palau.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
Sra. Consellera, en primer lloc els agraïm, a vostè i als alts
càrrecs de la conselleria i també de l’ib-salut, que avui són aquí
compareixent per explicar els pressuposts.

El Grup Parlamentari Popular el primer que vol fer és
felicitar-los, felicitar-la a vostè i a tot el seu equip per haver
elaborat i presentat en aquest parlament els pressupostos per a
l’any 2012 quan corresponia, per tal que puguin entrar en vigor
l’1 de gener. Així es restablirà la normalitat en la gestió política
i econòmica del Govern de les Illes Balears, també de la nostra
comunitat i del funcionament del Parlament, perquè ara mateix
feim el que hem de fer, que és escoltar les explicacions que ens
dóna el Govern dels pressupostos per a l’any 2012 i que fins fa
dos anys no s’havia produït en aquesta cambra.
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Aquest govern sí que ha sabut fer la feina que li correspon,
com tocava i quan tocava, simplement perquè vostès sí han
volgut assumir la responsabilitat que tenen com a govern. No els
ha returat ni la crisi ni la baixada dels ingressos ni les dificultats
per quadrar els comptes; no s’han paralitzat perquè s’acostassin
unes eleccions i volguessin amagar dades impopulars a la
ciutadania. No han cercat excuses de mal pagador ni han
enganyat ningú. Amb valentia, amb transparència i amb
responsabilitat han complit amb la seva obligació de governar,
perquè saben que aquest és l’únic camí que hi ha si volem sortir
del forat en què estam ficats.

L’aprovació d’aquests pressupostos el mes que ve suposarà
restablir la normalitat perduda, suposarà, entre altres coses, que
les farmàcies puguin tornar a cobrar periòdicament, suposarà
que les nòmines del personal d’ib-salut no perillin ni es retardin,
i suposarà que els pacients que han de viatjar fora de la seva illa
de residència per rebre atenció sanitària puguin tornar a tenir el
cost dels desplaçaments avançat i no l’hagin d’avançar de la
seva butxaca, com es va produir a finals de la legislatura
anterior.

Per tot això, com dic, el nostre grup els vol felicitar. També
és un motiu de satisfacció per a nosaltres comprovar que el
president del Govern d’aquesta comunitat, el Sr. Bauzá, està
complint la promesa donada als ciutadans de les nostres illes de
prioritzar les àrees de salut i de benestar social. Així ho
demostren aquests pressupostos, i la bona notícia és que aquest
govern, malgrat totes les dificultats econòmiques del moment,
està destinant tres de cada quatre euros de la despesa no
financera a polítiques socials. Això és certament voler complir
amb el compromís adquirit amb la ciutadania d’aquestes illes no
només amb paraules, sinó també amb fets. 

L’exposició que vostè ha fet, Sra. Consellera, ha estat clara,
detallada i transparent; ens ha donat molta d’informació, i la
idea general que nosaltres hem extret és la següent: el
pressupost per a l’àrea de Salut, Família i Benestar Social per a
l’any 2012 és un pressupost auster, però és un pressupost
suficient per poder mantenir totes les prestacions sanitàries i
socials bàsiques que té la nostra comunitat autònoma; és un
pressupost que per primera vegada en tres anys creix, i
s’incrementa un 3,16% amb un total de 1.302 milions d’euros
i busques. Es tracta d’un pressupost sostenible, ajustat a la
realitat econòmica actual, i entre els seus objectius prioritaris es
troba la reducció del dèficit, superior als 700 milions d’euros. I
no generar deute, i fer front als pagaments als proveïdors en
temps i forma, no com s’ha produït aquest any que ara acaba i
tots sabem molt bé per què.

El pressupost de la seva conselleria per al 2012 representa
més d’una tercera part dels pressupostos del Govern de les Illes
Balears, un 35,45%. Si atenem només el pressupost destinat a
les conselleries, la part destinada a Salut, Família i Benestar
Social suposa un 49,74%, gairebé la meitat de tot el pressupost.
Aquí és on es veu la voluntat expressa del nostre president, i
també el sacrifici i la solidaritat que han tengut tots els altres
membres del Govern d’aquesta comunitat, que han vist com ells
sí que patien retallades en els seus pressupostos precisament
perquè l’àrea de Salut i Benestar Social es pogués mantenir o
pogués pujar.

En general creix la despesa i les transferències corrents per
atendre el pagament als proveïdors, convenis, concerts i
subvencions; també augmenta el finançament global de l’ib-
salut, tradicionalment infradotat. Es manté intacte el pressupost
destinat a afers socials, fruit del compromís d’aquest govern
amb les polítiques socials.

En definitiva, per a aquest govern la salut dels nostres
ciutadans i la protecció de les persones més vulnerables està per
damunt de tot, és el primer, i les xifres que conté aquest
pressupost així ho constaten, i desmunten qualsevol
argumentació externa i demagògica que insisteix en les
intencions del Govern de fer retallades en serveis sanitaris i
serveis socials. Sí que hi ha hagut retallades, però es produïren
al principi de legislatura, amb la creació d’una estructura
política molt més reduïda de la que hi havia abans i amb
l’aprimament considerable de l’estructura directiva dins el
sistema sanitari públic. Ja s’aplicaren mesures i criteris
d’austeritat per eliminar tot el que era prescindible i preservar
així el que era fonamental per atendre els ciutadans. I jo aquí
voldria fer-li també una pregunta, no tantes com han fet els
diputats que m’han precedit, però sí que m’agradaria demanar-li
quin estalvi suposarà la reducció de tots aquests alts càrrecs que
vostè ens ha dit que s’havia ja efectuat. 

I ja per acabar també li plantejam dues qüestions més: una,
relativa al pagament a farmàcies, perquè des que vostè va
arribar sembla que aquest va ser un dels principals problemes,
o segurament el més greu quant a xifres, perquè el deute que
s’anava acumulant cada mes era molt gran, i voldríem saber si
es podrà afrontar prompte aquest deute; i si una vegada aprovats
els pressupostos per a l’any que ve es podrà anar pagant
periòdicament. 

I mirant aquests pressupostos creim -una altra qüestió- que
són més ajustats del que ho havien estat mai a les necessitats
reals de la ciutadania balear. Aquesta és la nostra opinió. Avui
aquí s’ha dit el contrari, però donat que són els més elevats des
de fa tres anys i que superen en 13,3 milions els anteriors, ens
agradaria saber vostè què opina sobre aquesta qüestió, si també
pensa que són els més ajustats que hem tengut mai o no.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. Per contestar les intervencions que l’han
precedit té la paraula la Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. Gràcies als portaveus que han
intervingut. Anirem contestant, començarem..., potser farem dos
blocs, primer Salut i després Benestar Social.
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Sr. Thomàs, si el pressupost arriba o no arriba a la despesa
real, ho sabrem a final d’any; el que sí sabem és que el
pressupost de 2010 i el de 2011 no van arribar, i cada mes es va
gastar molt per damunt del que es tenia pressupostat en coses
moltes vegades supèrflues i amb sobrecosts afegits que encara
estem pagant i que pagarem durant molts d’anys, en coses
totalment prescindibles. Si aquest pressupost no arriba a cobrir
la despesa, imagini’s el que passava el 2010 o el que passava el
2011, que a sobre es va bloquejar un munt de milions. Nosaltres
el que hem fet és augmentar el pressupost per acostar-nos el més
possible a la despesa que tinguem real; a més una oficina de
control pressupostari controla -valgui la redundància- la
despesa; es gestionarà amb molta austeritat, amb molta
eficiència, aplicant, paralAlelament a la vegada que s’apliquen
els pressupostos, una sèrie d’eixos i estratègies que jo he
explicat i que jo comprenc que li agradin però, bé, això és el que
es farà i això és el que al final d’any podrem jutjar i podrem
valorar, i veurem el dèficit que hi ha. El que sabem segur és el
dèficit que hi ha ara, fruit de la gestió d’un govern anterior.

Vostè em parla de l’ampliació d’Inca. Miri, no hi ha
ampliació a Inca; si en unes declaracions el director mèdic va
dir això idò, bé, es va equivocar, es referia segurament al fet que
hi havia un projecte antic que estava aprovat, però aquest és un
dels projectes que s’ajornen i es deixen paralitzats fins al 2015,
com a mínim.

Em parla dels pressupostos per a les estratègies de salut. Bé,
això dependrà de les quantitats que transfereixi el ministeri, com
sempre, i això són partides finalistes. 

El trasllat de malalts; el pressupost que hi ha per a
desplaçament de malalts puja un 27%, i a més d’això ja els he
explicat que una de les nostres principals estratègies és fer un
pla per minimitzar els efectes negatius de la insularitat, on
s’inclouran moltes altres actuacions a part del desplaçament de
malalts, per cert, un tema que van trobar com vam trobar, un
conveni amb AVIBA que estava denunciat per part del director
general d’ib-salut i que les agències no subministraven els
bitllets als pacients perquè no cobraven, i vam haver de fer un
conveni amb Air Nostrum per poder acabar l’any i que els
pacients no haguessin d’avançar el preu dels bitllets.

Miri, em pregunta que quin ingrés calculem pel copagament.
Idò no hi haurà cap ingrés perquè, copagament, no n’hi ha. A
força de dir mentides, les mentides no es tornen realitat;
copagament, no n’hi ha; hi ha una taxa per fer front a les
despeses que suposa la targeta sanitària que es vol implantar, i
si a la Sra. Ana Pastor no li va agradar és perquè ella no sabia
que era una taxa quan li ho van preguntar; ella ara ja sap que és
una taxa, és una taxa que s’aplica a una targeta intelAligent que
té unes prestacions i que no és un tros de plàstic, com vostè molt
bé sap, un tros de plàstic és el que hi ha ara; la targeta sanitària
és igual al DNI... No?, bé, idò, si vostè diu que no, idò vostè a
la seva, com sempre. Ja li dic que per molt repetir mentides les
mentides no es fan realitat. La targeta sanitària té uns costos
directes i uns costos indirectes, té un xip personalitzat, a més de
la foto que es fa en el moment d’emissió de la targeta per
identificar el pacient; s’han de distribuir lectors de la targeta
entre els hospitals, les farmàcies, les ambulàncies; s’ha de tenir
en compte el seu manteniment... La targeta és un nou document
que tendran els ciutadans amb una identificació i amb totes les
dades de la seva història clínica a dins. Serà un nou document,

com el DNI, i per al DNI es paga una taxa igual que es pagarà
per aquesta targeta. Hi ha també la possibilitat que aquestes
dades de la història clínica del pacient es puguin utilitzar quan
es desplaci a un altre centre que no sigui del sistema sanitari
públic balear.

A veure, què més? Quant a serveis socials..., em pregunten
sobre el tema de la bestreta de les ajudes per les associacions
dedicades a serveis socials. Bé, el que es fa és regular aquestes
bestretes, no desapareixen, es podran donar igualment, l’únic
que es regula, com la resta de subvencions. Simplement
necessitarà una autorització per part de la Direcció General de
Pressuposts, igual que com qualsevol altra subvenció. Es pot fer
igualment la bestreta, l’únic que es canvia la manera de regular-
ho.

També em pregunta sobre el decret que regulava la prestació
de les persones que han estat sotmeses a tutela administrativa.
Aquest decret tècnicament tenia moltes deficiències, suposava
una sobrecàrrega administrativa, aquest decret estava plantejat
sense memòria econòmica i el que es farà és que es treurà una
altra convocatòria d’ajudes.

Quant a la modificació de cartera de serveis, no hi ha
modificació de la cartera de serveis. Vostè ho ha dit, és
simplement un canvi en el calendari, es retarda la seva posada
en funcionament. Aquesta cartera de serveis regula una sèrie de
prestacions que han d’oferir, a més, altres administracions que
no són el Govern balear i per part d’algunes d’aquestes
administracions s’ha demanat un retard en la posada en
funcionament, ha vengut de les administracions que han
d’aplicar aquesta cartera de serveis. No hem canviat, en cap cas,
el contingut de la cartera de serveis, només el calendari.

La disposició transitòria segona és la que regula el calendari
i, a més, aquest calendari es pot canviar perquè tampoc no és
objecte d’avaluació per part del comitè d’avaluació del Consell
de Serveis Socials. Però bé, vostè sap, Sra. Santiago, que vostès
varen aprovar aquesta cartera de serveis dos dies abans de les
eleccions i, a més, la varen aprovar amb l’informe en contra del
Consell Consultiu perquè afecta competències d’altres
administracions que són les que han demanat un retard en
l’aplicació d’aquests serveis.

Quant a la quantitat que es dedica a dependència, bé, vostè
ho ha dit, el total incloent-hi capítol 1 i tot són 14.102.944.
Vostè diu que no hi ha només per a quatre mesos, però bé,
aquesta partida és ampliable, com ho ha estat sempre, com ho
va ser el 2009, el 2010 i el 2011 i ara també és una partida
ampliable. Jo record que quan vàrem fer el traspàs de poders,
vostè em va informar que a la partida de dependència només hi
havia per pagar les nòmines de juliol i d’agost que després
s’hauria de fer una modificació de crèdit. Idò bé, això es farà a
mesura de les necessitats que es tenguin les modificacions
necessàries igual que s’ha fet fins ara. Vostè ho va explicar
també quan va comparèixer el 2008 a presentar el pressupost de
2009, la partida será ampliable en función de las necesidades
que se vayan detectando. Idò el mateix. Crec que hi ha coses
que s’han de fer i en les circumstàncies que estem no ens queda
més remei que deixar aquestes carteres ampliables. Jo crec que
vostè sap que en cap moment no s’ha deixat de pagar la nòmina
de la dependència, s’ha pagat puntualment i es continuarà fent
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durant tot l’any 2012. Això és un compromís i això continuarà
així, evidentment.

Quant a l’Oficina de Defensa del Menor el capítol 1 no hi és
perquè són llocs base que estan adscrits a la Secretaria General,
són llocs adscrits a la Secretaria General de la conselleria, i el
director es nomenarà, com li vaig dir, quan es tengui la persona
adequada.

Quant als programes "Atura't" i els programes dels abusos
a menors són al programa 313601. Allò de la bestreta ja està.
Bé, escolti, l'abonament d’infància el va suprimir vostè,
nosaltres encara el pagam i no el tornam a posar. El que va
sortir a la memòria de l’Institut Balear de la Dona va ser una
errada administrativa, una errada, vull dir, de transcripció. La
unitat de valoració d’abusos es manté, evidentment. 

Em preguntava la Sra. Obrador si crearem ocupació, em
sembla que m'ha dit, amb aquests pressuposts. Miri, nosaltres no
estam per crear ocupació, estam per donar assistència sanitària
i social. Mantindrem, evidentment, el personal necessari per
donar aquests serveis, nosaltres no som una conselleria que
tengui entre les seves finalitat la creació d’ocupació.

També m’han preguntat sobre el pressupost de les
fundacions de recerca. Bé, l’aportació de la CAIB per a
investigació baixa, però baixa en partides per a personal
administratiu i per assessors externs, això no tindrà un impacte
dins la investigació que es durà a terme a la comunitat. 

Bé, el que deia del capítol de família que és per a neteja, bé,
això no és per a neteja és per a programes de família. Per
ventura hi ha una errada material, com la de l’Institut de la
Dona, que es corregirà i s’esmenarà. Jo, no sé, he llegit les seves
intervencions quan presentaven els pressuposts i hi havia
errades que s’havien de corregir, si s’ha de corregir és corregirà.
Jo li dic que el pressupost aquest que vostè ha dit és per als
programes de famílies. 

I jo crec que ... Ah, sí! La universitat d’estiu d’estudis de
gènere i la càtedra d’estudis contra la violència de gènere té una
partida de 30.000 euros, i el Pla d’igualtat també està... l’Institut
de la Dona es desglossa en personal, despeses corrents, el
capítol 2 són 419.000 euros i el capítol 4, 730.000, on hi ha els
convenis i les transferències.

Bé, jo crec que he contestat tot i, si no, ho faré a la pròxima
intervenció.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica dels grups que
han intervengut, per un temps de cinc minuts, té la paraula, en
primer lloc, el Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula el Sr.
Thomàs.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Gràcies, Sr. President. Bé, Sra. Consellera, jo ja sé que no
ens posarem d’acord, però jo li he de repetir que els pressuposts
que vostè presenta són irreals, són insuficients i són poc creïbles
perquè no cobreixen les despeses reals. El director general de
Pressuposts reconeix que li falten més de 200 milions, i vostès
tenen una previsió de liquidació d’enguany de 1.390 milions.
Per tant, queden aquests 200 milions enfora. 

Per tant, aquella crítica que vostè feia que s’han de fer
pressuposts només per cobrir aquestes despeses que es faran idò
evidentment la pregunta és molt fàcil, no sabem quina previsió
de despesa fan, però si només pensen gastar o només pensen fer
del que vostès presenten pressupost ens queden més de 200
milions de dèficit.

Bé, la farmàcia es va pagar fins el mes de maig, és a
posteriori que hi ha hagut problemes, els desplaçaments es
varen deixar de pagar el mes de maig. Diu que augmentarà un
25%, però no ha dit quina quantitat posaran. Però l’important és
que la farmàcia es va pagar fins el mes de maig i els
desplaçaments es varen pagar fins els desplaçaments. A dia
d’avui, vostè no paga els desplaçaments de la gent d’Eivissa i de
Menorca, i vostè ho sap.

Jo li he fet moltes preguntes, perdoni’m, però crec que m’ha
contestat prop d’un 25%. Com que tenim molt poc temps jo
tornaré a fer preguntes, a veure si tenim més sort. 

Vostè, per exemple, no ens ha dit o no ho podem trobar on
és el pressupost del pla d’usos de l’hospital Son Dureta; el pla
d’usos de l’antic Verge Toro; on és el pressupost de la
radioteràpia d’Eivissa. Ens acabam d’assabentar que pensa
revisar el contracte de la concessionària, em preocupa, perquè
havíem aconseguit un estalvi de 25 milions i ara sembla que si
es revisa amb la concessionària no crec que sigui a la baixa. I
ens anuncia una quarta revisió de demandes dels professionals
d’Eivissa. Per tant, són dues incògnites i la pregunta hauria de
ser, què ens costarà de més al conjunt dels ciutadans?

No ha contestat el que preveu vostè cobrar per aquesta taxa,
que vostè li diu taxa, però això és un copagament. Els ciutadans
no pagaven i ara pagaran. I, si em perdona, la targeta actual
serveix per gestionar el programa de recepta electrònica, per
tant, no és un bocí de plàstic, gestiona qualque cosa. Per tant,
posa un copagament, i no fa una setmana va dir que no en
posaria cap, a més ho va dir de manera taxativa, cap, idò en
menys d’una setmana ja tenim un copagament. Un copagament
és allò que no pagaven i ara es paga.
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Tampoc no ens ha dit quin estalvi té previst amb la
desaparició de GESMA, de les fundacions, amb l’eliminació de
la gerència d’Atenció Primària, què pensa treure de l’alienació
de Son Dureta, quin estalvi tendrà la limitació de projectes
d’investigació, quina aportació econòmica nova farà la seva
conselleria a la Residència de Cas Serres, aquest capítol 1,
quants de nous professionals incorporarà a atenció primària als
hospitals. Podríem demanar moltes coses, però no tenim temps.

El que sí és segur és que les necessitats socials no poden
estar sotmeses al mercat. Vostè presenta un augment
pressupostari d’un 8,5%, però no suposa millora en serveis
socials i atenció a la dependència. Hi ha coses que no són
ajornables. Ara ens assabentam que vostè ampliarà el pressupost
per pagar nòmina de dependència, però, perdoni’m, a
dependència sí que es crea feina, sí que es crea feina. Si no en
crea, el que crearà és atur, perquè entre altres coses ha sortit un
nou sector que són aquelles persones que són cuidadors i que,
per tant, ara reben una percepció econòmica.

L’altre dia, aquí, a la comissió, vàrem parlar d’un pla de
prevenció de violència, ha desaparegut dels objectius de l’ib-
salut. M’agradaria saber quin estalvi econòmic suposarà
delimitar les prestacions farmacèutiques i les tecnològiques o
quin estalvi econòmic té previst amb les privatitzacions model
Alzira en hospitals petits que anuncien als seus objectius.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Thomàs. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula la Sra.
Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Sra. Consellera, que la partida
pressupostària de dependència és ampliable, ho sabem, ho
vàrem aconseguir l’any 2008, que fos ampliable, però és el Sr.
President, el Sr. Bauzá, i el Sr. Vicepresident el que diuen a
cada ple que aquests pressuposts són els reals i que hi haurà un
euro més. Són vostès que s’engrunen els dits dient coses que no
són reals i que no són possibles.

Vostès fan una previsió de pressuposts per a l’atenció a la
dependència per a ajudes econòmiques a les persones, que són
de 12 milions d’euros, quan se'n necessiten 32, i vostè acaba de
desmentir el Sr. Aguiló i el Sr. Bauzá dient que ampliaran
aquests pressuposts quan ells al ple diuen que això és real i que
els pressuposts són ajustadíssims i que no hi haurà ampliació.
Vostè acaba de dir que, efectivament, hi ha ampliació. Per tant,
vostè avui reconeix que a la Llei de dependència, com a mínim,
hi falten 20.800.000 euros perquè només hi ha quatre mesos
d’ajudes econòmiques. Desmenteix el Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló.

Vostè diu que ens hauríem de coordinar més les conselleries,
però tal vegada s’hauria de coordinar millor el Govern per no
trametre missatges absolutament contradictoris.

Una altra de les coses que ha comentat és el lloc base, ja ho
sé que els llocs base són a la Secretaria General, no em referia
als llocs base, jo em referia al sou del director o de la directora
que vostè cerca. Això és un capítol 1 a part, igual que el té vostè
per una... direcció que pensa extingir, però que de fet el presenta
tot l’any, que és la de protecció o de defensa del pacient.
Defensa del Pacient que vostè diu que no existirà, la pressuposta
amb 53.000 euros i, en canvi, la Direcció General d’Atenció al
Menor, que diu que la farà, no és als pressuposts. No hi és.
Capítol 1 ja sé que està a secretaria. Jo parl del sou del director.

Es retard de devuit mesos, efectivament no és una derogació,
és un retard, m’he corregit en el moment de l’expressió, però el
que jo li qüestiono és que ho faci d’una manera tan mecànica.
Vostè ho retarda devuit mesos i no és el mateix la teleassistència
que una renda mínima d’inserció, és que no és el mateix; una
renda mínima d’inserció supernecessària en un moment de crisi,
quan tots els indicadors d’atenció a la pobresa o d’augment de
la pobresa es disparen i vostè tracta igual la teleassistència, que
té caràcter preventiu per a majors de 85 anys que viuen tots sols,
a allò que són necessitats bàsiques de la població, per cobrir
necessitats bàsiques de la població.

Miri, Sra. Consellera, no crec que això sigui una errada de
l’Institut Balear de la Dona, quan posa bon infància, això no és
una errada perquè en aquesta memòria hi ha moltes errades, hi
ha el bon infància, hi ha un pla que no existeix, hi ha una
atenció a persones... a les dones que estan empresonades que no
existeix, això és una falta de dedicació i molt important de la
directora de l’Institut de la Dona. 

I a vostès, que els agrada tant comparar les empreses i diuen
que el Govern..., que si hagués estat una empresa hagués estat
en fallida tècnica, etc., el que ha fet aquesta directora, que és
presentar un dels documents més importants d’un govern, que
són els pressuposts amb aquest greu manca de supervisió,
convocar bons infància, parlar d’un pla d’igualtat que no
existeix, si fos una empresa li suposaria un acomiadament. És
molt greu el que ha passat. És un document molt important
perquè hi manqui la supervisió de la directora i la supervisió de
la consellera en temes tan importants.

De la mateixa manera, no em puc creure que sigui una
errada tècnica aquest augment que fan de família i ho posen
directament, i ho tenc aquí, perquè ho vegi, a neteja i
endreçament, 590.000 euros i ho justifica amb pujada. És que
les pujades estan a menors i família en aquests 590.000 euros de
neteja i endreçament i després estan en aquesta... sí, és igual....,
en aquesta pujada, en aquest canvi que vostè fa, de l’Institut de
la Dona ho posa directament a família i a la Fundació S’Estel.
De fet, aquests pressupostos baixen.

Té una previsió d’entrada d’atenció a la dependència de 25
milions quan l’any 2010 era de 14, la qual cosa significa que el
Govern de les Illes Balears inverteix l’any 2012, 10 milions
menys en dependència que l’any 2010, perquè vostè mateixa ha
reconegut al principi de la seva intervenció que hi havia 94
milions el 2010 i 94 milions el 2012. Si l’Estat, l’any 2010, ens
n’ingressava 14 i l’any 2012 ens n’ingressa 25, el Govern de les
Illes Balears -ja sé que no ho vol escoltar, però...-, el Govern de
les Illes Balears inverteix en dependència 10 milions menys.
No, vostè ho ha dit, 94, 94, 2010, 14 milions de l’Estat, 2012, és
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als documents, 25 milions: 10 milions menys d’atenció a la
dependència. Això és del resultats que vostè..., de la seva gestió.

Estic molt contenta que vostè informi la Sra. Pastor, però li
he fet unes preguntes en relació amb la targeta sanitària. Em pot
dir quin ha estat l’estudi que han fet per fer pagar als usuaris 10
euros i no 5 ni 4, ni 3, ni 1? Quan jo em referia que era un tros
de plàstic, dic que la targeta val 30 cèntims, la targeta, si això té
un cost, fins a 10 euros!, és molt.  A part, nosaltres no hi estam
d’acord, que el fet que s’informatitzi un document i s’actualitzi
i es modernitzi suposi un increment de 10 euros, perquè és de 0
a 10 euros i sense cap tipus d’excepció, és que no és el mateix
un aturat, és que no és el mateix un perceptor de pensió no
contributiva, és que no és el mateix una família nombrosa...
Vostès no tenen cap tipus d’excepció o almanco no ho posa als
pressuposts.

Després, el tema de la bestreta, que estigués específicament
a la Llei de serveis socials era per alguna cosa. La discussió que
han tengut vostès segurament amb els tecnòcrates més polítics
i amb els funcionaris que volen facilitar tot el procés
administratiu que no volen problemes, ja els vàrem tenir
nosaltres, és clar que els vàrem tenir i va guanyar el criteri
polític perquè efectivament, per molta de gent és el mateix
comprar una cadira que donar serveis i et diuen “no, no, el
Govern ha de pagar quan vénen les cadires” i nosaltres els deim
“d’acord, les cadires d’acord”, però quan nosaltres donam
serveis, quan enviam, quan els seus professionals de salut i els
seus professionals de serveis socials, envien a les entitats del
tercer sector, gent derivada, donam serveis. 

Vostè, amb aquesta derogació d’aquest article, no facilita
que les entitats tenguin abans aquests doblers i els hagin de
demanar als bancs. És com una roda, tan paradoxal!, que les
entitats financen Govern, perquè és el que deriva, el Govern, les
administracions públiques són les que deriven a aquestes
entitats a les quals vostè no vol donar les bestretes.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Santiago...

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí. Per tant, Sra. Consellera, els seus pressuposts no són
reals, són molt poc creïbles i tendran una esmena a la totalitat,
perquè la seva compareixença la veritat és que no ha estat gens
aclaridora. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Santiago. I per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Palau per un temps de cinc minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, veim reiteradament
com hi ha grups que ara són a l’oposició i que dia rere dia li
demanen consens, li demanen un pacte per la salut, i nosaltres
veim que és molt difícil que des de la seva postura demagògica
i des de la incapacitat manifesta que tenen per reconèixer les
errades que ells han comès quan governaven i la responsabilitat
que tenen en la situació que ara patim, veig molt difícil que es
pugui arribar a un consens en aquesta comunitat, a un consens
polític i a un pacte per la salut.

Però, bé, dit això, per a nosaltres, quant als pressupostos,
tant les xifres com les explicacions que vostè avui aquí ha donat
constaten que els serveis sanitaris i socials bàsics queden
perfectament garantits per a l’any 2012. Aquest pressupost és el
resultat de la feina d’un govern que des del primer dia ha donat
la cara, que no ha amagat als ciutadans d’aquestes illes que tenia
un pla per afrontar el dèficit, com sí van fer altres, un pla que
eliminaria despesa, un pla auster però un pla que en cap cas no
retallaria serveis sanitaris i prestacions socials, i que protegiria
els colAlectius més vulnerables.

Certament tenim un pressupost auster, restrictiu i realista,
però és un pressupost sensible amb els més necessitats i que
prioritza la salut; un pressupost que no generarà dèficit, que això
també és molt important, perquè no es comprometrà despesa
que llavors no es pugui pagar. Reiteram que és un pressupost
que s’incrementa després de tres anys, sobretot que restablirà la
normalitat en el funcionament del sistema sanitari públic i en els
serveis socials de la nostra comunitat. Tal vegada no és el
pressupost ideal, no és el pressupost que vostè i tot el seu equip
haguessin triat, si poguessin, però és un pressupost que ens
permetrà iniciar el canvi de la recuperació econòmica per
aconseguir en un futur uns pressupostos més expansius i que ens
permetran en un termini no excessivament llarg escometre
noves inversions.

En qualsevol cas, l’enhorabona, sobretot perquè després de
dos anys tenim pressupost i perquè aquest pressupost per a l’any
2012 és superior al de l’any anterior. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Palau. I com a torn de contrarèplica, la Sra.
Consellera té la paraula per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sr. President. A veure si puc contestar tot el que
m’han preguntat. Em parla del Pla d’usos de Son Dureta i del
Pla d’usos de Verge del Toro. Miri, vostè va tenir quatre anys
per fer el Pla d’usos de Verge del Toro, i no en va fer cap, de
pla d’usos; no es preocupi que el farem. Quant a allò que ens
pot costar el tema de Son Dureta, és al capítol 6 del serveis
centrals.

Vostè es preocupa perquè jo he dit que estàvem revisant el
projecte d’Eivissa. Sí, ja es pot preocupar; sap per què l’hem de
revisar?, el primer motiu i principal és perquè vostè no va
preveure en cap moment radioteràpia per a aquest hospital, ni
tan sols quan vostè anava venent que havia previst un espai.
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L’únic que hi ha és un munt de terra i allà se suposa que ha
d’anar la radioteràpia. Se sap el que vol; posar la radioteràpia
estava previst, i això és un dels molts motius pels quals s’ha de
revisar aquest projecte, perquè vostè no va complir el que havia
dit.

Allò del tros de plàstic ho han dit vostès, jo no ho he dit, ho
han dit vostès, que la targeta era un tros de plàstic. 

Miri, vostès agafen les declaracions i agafen les
manifestacions en el Parlament com els convé, i el que volen és
un titular fàcil. Aquí no hi ha cap contradicció amb ningú; ningú
no ha dit que no es poguessin ampliar determinades partides,
entre altres coses perquè, que és ampliable, ho diu a l’article 6
de la Llei de dependència; per tant no desmentim ningú, estem
dient el que diu la llei, que les partides de dependència són
ampliables; ho diu a l’article 6, li ho repeteixo.

Quant a allò del defensor del menor i... Miri, vostès no
accepten cap errada en aquests pressupostos; bé, jo els dic que
vostès en van fer moltes, i el que s’hagi de corregir ja es
corregirà. Es va bolcar el capítol 1 amb una foto del que hi
havia actualment; no hi havia director de l’Oficina de Defensa
del menor i hi havia defensor de l’usuari; idò bé, ja es canviarà
o ja es corregirà l’errada que sigui necessari.

Quant al tema de neteja, si vostè s’ha mirat el pressupost
com sembla que s’ha mirat vostè veu aquí que, al programa de
família i unitats de convivència, el subconcepte 227 parla de
treball realitzat per altres empreses i professionals, 590.900
euros, per al punt... Sí, a baix es repeteix, deixi’m acabar. El
punt de trobada és això i les competències de família, i a baix el
22700, neteja i endreçament, 590.900. Evidentment és una
errada. Home!, és que jo crec que són una mica..., no ho sé. El
que s’hagi de corregir es corregirà.

Quant als extutelats estan al programa 303, amb un capítol
6 que creix i que per al programa Alter i extutelats contempla
305.000 euros.

Els preocupa molt el tema de la targeta, el tema de la targeta
sanitària que, com dèiem, o ho diuen vostès, que és un tros de
plàstic. Nosaltres no ho hem dit. El cost de la targeta està
quantificat amb una memòria econòmica, i contempla el cost
material de la targeta, les despeses de personal que ha
d’expedir-la, com he dit abans els punts de lectura, el cost
d’aplicació del software..., és una memòria de costos directes i
indirectes que està aprovada per la Direcció de Tributs
d’aquesta comunitat, i a més la previsió -està en els
pressupostos- són 5 milions, i això no és un copagament, és una
taxa. Vostès poden continuar amb la seva cançó però això és
així i vostès ho saben perfectament.

Quant a la quantitat que hi ha per a desplaçats, són 727.000
euros, 467 més del que es va pressupostar el 2010.

Em parla de quin estalvi suposarà la integració de GESMA
i les fundacions i primària. Bé, això només en directius suposarà
3 milions menys d’euros anuals, només en directius. 

I bé, el copagament i tota l’estona el mateix... Miri, sap el
que és un copagament, Sr. Thomàs?, el que haurà de pagar
aquesta comunitat autònoma de sobrecost a la concessió de Son
Espases per fer una muntanyeta que disminueixi l’impacte
visual al monestir de La Real. Això sí que és un bon
copagament, eh?, 280.637.596 euros addicionals respecte del
que s’havia de pagar inicialment. Són més de 9 milions d’euros
a l’any, això és el que s’ha de pagar para adecuar el proyecto
al entorno rural y para disminuir el impacto visual de La Real.
Això és un copagament per a aquesta comunitat autònoma.

I quant a l’Institut Balear de la Dona, miri, ja ho he dit, a
vostès no els agrada..., no sé què és el que no els agrada, si és la
directora o què és el que no els agrada. Si s’ha comès un error
a la memòria, si això és motiu d’acomiadament no sé què serà
quan vostè també diu que el defensor del menor ha de ser
independent, i vostè permetia..., o el defensor del menor que
vostè havia nomenat permetia que es fessin invitacions per a la
presentació d’un llibre on posava que acudirían Antoni
Bennàssar, director general de la Oficina de Defensa dels drets
el menor, i membre de Progressistes pel BLOC. Vaja
independència!, Sra. Santiago. En fi...

(Remor de veus)

Idò perquè li dic que és un error, el que s’ha fet amb la
memòria, és un error, i si això és motiu d’acomiadament, això
què és?

El que hem presentat, com ha dit la Sra. Palau, és un
pressupost per mantenir tots els serveis sanitaris, tots els serveis
socials es mantindran. Es pagarà la nòmina de la dependència
puntualment, es pagarà a les farmàcies la despesa farmacèutica
i s’aplicaran les línies estratègiques de sostenibilitat i
d’eficiència que s’han dissenyat per part de l’equip d’ib-salut,
ib-salut 2020 Promotor de la salut, després d’haver recollit totes
les alAlegacions de la societat civil, cosa que no s’havia fet mai,
no en aquesta comunitat sinó a cap altra comunitat: presentar
totes les línies estratègiques, sotmetre-les a l’opinió de tota la
societat i no només sotmetre-la a l’opinió de tota la societat,
sinó que s’acolliran i s’incorporaran tots els suggeriments que
es vulguin fer per a aquest pla. Jo comprenc que no li agradi, Sr.
Thomàs, però li repeteixo que a força de repetir mentides no es
fan realitat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Consellera.

(Petit aldarull a la sala)

I una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui s’aixeca la sessió
i moltes gràcies.
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